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Sodni register

LJUBLJANA
Rg-101595
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05305 z dne 20. 11. 1996 pod št. vložka 1/28621/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 5967279
Firma: KERAMIKA GANTAR, gradbeništvo in trgovina, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: KERAMIKA GANTAR,
d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1210 Ljubljana-Šentvid, Ob
zelenici 9
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Gantar Zdenko, Ljubljana-Šentvid, Ob zelenici 9, vstop 16. 10.
1996, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Gantar Andrej, Ljubljana-Šentvid, Ob
zelenici 9, imenovan 16. 10. 1996, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 20. 11. 1996: 1411
Pridobivanje kamnin za gradbene namene;
1412 Pridobivanje apnenca, sadre in krede; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2030 Stavbno mizarstvo;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2661
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo; 2663 Proizvodnja betonske mešanice; 2664 Proizvodnja malte; 2670 Obdelava naravnega kamna; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 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;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5151 Trgovina na debe-
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lo 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; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 5170 Druga trgovina na debelo;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 74203 Arhitekturno
in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje.
Rg-102837
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/06427 z dne 10. 1. 1997 pri subjektu
vpisa MOTECH, podejtje za proizvodnjo,
prodajo, vzdrževanje in razvoj računalniških sistemov, sedež: Titova 37, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/11061/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, preoblikovanje d.o.o. v d.n.o., spremembo firme,
sedeža, ustanoviteljev, deležev in zastopnika ter spremembo in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5463769
Firma: JERAJ MIKRON PLUS, trgovina in računovodske storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: JERAJ MIKRON PLUS,
d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, V Kokovšek 41
Ustanoviteljici: Grbec Mirko, Erzin Gabrijel in Drašler Marko, izstopili 20. 12.
1994; Jeraj Katja, Ljubljana, Bratovževa
ploščad 36 in Jeraj Frančiška Rada, Ljubljana, Kogojeva 8, vstopili 20. 12. 1994 vložili
po 1.500 SIT, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Grbec Mirko, razrešen 20. 12. 1994;
direktorica Jeraj Katja, imenovana 20. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 10. 1. 1997: 221 Založništvo; 501 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; 502 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 503 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 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 opre-
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mo za motorna vozila; 50303 Posredništvo
pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovna
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; 505 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 511 Posredništvo; 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; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi surovinami in živimi živalmi; 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; 513 Trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 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; 515 Trgovina na
debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in
odpadki; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
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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; 516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 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; 517 Druga trgovina
na debelo; 5170 Druga trgovina na debelo;
521 Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
v specializiranih 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; 5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 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; 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; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 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.; 525 Trgovina na drobno z ralbjenim
blagom; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5261 Trgovina na drobno po po-
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šti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 527 Popravila izdelkov široke porabe; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 555 Storitve menz ter priprava in dostava hrane (catering); 602 Drug kopenski
promet; 6022 Storitve taksistov; 631 Prekladanje, skladiščenje; 632 Druge pomožne dejavnosti v prometu; 633 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 634
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 701
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 703
Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 713 Dajanje drugih strojev in opreme v najem; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 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; 748 Raznovrstne poslovne dejavnosti; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 804 Izobraževanje odraslih in drugo izobraževanje; 8041 Dejavnost vozniških šol;
923 Druge razvedrilne dejavnosti; 9261
Obratovanje športnih objektov; 92623 Druge športne dejavnosti; 927 Druge dejavnosti za sprostitev; 9500 Zasebna gospodinjstva z zaposlenim osebjem.
Rg-105115
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05197 z dne 28. 2. 1997 pri subjektu
vpisa DIGITALIA, podjetje za proizvodnjo, posredovanje in prodajo računalniških programov ter nosilcev zvoka in
slike, d.o.o., Ljubljana, sedež: Gregorčičeva 9, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/02458/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5292956
Dejavnost, vpisana 28. 2. 1997: 2214
Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 223 Razmnoževanje posnetih nosilcev
zapisa; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 3230 Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejemnikov, aparatov in opreme za
snemanje in predvajanje zvoka in slike; 366
Druge predelovalne dejavnosti, d.n.; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-

ji in računalniško opremo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 71402 Dejavnost videotek; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov;
921
Filmska
in
videodejavnost; 9211 Snemanje filmov in
videofilmov; 923 Druge razvedrilne dejavnosti; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve.
Rg-107413
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18314 z dne 4. 2. 1997 pri subjektu
vpisa RONA KEI, podjetje za proizvodnjo, trgovino, turizem in gostinstvo ter
opravljanje drugih poslovnih storitev,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Dunajska 47,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/13263/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo sedeža in osnovnega kapitala ter uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5523460
Sedež: 1000 Ljubljana, Koseška cesta 8
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Kirbiš Nada, Ljubljana,
Vojkova 71, vstop 10. 10. 1991, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 4. 2. 1997: 1711
Priprava in predenje vlaken bombažnega tipa; 1712 Priprava in predenje mikanke iz
vlaken volnenega tipa; 1713 Priprava in predenje česanke iz vlaken volnenega tipa;
1714 Priprava in predenje vlaken lanenega
tipa; 1715 Sukanje in priprava naravne svile
ter sukanje in teksturiranje sintetične ali
umetne filamentne preje; 1716 Proizvodnja
šivalnih sukancev; 1717 Priprava in predenje drugih tekstilnih vlaken; 1721 Tkanje
preje bombažnega tipa; 1722 Tkanje preje
tipa volnene mikanke; 1723 Tkanje preje
tipa volnene česanke; 1724 Tkanje preje
tipa svile; 1725 Tkanje druge tekstilne preje; 1730 Plemenitenje tekstilij; 1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
1751 Proizvodnja preprog in talnih oblog;
1752 Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic in
mrež; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in
izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760 Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
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.; 2121 Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter papirne in kartonske embalaže; 2122 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin iz
papirja; 2123 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja; 2124 Proizvodnja tapet;
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1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
1830 Strojenje in dodelava krzna, proizvodnja krznenih izdelkov; 1910 Strojenje in dodelava usnja; 1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov; 1930 Proizvodnja obutve; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa;
2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in rugih
plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2112 Proizvodnja papirja in kartona; 2121 Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter papirne in kartonske embalaže; 2122 Proizvodnja
gospodinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona;
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa, 2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava, 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
2320 Proizvodnja naftnih derivatov; 2411
Proizvodnja tehničnih plinov; 2412 Proizvodnja barvil in pigmentov; 2415 Proizvodnja gnojil in dušikovih spojin; 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; 2441 Proizvodnja farmacevtskih surovin; 2442 Proizvodnja farmacevtskih preparatov; 2451 Proizvodnja mil
in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sredstev; 2452 Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev; 2462 Proizvodnja sredstev za
lepljenje; 2463 Proizvodnja eteričnih olj;
2470 proizvodnja umetnih vlaken; 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; 2522 Proizvodnja
embalaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2611 Proizvodnja ravnega stekla; 2612 Oblikovanje in obdelava ravnega
stekla; 2614 Proizvodnja steklenih vlaken;
2615 Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst
stekla ter tehničnih steklenih izdelkov; 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 keramičnih materialov za gradbeništvo; 2651 Proizvodnja cementa; 2652 Proizvodnja apna; 2653 Proizvodnja mavca; 2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo; 2662
Proizvodnja izdelkov iz mavca za gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže betonske mešanice; 2664 Proizvodnja malte; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cemen-

ta, mavca; 2670 Obdelava naravnega kamna; 2681 Proizvodnja brusilnih sredstev;
2710 Proizvodnja železa, jekla, ferozlitin po
standardih ECSC; 2721 Proizvodnja litoželeznih cevi; 2722 Proizvodnja jeklenih cevi;
2732 Hladno valjanje ozkega traku; 2741
Proizvodnja plemenitih kovin; 2742 Proizvodnja aluminija; 2745 Proizvodnja drugih
neželeznih kovin; 2751 Litje železa; 2753
Litje lahkih kovin; 2754 Litje drugih neželeznih kovin; 2811 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 2821
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2830 Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje;
2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija; 2851 Površinska obdelava in prekrivanje kovin; 28511
Galvanizacija; 28512 Druga površinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna
mehanična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod; 2872 Proizvodnja
embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja
izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2911 Proizvodnja motorjev in turbin, razen
za letala in motorna vozila; 2912 Proizvodnja črpalk in kompresorjev; 2913 Proizvodnja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov za mehanski prenos energije; 2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 2923 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za
gospodinjstva; 2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 2931 Proizvodnja traktorjev; 2932 Proizvodnja drugih
kmetijskih in gozdarskih strojev; 2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2955 Proizvodnja strojev za industrijo papirja in kartona; 2956 Proizvodnja strojev za druge posebne namene; 2971 Proizvodnja električnih
gospodinjskih
aparatov;
2972
Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih
aparatov in naprav; 3001 Proizvodnja pisarniških strojev; 3002 Proizvodnja računalnikov in druge opreme za obdelavo podatkov; 3110 Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev; 3120 Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje
elektrike; 3130 Proizvodnja izoliranih električnih kablov in žic; 3140 Proizvodnja akumulatorjev, primarnih členov in baterij; 3150
Proivzodnja opreme za razsvetljavo in električnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge električne opreme za stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih
ventilov in drugih elektronskih komponent;
3220 Proizvodnja radijskih in televizijskih
oddajnikov, telefonskih in telegrafskih aparatov; 3230 Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejemnikov, aparatov in opreme za
snemanje in predvajanje zvoka in slike;
3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih,
preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in naprav, razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 3340 Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opreme; 3350 Proizvodnja ur; 3410
Proizvodnja motornih vozil; 3420 Proizvod-
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2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo;
2222 Drugo tiskarstvo; 2224 Priprava in
proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2332 Razmnoževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5530
Gostinske storitve prehrane; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing); 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7481 Fotografska dejavnost; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 8042 Drugo
izobraževanje; 9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in videofilmov; 9213 Kinematografska dejavnost;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne
prireditve; 9262 Dejavnost marin in smučarskih centrov, druge športne dejavnosti.
Rg-108263
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00801 z dne 13. 5. 1997 pri subjektu
vpisa ETIS, elektrotrgovina in servis,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Predjamska 7,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/04408/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo in uskladitev dejavnosti ter spremembo družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5335434
Dejavnost, vpisana 13. 5. 1997: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0113 Vinogradništvo in sadjarstvo;
01131 Vinogradništvo; 01132 Sadjarstvo;
0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac, koz,
konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja prašičev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja drugih živali; 0130 Mešano kmetijstvo; 0141
Storitve za rastlinsko pridelavo; 01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih
športnih površin; 01412 Druge storitve za
rastlinsko pridelavo; 0142 Storitve za živinorejo brez veterinarskih storitev; 0150 Lov
in gojitev divjadi ter lovske storitve; 0201
Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve;
0501 Ribištvo; 0502 Ribogojstvo, ribiške
storitve; 1120 Storitve v zvezi s pridobivanjem nafte in zemeljskega plina, brez iskanja nahajališč; 1810 Proizvodnja usnjenih
oblačil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil;
1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
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nja karoserij za vozila; proizvodnja prikolic
in polprikolic; 3430 Proizvodnja delov in
dodatne opreme za motorna vozila in njihove motorje; 3511 Gradnja in popravilo ladij;
3520 Proizvodnja železniških in drugih tirnih vozil; 3541 Proizvodnja motornih koles;
3542 Proizvodnja koles; 3543 Proizvodnja
vozil za invalide; 3550 Proizvdonja drugih
vozil, d.n.; 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja
drugega pohištva, d.n.; 3621 Kovanje kovancev in medalj; 3630 Proizvodnja glasbenih instrumentov; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 3661 Proizvodnja bižuterije; 3662 Proizvodnja metel in krtač;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
3710 Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov; 3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov; 40103 Druga proizvodnja
elektrike; 40104 Prenos elektrike; 40105
Distribucija elektrike; 4020 Oskrba s plinastimi gorivi po plinovodni mreži; 4030 Oskrba s paro in toplo vodo; 40301 Proizvodnja
pare in tople vode; 40302 Distribucija pare
in tople vode; 4100 Zbiranje, čiščenje in
distribucija vode; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje
in sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 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
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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; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 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 gospo-

dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 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; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 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.; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov;
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; 5530 Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 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); 6010 Železniški promet; 6021 Drug kopenski potniški promet na rednih linijah; 60211 Mestni
in primestni potniški promet na rednih linijah; 60212 Medkrajevni potniški cestni promet na rednih linijah; 60213 Dejavnost žičnic, vlečnic; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6030 Cevovodni transport; 6110 Pomorski promet; 6120 Promet
po rekah, jezerih, prekopih; 6210 Zračni
promet na rednih linijah; 6220 Izredni zračni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem prometu; 6323 Druge pomožne dejavnosti v zračnem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Daja-
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športnih objektov; 9262 Dejavnost marin in
smučarskih centrov, druge športne dejavnosti; 92621 Dejavnost marin; 92622 Dejavnost smuarsčkih centrov in smučišč;
92623 Druge športne dejavnosti; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 9302
Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salonov; 93021 Dejavnost frizerskih
salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve za nego telesa;
9304 Pogrebne storitve; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.; 9500 Zasebna gospodinjstva z zaposlenim osebjem; 9900
Eksteritorialne organizacije in združenja.
Sprememba družbene pogodbe z dne
31. 1. 1997.

slaščičarn; 1582 Proizvodnja prepečenca
in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 1585 Proizvodnja testenin; 1586
Predelava čaja in kave; 1587 Proizvodnja
različnih začimb, dišav in drugih dodatkov;
1588 Proizvodnja homogeniziranih živil in
dietetične hrane; 1589 Proizvodnja drugih
živil, d.n.; 159 Proizvodnja pijač; 1591 Proizvodnja žganih pijač; 1595 Proizvodnja drugih nežganih fermentiranih pijač; 1598 Proizvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih
pijač; 1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov,
razen oblačil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760 Proizvodnja pletenih in
kvačkanih materialov; 1771 Proizvodnja nogavic; 182 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil;
1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih
in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja; 251 Proizvodnja izdelkov iz gume; 2511
Proizvodnja gum in zračnic za vozila; 2512
Obnavljanje in protektiranje gum za vozila;
2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume;
252 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas;
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; 261 Proizvodnja stekla in steklenih izdelkov; 2611 Proizvodnja ravnega stekla; 2612 Oblikovanje in obdelava ravnega
stekla; 2613 Proizvodnja votlega stekla;
2615 Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst
stekla ter tehničnih steklenih izdelkov; 2630
Proizvodnja zidnih in talnih keramičnih
ploščic; 2640 Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih keramičnih materialov za gradbeništvo; 2652 Proizvodnja apna; 2661
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca
za gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže
betonske mešanice; 2664 Proizvodnja malte; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca; 2670 Obdelava naravnega kamna; 2682 Proizvodnja drugih
nekovinskih mineralnih izdelkov; 2710 Proizvodnja železa, jekla, ferozlitin po standardih ECSC; 2721 Proizvodnja litoželeznih
cevi; 2722 Proizvodnja jeklenih cevi; 2732
Hladno valjanje ozkega traku; 2733 Hladno
profiliranje; 2734 Vlečenje žice; 2735 Druga primarna predelava železa, jekla; proizvodnja ferozlitin zunaj standardov ECSC;
2741 Proizvodnja plemenitih kovin; 2742
Proizvodnja aluminija; 2743 Proizvodnja
svinca, cinka in kositra; 2744 Proizvodnja
bakra; 2745 Proizvodnja drugih neželeznih
kovin; 2751 Litje železa; 2752 Litje jekla;
2753 Litje lahkih kovin; 2754 Litje drugih
neželeznih kovin; 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 kot-
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nje vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje
zračnih plovil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 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; 7310 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije; 73102 Raziskovanje
in eksperimentalni ravzoj na področju tehnologije; 73103 Raziskovanje in eksperimentalni ravzoj 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; 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; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
75253 Druge oblike zaščite in reševanja;
8041 Dejavnost vozniških šol; 9000 Storitve javne higiene; 90001 Zbiranje in odvoz
odpadkov; 90002 Dejavnost deponij, sežiganje in drugi načini odstranjevanja trdnih
odpadkov; 90003 Ravnanje s posebnimi
odpadki; 90004 Kanalizacija in delovanje
čistilnih naprav; 90005 Druge storitve javne
higiene; 9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in videofilmov;
9213 Kinematografska dejavnost, 9220 Radijska in televizijska dejavnost; 9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232
Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9240 Dejavnost tiskovnih agencij;
9251 Dejavnost knjižnic in arhivov; 92511
Dejavnost knjižnic; 92512 Dejavnost arhivov; 9252 Dejavnost muzejev, varstvo kulturne dediščine; 92521 Dejavnost muzejev; 92522 Varstvo kulturne dediščine;
9253 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov
ter naravnih rezervatov; 9261 Obratovanje

Rg-109472
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/06473 z dne 19. 5. 1997 pri subjektu
vpisa RIKO KOR, kovinska industrija,
d.o.o., sedež: Kot 1, 1310 Ribnica, pod
vložno št. 1/06493/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža,
uskladitev dejavnosti, člane in spremembo
članov nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5365660
Sedež: 1310 Ribnica, Lepovče 23
Člani nadzornega sveta: Levstek Peter,
Bračič Milan in Trdan Mirjam, izstopili
22. 11. 1996; Petek Alenka, Lesar Franc
in Rigler Jože, vstopili 22. 11. 1996.
Dejavnost, vpisana 19. 5. 1997: 011
Pridelovanje kmetijskih rastlin; 0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in sadik; 0113 Vinogradništvo in sadjarstvo;
01132 Sadjarstvo; 012 Živinoreja; 0121
Reja govedi; 0122 Reja ovac, koz, konj,
oslov, mul in mezgov; 0123 Reja prašičev;
0124 Reja perutnine; 0125 Reja drugih živali; 013 Mešano kmetijstvo; 0130 Mešano
kmetijstvo; 014 Storitve za rastlinsko pridelavo in živinorejo brez veterinarskih storitev;
0141 Storitve za rastlinsko pridelavo; 0142
Storitve za živinorejo brez veterinarskih storitev; 0150 Lov in gojitev divjadi ter lovske
storitve; 050 Ribištvo, ribogojstvo, ribiške
storitve; 0502 Ribogojstvo, ribiške storitve;
141 Pridobivanje kamnin; 1411 Pridobivanje kamnin za gradbene namene; 142 Pridobivanje peska in gline; 1421 Pridobivanje gramoza in peska; 1450 Pridobivanje
drugih rudnin in kamnin, d.n.; 151 Proizvodnja, predelava in konzerviranje mesa in proizvodnja mesnih izdelkov; 1511 Proizvodnja in konzerviranje mesa, rezen perutninskega; 153 Predelava in konzerviranje sadja in vrtnin; 1531 Predelava in konzerviranje
krompirja; 1532 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov; 1533 Druga predelava in
konzerviranje sadja in vrtnin; 155 Predelava
mleka in proizvodnja mlečnih izdelkov;
1551 Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja
mlečnih izdekov; 1552 Proizvodnja sladoleda; 156 Mlinarstvo, proizvodnja škroba in
škrobnih izdelkov; 1561 Mlinarstvo; 157
Proizvodnja krmil za prehrano živali; 1571
Proizvodnja pripravljenih krmil za domače
živali; 1572 Proizvodnja krmil za hišne živali; 158 Proizvodnja drugih živil; 1581 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic;
15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost
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lov 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.; 2911 Proizvodnja motorjev in turbin, razen za letala in
motorna vozila; 2912 Proizvodnja črpalk in
kompresorjev; 2913 Proizvodnja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in
elementov za mehanski prenos energije;
2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922
Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2931 Proizvodnja traktorjev; 2932
Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih
strojev; 2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2951 Proizvodnja metalurških strojev;
2952 Proizvodnja rudarskih in gradbenih
strojev; 2953 Proizvodnja strojev za živilsko
in tobačno industrijo; 2954 Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industrijo; 2955 Proizvodnja strojev za industrijo
papirja in kartona; 2956 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih aparatov;
2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih aparatov in naprav; 3110 Proizvodnja
elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev; 3120 Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike; 3150 Proivzodnja opreme za razsvetljavo in električnih svetilk; 3410 Proizvodnja motornih vozil; 3420
Proizvodnja karoserij za vozila, proizvodnja
prikolic in polprikolic; 3430 Proizvodnja delov in dodatne opreme za motorna vozila in
njihove motorje; 3511 Gradnja in popravilo
ladij; 3512 Proizvodnja in popravilo čolnov
za razvedrilo in šport; 3520 Proizvodnja železniških in drugih tirnih vozil; 3541 Proizvodnja motornih koles; 3542 Proizvodnja
koles; 3543 Proizvodnja vozil za invalide;
3550 Proizvodnja drugih vozil, d.n.; 3611
Proizvodnja sedežnega 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; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 3650 Proizvodnja
igralnih pripomočkov in igrač; 3662 Proizvodnja metel in krtač; 3663 Proizvodnja
drugih izdelkov, d.n.; 3710 Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov; 3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov;
4511 Rušenje 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
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Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 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;
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; 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; 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; 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; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 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.; 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; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz;
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Ustanovitelja: Tassi Hanzi in Jordan Karmen, oba iz Ljubljane, Zavetiška 12, vstopila 28. 5. 1997, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: družbenika Tassi Hanzi in Jordan Karmen, imenovana 28. 5. 1997, zastopata družbo brezomejitev.
Dejavnost, vpisana 18. 6. 1997: 1596
Proizvodnja piva; 1598 Proizvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih pijač; 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.; 2852 Splošna mehanična 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; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 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; 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.;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6022 Storitve taksistov; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s holding družbami; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje
in analiziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 8041 Dejavnost vozniških šol; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 9302
Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve za nego
telesa; 9304 Pogrebne storitve; 9305 Druge storitvene dejavnosti; 9500 Zasebna gospodinjstva z zaposlenim osebjem.

97/04145 z dne 12. 9. 1997 pri subjektu
vpisa PRO VITA, podjetje za nego in oskrbo, d.o.o., Ljubljana, sedež: Cesta VII.
korpusa 19, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/12489/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, sedeža, osnovnega kapitala, ustanoviteljev in deleža,
uskladitev dejavnosti, spremembo zastopnika in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5498112
Firma: PORIS, trgovina in posredništvo, d.o.o.
Skrajšana firma: PORIS, d.o.o.
Sedež: 1295 Ljubljana, Clevelandska
21 A
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Miculinič Sonja, izstopila
3. 7. 1997; Ristić Miodrag, Stara Pazova,
Kralja Petra I. št. 57 in Ristić Snježana,
Ljubljana, Clevelandska 21 A, vstopila 3. 7.
1997, vložila po 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Miculinič Sonja, razrešena 3. 7.
1997; direktor Ristić Miodrag, ki zastopa
družbo brez omejitev in prokuristka Ristić
Tina, Ljubljana, Clevelandska 21 A, imenovana 3. 7. 1997.
Dejavnost, vpisana 12. 9. 1997: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 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;
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5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6021 Drug kopenski potniški promet na rednih linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški 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; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 703
Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih
strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje
izdelkov široke porabe; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7460 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje; 7470
Čiščenje stavb; 748 Raznovrstne poslovne dejavnosti; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 80101 Dejavnost vrtcev
in predšolsko izobraževanje; 8041 Dejavnost vozniških šol; 8042 Drugo izobraževanje; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 92623 Druge športne
dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 9302 Dejavnost frizerskih,
kozmetičnih in pedikerskih salonov; 9303
Druge storitve za nego telesa; 9305 Druge
storitvene dejavnosti; 9500 Zasebna gospodinjstva z zaposlenim osebjem.
Rg-110276
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/03244 z dne 18. 6. 1997 pod št. vložka 1/29358/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.n.o. s temile podatki:
Matična št.: 1196421
Firma: TASSI & CO., storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: TASSI & CO., d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Zavetiška 12

Rg-113421
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
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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; 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; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7482 Pakiranje.
Rg-113729
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/03425 z dne 9. 9. 1997 pri subjektu
vpisa ROZAL KOMERC, podjetje za trgovino, proizvodnjo in storitve, d.o.o., Rajšele 5, sedež: Rajšele 5, 1336 Vas-Fara,
pod vložno št. 1/21611/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5720915
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Petelin Janez, razrešen 1. 6. 1997;
direktorica Mohorič Olga, Kočevska Reka,
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Morava 40, imenovana 1. 6. 1997, zastopa
družbo brez omejitev.
Rg-116248
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/06297 z dne 10. 12. 1997 pod št. vložka 1/30027/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1233734
Firma: B & B MEDIA, d.o.o., družba za
založništvo in marketing
Skrajšana firma: B & B MEDIA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Ciril Metodov
trg 19
Osnovni kapital: 1,851.980 SIT
Ustanovitelj: Brilej Roman, Ljubljana,
Slomškova ulica 4, vstop 7. 11. 1997, vložek 1,851.980 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Brilej Roman, imenovan 7. 11. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 10. 12. 1997: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7481 Fotografska dejavnost;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 9211 Snemanje filmov in videofilmov;
9212 Distribucija filmov in videofilmov; 9213
Kinematografska dejavnost; 9220 Radijska
in televizijska dejavnost; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje.
Rg-116274
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/05635 z dne 3. 12. 1997 pri subjektu
vpisa Z & G, Podjetje za poslovne storitve in trgovino, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Kebetova 36, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/11276/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, sedeža,
ustanoviteljev, deležev, osnovnega kapitala, zastopnika, spremembo in uskladitev dejavnosti ter uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 1190776
Firma: FIN-PRO, podjetje za finančni
in informacijski inženiring, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: FIN-PRO, d.o.o., Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Stegne 27
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Zevnik Globočnik Branka,
Kranj, Likozarjeva 23, vstopila 21. 12. 1990
in Žnidar Borut, Kranj, Šorlijeva 7, vstopil
9. 10. 1997, vložila po 751.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata; Globočnik Iztok,
izstopil 9. 10. 1997.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Žnidar Borut, imenovan 9. 10. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 3. 12. 1997: 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
3002 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 5112 Po-

sredništvo 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; 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; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 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; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 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; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Rg-116375
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
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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 17. 3. 1998

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Gojmir Meško, Gimnazijska 32, Trbovlje, z ustanovitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prenese v celoti na ustanovitelja Gojmira Meška.
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 20. 3. 1997
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97/05235 z dne 20. 10. 1997 pri subjektu vpisa SAVA TIRES, gumarska in kemična industrija, d.o.o., sedež: Pražakova 8, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/29456/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in skrajšane firme ter spremembo akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 1196367
Firma: GOODIMEX, gumarska in kemična industrija, d.o.o.
Skrajšana firma: GOODIMEX, d.o.o.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
16. 9. 1997.
Rg-116571
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/06080 z dne 3. 12. 1997 pri subjektu
vpisa PLAKATERČEK, k.d., plakatiranje,
Ljubljana, sedež: Metoda Mikuža 18,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/27867/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža, dejavnosti in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5936101
Firma: VAMOS JEZERNIK, k.d., turistična agencija, Ljubljana
Skrajšana firma: VAMOS JEZERNIK,
k.d.
Sedež: 1000 Ljubljana, Dalmatinova 10
Dejavnost, vpisana 3. 12. 1997: 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti.
d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Sprememba družbene pogodbe z dne
1. 10. 1997.

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku in izbris
iz sodnega registra
LJUBLJANA
Srg 94/9637
Rg-123
Okrožno sodišče v Ljubljani, enota v
Ljubljani, oddelek za gospodarsko sodstvo,
kot registrsko sodišče na predlog objavlja
sklep:
TRICOM, d.o.o., Proletarska 4, Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 26. 5. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Borut Čulap, Preradovičeva 26 in Nina Vovk, Cerkova 14, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 2.100 SIT,
ki prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.100 SIT prenese v celoti na ustanovitelja,
na Boruta Čulapa 1.400 SIT in na Nino
Vovk 700 SIT.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od

Srg 4638/96
Rg-124
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
Družba LIKO BISTRA, d.o.o., Tržaška
12, Vrhnika, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 10. 7.
1996.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelji družbe so Liko Vrhnika, lesna inudstrija, d.d., Tržaška c. 28, Vrhnika,
Zadruga Artus, Ljubljana, z.o.o., Cesta v
Gorice 36, Ljubljana in Janez Kirn, Kamnik
pod Krimom 60, z ustanovitvenim kapitalom
3.500 SIT, ki prevzemajo obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital in vse premoženje družbe prenese v celoti na ustanovitelje.
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 28. 1. 1998
Srg 97/1343
Rg-125
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
LAMINAT, Svetovanje, oblikovanje,
laminiranje, d.o.o., Mengeš, Partizanska
12B, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 3. 3. 1997.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Zalokar Jure in Zalokar
Jože, Grobeljska cesta 12b, Mengeš, z
ustanovitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prenese v celoti na oba ustanovitelja.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. 6. 1997
Srg 1435/97
Rg-126
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
MEŠKO, d.o.o., Podjetje za svetovanje, vrednotenje in projektiranje nepremičnin, Gimnazijska 32, Trbovlje, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 13. 6. 1994.

Srg 1936/97
Rg-127
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
Družba LOTOR D BRAUNE & Co.,
d.n.o., Domžale, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 27. 3.
1997.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Janez Braune in Marjeta Braune, oba Ljubljanska 88, Domžale, z
ustanovitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja:
Braune Janeza v višini 6.400 SIT in Marjeto
Braune v višini 1.600 SIT.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 9. 1997
Srg 2012/97
Rg-128
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
Družba JELŠAN, d.o.o., Jelša 10,
Šmartno pri Litiji, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 2. 4.
1997.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Vinko Berčon, Jelša 10,
Šmartno pri Litiji, z ustanovitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja,
Berčon Vinka.
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
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sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 9. 1997
Srg 97/7096
Rg-129
Okrožno sodišče v Ljubljani, enota v
Ljubljani, oddelek za gospodarsko sodstvo,
kot registrsko sodišče na predlog objavlja
sklep:
Družba POBJEDA, proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o., Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 12. 12. 1997.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Pobjeda Tešanj, d.d., Fabrika pumpi in prečistača, Šefih Husakovič
in Sajda Husakovič, z ustanovitvenim kapitalom 66,684.782 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
66,684.782 SIT prenese v celoti na ustanovitelja Pobjeda Tešanj, d.d., Fabrika pumpi in prečistača, Bukva, b.b., Tešanj.
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 3. 2. 1998

MARIBOR
Srg 2072/97
Rg-122
Družba TRGO – TEH, podjetje za trgovino, inženiring in consulting, d.o.o.,
Fram, Fram 162, reg. št. vl. 1/1108-00,
katere družbenika sta Ivan Jože Ogorevc,
Fram 162, Fram in Andrej Jaki, Koroška
75, Maribor, po sklepu družbenikov z dne
24. 11. 1997 preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Ivan Jože
Ogorevc in Andrej Jaki.
Zoper sklep lahko družbenika, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo
sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 20. 4. 1998

SLOVENJ GRADEC
Srg 213/98
Rg-120
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je v
registrski zadevi št. Srg 213/98 zaradi vpisa izbrisa subjekta iz sodnega registra dne
15. 5. 1998 sklenilo:
V sodnem registru Okrožnega sodišča
Slovenj Gradec se pod št. vl. 1/2105-00
vpiše izbris družbe SGP KOGRAD DRA-
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VOGRAD – Podjetje splošne dejavnosti
gradbeništva Dravograd, d.o.o., Otiški
vrh, Dravograd, zaradi pripojitve k družbi
SGP KOGRD-IGEM DRAVOGRAD, d.d.,
Selovec 83, Šentjanž pri Dravogradu.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 15. 5. 1998
Srg 103/98
Rg-121
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je v
registrski zadevi št. Srg 103/98 zaradi vpisa prenehanja družbe po skrajšanem postopku dne 29. 4. 1998 sklenilo:
V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/2449-00 vpiše izbris družbe
MONDO, akviziterstvo in trgovina,
d.o.o., s sedežem Maistrova 11, Slovenj
Gradec, zaradi prenehanja po skrajšanem
postopku.
Obveznost plačila morebitnih obveznosti
izbrisane družbe prevzame Kersnik Edvard
iz Slovenj Gradca, Maistrova 11.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 29. 4. 1998
Srg 84/96
Rg-130
Družba ŠTAJMEC, export-import,
d.o.o., Dravograd, reg. št. vl. 1/2665-00,
katere družbenika sta Štajmec Štefanija in
Štajmec Marjan, po sklepu skupščine z dne
28. 3. 1996 preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom prevzameta Štajmec
Štefanija iz Maribora, Cesta zmage 92 in
Štajmec Marjan iz Dravograda, Mariborska
c. 39.
Zoper sklep lahko družbenika, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni o dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Slovenj Gradcu, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Slovenj gradcu
dne 14. 5. 1996

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 012-3/97
Ob-3127
Statut Sindikata Zefir, s sedežem v
Hrastniku, se hrani v Upravni enoti Hrastnik.
Statut je vpisan v evidenco statutov pod
zap. št. 22, dne 26. 5. 1998.
Št. 121-6/98-08
Ob-3128
Spremeni se statut Sindikata podjetja
Mercator, Tovarne olja Oljarica, Britof 27,
Kranj, in sicer tako, da se v statutu spremeni
naziv sindikata družbe in se po novem glasi:
statut sindikata družbe Oljarica Kranj, d.d.,
s sedežem Britof 27, Kranj.
Sprememba se z dnem izdaje te odločbe vpiše v evidenco statutov sindikatov pod
zap. št. 77, pri Upravni enoti Kranj.

Razglasi sodišč
Pri navedenih sodiščih teče
postopek, da se razglasijo za
mrtve osebe, ki so pogrešane.
Pogrešance pozivamo, da se
oglase; vsi drugi, ki kaj vedo o
njihovem življenju, naj to javijo
sodniku in začasnemu skrbniku
oziroma predlagatelju v roku
treh mesecev po objavi oglasa,
ker bo sicer sodišče po preteku
tega roka pogrešanca razglasilo za mrtvega.
N 17/97
R-43
Ivan Pečar, roj. 16. 1. 1893 v Prešnici
št. 39, sin Pečar Antona in Marije je pogrešan od 1. svetovne vojne (na predlog Pečar
Antona iz Prešnice št. 39).
Skrbnica za poseben primer je Škerlj
Mirjam, delavka Centra za socialno delo.
Okrajno sodišče v Sežani
dne, 26. 1. 1998
N 6/98
R-83
Jožefa Koc, roj. 5. 10. 1894 je pogrešana (na predlog Koc Alojza iz Prvačine 28,
ki ga zastopa odvetnica Nada Bolcar iz Nove Gorice).
Skrbnica za poseben primer je Krkoč
Danjela, Ceglo 5, Dobrovo.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne, 4. 5. 1998
N 3/97
R-101
Jože Zabukovnik, roj. 3. 3. 1920, sin
Andreja in Antonije Zabukovnik, nazadnje
stan. Andraž nad Polzelo 91, p. Polzela, je
pogrešan od 10. 5. 1946 (predlagatelj Stanislav Zabukovnik, Andraž 76, Polzela).
Skrbnik za poseben primer je Franc Jelen, Andraž 6, p. Polzela.
Okrajno sodišče v Žalcu
dne, 5. 5. 1998
N 7/98
R-104
Razpotnik Jože, roj. 11. 2. 1911 v Trbovljah, nazadnje stanujoč Podlipovica 13,
Izlake je pogrešan od maja 1945.
Skrbnik je Janez Razpotnik, roj. 25. 8.
1944, stan. Gladež 47, Izlake.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne, 20. 5. 1998

Oklici dedičem
D 161/94-27
R-85
Pri tem sodišču je v teku zapuščinski
postopek po pokojnem Nikoli Matijeviću,
roj. 6. 3. 1922, državljanu RS, poročenem,
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Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem
letu od objave oklica v Uradnem listu RS.
Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne zglasi noben dedič, se zapuščina
izroči pristojni občini.
Neznanim dedičem je bila postavljena
skrbnica Cvetka Birsa iz Ankarana, Ivančičeva 19.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 19. 5. 1998

I 967/96
R-90
To sodišče je na podlagi 84/2 točka
4. člena zakona o pravdnem postopku v zvezi s 14. členom zakona o izvršilnem postopku v izvršilni zadevi opr. št. I 967/96 upnika
Telekom Slovenije, p.o., PE Nova Gorica,
ki ga zastopa odvetnica Hilda Pipan iz Nove
Gorice, zoper dolžnika Sejadinovski Afrima,
Lokovec 185, Čepovan, zaradi izterjatve
1.335,50 SIT spp dolžniku Sejadinovski
Afrimu, ki je neznanega bivališča, postavilo
začasno zastopnico Natašo Rogelja, sodno
pripravnico pri Višjem sodišču v Kopru, stanujočo v Novi Gorici, Cankarjeva 80. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika v izvršilnem postopku, dokler dolžnik sam ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler ne bo skrbstveni
organ sporočil sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 11. 5. 1998
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umrlem 11. 2. 1994, nazadnje stanujočem
Planina št. 10, Kranj in je naredil oporoko.
Do dediščine imajo pravico zapustnikovi
bratje in sestre, nezanih imen in naslovov,
živečih v R Hrvaški in ZRJ.
Sodišče jih s tem oklicem poziva, da se
v roku enega leta od objave tega oklica
zglasijo pri sodišču.
Po preteku enoletnega roka bo opravilo
sodišče zapuščinsko obravnavo na podlagi
izjave postavljenega skrbnika in na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 5. 5. 1998
D 178/97
R-86
Murn Frančiška, kmečka upokojenka, iz
Spodnjega Tinskega 11, je 8. 11. 1992
umrla in je zapustila oporoko.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem
letu od objave oklica v Uradnem listu RS.
Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne zglasi noben dedič, se zapuščina
izroči pristojni občini oziroma kmetijski zemljiški skupnosti.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 27. 3. 1998
D 161/91
R-92
Urh Milan, upokojenec, roj. 6. 12.
1921, nazadnje stanujoč Bled, Cankarjeva
16, je dne 25. 6. 1991 umrl brez oporoke.
Do zakonitega dednega deleža je upravičena tudi zapustnikova hčerka Schimanovich roj. Urh Milena, ki živi nekje v tujini. Ker
sodišču ni znano njeno bivališče, naj se priglasi naslovnemu sodišču ali skrbnici za poseben primer Valjavec Aljančič Marjeti, dipl.
jur., na Centru za socialno delo v Radovljici,
v roku enega leta od objave tega oklica.
Po preteku enega leta bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi izjave skrbnice Valjavec Aljančič Marjete.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 11. 5. 1998
III D 465/96
R-93
Pred tem sodiščem teče zapuščinski postopek po pokojnem Kivač Ignaciju, sinu Roka,
roj. 25. 7. 1918, umrlem 11. 11. 1995, nazadnje stanujočem Ljubljana, Cesta XXXVIII/16,
Ljubljana Polje, drž. Republike Slovenije.
Zapustnik je z oporoko razpolagal s celotnim svojim premoženjem, ki ga je imel ob
času smrti. Pri dedovanju na podlagi zakona pa pridejo v poštev tudi zapustnikovi bratje oziroma zapustnikovi nečaki, katerih podatki so neznani.
Zapustnikove dediče se poziva, da v roku enega leta od objave oklica v Uradnem
listu RS priglasijo svoje pravice do zapuščine pri naslovnem sodišču.
Po poteku tega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 4. 1998
D 117/95
R-97
Cunja Ivan od Jožefa, star 85 let, kmet,
iz Brezovice, je 5. 3. 1938 umrl in ni zapustil oporoke.

Oklici o skrbnikih in razpravah
V P 477/93
R-35
To sodišče je po sodnici Majdi Božič
Kapš, v pravdni zadevi tožeče stranke Republike Slovenije, Ministrstva za obrambo,
ki jo zastopa Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, proti toženi stranki Miodragu Vujoviću, nazadnje stanujočem v Ljubljani, Metoda Mikuža 18, ki jo zastopa začasna zastopnica Polona Marjetič Zemlijč, zaradi izpraznitve garaže, na podlagi določila
84. člena zakona o pravdnem postopku (v
nadaljevanju: ZPP), sklenilo:
1. Polona Marjetič Zemljič se razreši
dolžnosti začasne zastopnice v obravnavani
pravdni zadevi.
2. Miodragu Vujoviću, Metoda Mikuža 18,
Ljubljana, sedaj neznanega prebivališča, se v
pravdni zadevi opr. št. V P 477/93 postavlja
začasna zastopnica Vanja Klavora, strokovna
sodelavka Okrožnega sodišča v Ljubljani.
3. Začasna zastopnica bo v navedeni
pravdni zadevi zastopala toženo stranko dokler ne bo tožena stranka ali njen pooblaščenec nastopil pred sodiščem oziroma
dokler ji skrbstveni organ ne bo postavil
skrbnika.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 1. 1998
N 319/95-7
R-70
To sodišče je v nepravdni zadevi predlagajoče stranke Vukovič Sonje, Šišenska
50a, Ljubljana, ki jo zastopa odvetnica Tita
Koder-Nikolič iz Ljubljane, zoper nasprotnega udeleženca Vukovič Slobodana, Šišenska 50a, Ljubljana – sedaj neznano kje,
na podlagi 37. člena zakona o nepravdnem
postopku, zaradi razdružitve skupnega premoženja sklenilo:
Vukovič Slobodanu, z zadnjim znanim naslovom stalnega prebivališča, Šišenska 50a,
Ljubljana – sedaj neznano kje se v nepravdnem postopku za razdružitev skupnega premoženja postavi začasna zastopnica v osebi strokovne sodelavke Okrajnega sodišča
v Ljubljani Julije Mohorčič, iz razloga, ker je
podatek o njegovem dejanskem naslovu
prebivališča neznan.
Centru za socialno delo Ljubljana-Šiška,
se naroča, da v roku 15 dni od pravnomočnosti tega sklepa navedeni osebi postavi
skrbnika (za poseben primer) – za zastopanje v tem zapuščinskem psotopku ter o tem
obvesti sodišče.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 11. 1996

I 166/96
R-91
To sodišče ja na podlagi 84/2 točka
4. člena zakona o pravdnem postopku v zvezi s 14. členom zakona o izvršilnem postopku v izvršilni zadevi opr. št. I 166/96 upnika
Telekom Slovenije, p.o., PE Nova Gorica,
ki ga zastopa odvetnica Hilda Pipan iz Nove
Gorice zoper dolžnika Sejadinovski Afrima,
Lokovec 185, Čepovan, zaradi izterjave
59.250,50 SIT spp dolžniku Sejadinovski
Afrimu, ki je neznanega bivališča postavilo
začasno zastopnico Natašo Rogelja, sodno
pripravnico pri Višjem sodišču v Kopru, stanujočo v Novi Gorici, Cankarjeva 80. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika v izvršilnem psotopku, dokler dolžnik sam ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler ne bo skrbstveni
organ sporočil sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 11. 5. 1998
P 468/97
R-94
To sodišče je na podlagi 84/4. člena
ZPP postavilo tožencu Sudar Dušanu v
pravdnem postopku tožeče stranke RS, Ministrstvo za finance, Davčna uprava RS,
Davčni urad Nova Gorica, zaradi izstavitve
listine, začasno zastopnico Natašo Vižintin
Komel, strokovno sodelavko Okrajnega sodišča v Novi Gorici.
Začasna zastopnica bo zastopala toženca vse dokler toženec ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler skrbstveni organ ne sporoči sodišču,
da je tožencu postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 24. 3. 1998
P 223/97
R-96
To sodišče je na podlagi 84/2. člena
zakona o pravdnem postopku v pravdni zadevi opr. št. P 223/97 tožeče stranke Nataše Lipužič, Nova Gorica, Gradnikove brigade 17 (pri Zelič), ki jo zastopa odvetnica
Maja Krašovec zoper toženo stranko Afrima
Seadinovskega, ki je neznanega bivališča,
toženi stranki Afrimu Seadinovskemu postavilo začasno zastopnico Natašo Rogelja,
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Cankarjeva 80, Nova Gorica, sodna pripravnica Višjega sodišča v Kopru. Začasna zastopnica bo zastopala toženca v pravdnem
postopku, dokler toženec sam ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler ne bo skrbstveni organ sporočil sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 12. 5. 1998

Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
Metalflex, d.o.o., trgovsko-proizvodno podjetje Straža, izbriše iz sodnega registra.
Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni od objave sklepa v Uradnem
listu RS.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 20. 5. 1998
St 4/98

Amortizacije

N 96/97

R-89

Na predlog Aleša Kotnika, Študentsko naselje, Rožna dolina, blok 9,
Ljubljana, se uvaja amortizacija hranilne
knjižice pri HK, odprta pri LB, Nova Ljubljanska banka, Trg republike 2, št.
50100-620-133-010-318154/87, na geslo.
Priglasitveni rok je 60 dni.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 1. 1998
N15/96

R-102

Na predlog INNTAL, Tovarna montažnih
hiš, d.d., Petrovče, se uvaja postopek za
amortizacijo akceptnega naloga št.
6605897, za znesek 3,217.500 SIT.
Priglasitveni rok je 60 dni.
Listina bo razveljavljena, če ne bo v roku
60 dni predložena sodišču.
Okrajno sodišče v Žalcu
dne 5. 5. 1998

Stečajni postopki
in likvidacije

St 36/95

S-245

To sodišče je s sklepom St 36/95 z dne
20. 4. 1998 zaključilo stečajni postopek
nad Beton in Kamen, družba za proizvodnjo in predelavo gradbenih materialov
Kočevje, d.o.o., Kočevje – v stečaju.
Po pravnomočnosti sklepa se izbriše navedeni dolžnik iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 25. 5. 1998
St 5/98-6

S-246

To sodišče je na seji senata dne 20. 5.
1998 pod opr. št. St 5/98 sprejelo naslednji sklep:
Stečajni postopek nad dolžnikom Metalflex, d.o.o., trgovsko -proizvodno podjetje,
Pod vinogradi 8, Straža, se začne in zaključi, ker premoženje dolžnika ne zadošča niti za
poplačilo stroškov stečajnega dolžnika.
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S-247

I. To sodišče je s sklepom opr. št. St
4/98 z dne 26. 5. 1998, začelo postopek
prisilne poravnave nad dolžnikom Orthaus
– AF, Podjetje za razvoj, proizvodnjo in
trženje transportnih sredstev in avtomobilskih nadgradenj, Titova 102, Slovenska Bistrica, ter odredilo imenovanje upniškega odbora v sestavi:
1. Javor vezan les, d.o.o., Pivka,
2. Color, d.d., Medvode,
3. Agis zavore, d.o.o., Ptuj, Rajšpova 16,
4. OGV, d.o.o., Vipavska 19/a, Ljubljana,
5. Rotary, import-export, d.o.o., Nova
Gorica, Ledine 24,
6. Avtotrading, d.o.o., Slovenska Bistrica, Pohorskega bataljona 11,
7. Milena Sagadin, delavska zastopnica.
II. Za upraviteljico prisilne poravnave se
določi mag. Irena Lesjak, dipl. ek., Tekstilni
inštitut Maribor, Ul. Kraljeviča Marka 21,
Maribor.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve, ki
so nastale do dneva nabitja oklica o začetku
postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča poravnalnemu senatu z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi
dokazi, v 30 dneh po objavi izvlečka oklica
o pozivu za sklenitev prisilne poravnave v
Uradnem listu RS.
IV. Upniki lahko v roku 30 dni po izteku
30-dnevnega roka za prijavo terjatev z
obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper
terjatve drugih upnikov.
V. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 26. 5.
1998.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 26. 5. 1998
St 1/98-25

S-248

To sodišče je s sklepom opr. št. St 1/98
z dne 22. 5. 1998 sklenilo, da se stečajni
postopek nad dolžnikom Henricci, proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o., Novo mesto – v stečaju, zaključi.
Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajni dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 22. 5. 1998
St 32/98

S-249

To sodišče v Ljubljani je s sklepom St
32/98 dne 25. 5. 1998 začelo stečajni po-

stopek nad dolžnikom Mibex, d.o.o., Ljubljana, Gradnikove brigade 11.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Mojca Breznik, odvetnica 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 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 16. 9. 1998 ob 9. uri, v konferenčni
dvorani tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
25. 5. 1998.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 25. 5. 1998
St 11/97

S-250

To sodišče je s sklepom št. St 11/97 z
dne 13. 5. 1998 potrdilo prisilno poravnavo med dolžnikom Novoles Bor, Mize in
leseni polproizvodi, d.o.o., Krško in njegovimi upniki sprejeto na naroku dne 13. 5.
1998.
Na podlagi potrjene prisilne poravnave
so terjatve upnikov razdeljene v naslednje
razrede:
1. razred: terjatve ločitvenih upnikov in
delavcev po drugem odstavku 160. člena
ZPPSL, katerih položaj se po potrjeni prisilni poravnavi ne spremeni;
2. razred: terjatve dolžnikovih strateških
dobaviteljev, ki jih bo dolžnik poplačal 100%
v 90. dneh po pravnomočnosti sklepa o
potrditvi prisilne poravnave, z obrestno mero T +0%;
3. razred: terjatve ločitvenih upnikov, ki
so pristali na spremembo terjatve v lastniški
delež;
4. razred: terjatve kreditodajalcev, ki jih
bo dolžnik poplačal 100% v roku petih let, z
obrestno mero T +5%;
5. razred: vse ostale terjatve, ki niso
uvrščene v 1., 2., 3. ali 4. razred in jih bo
dolžnik poplačal v roku enega leta v višini
20% priznane terjatve z obrestno mero
T +0%.
Potrjena prisilna poravnava ima pravni
učinek tudi proti upnikom, ki se niso udeležili postopka in proti upnikom, ki so se postopka udeležili, pa so bile njihove terjatve
prerekane, če se naknadno ugotovijo.
Sklep o potrditvi prisilne poravnave je
postal pravnomočen dne 23. 5. 1998.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 26. 5. 1998
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St 59/96
S-251
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem
postopku nad TKG, p.o., Ljubljana – v stečaju, za dne 8. 7. 1998 ob 13. uri, v konferenčni dvorani tega sodišča.
Upniki si lahko osnutek glavne razdelitve
ogledajo pri sodišču v sobi 312 in 313,
med uradnimi urami v ponedeljek, sredo in
petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 5. 1998
St 22/98
S-252
To sodišče je s sklepom St 22/98 dne
28. 5. 1998 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Exim T + T, d.o.o., Ljubljana,
Stegne 7.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Mojca Breznik, odvetnica 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 3. 9. 1998 ob 13. uri, v konferenčni
dvorani tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
28. 5. 1998.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 5. 1998
St 12/96-137
S-253
Potrdi se predlog stečajnega upravitelja
osnutka za glavno razdelitev stečajne mase
dolžnika Elrad Elektronika Gornja Radgona, d.o.o., Gornja Radgona.
Narok za obravnavanje osnutka za
glavno razdelitev stečajne mase bo dne
14. 9. 1998 ob 12. uri, na tem sodišču,
soba št. 12.
Upniki se lahko seznanijo in vpogledajo
v osnutek za glavno razdelitev stečajne mase na tem sodišču, soba št. 411/IV, v času
uradnih ur.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 27. 5. 1998
St 9/97
S-254
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 92/97 sklep z dne 29. 5. 1998:
tretji narok za preizkus terjatev bo dne
8. julija 1998 ob 10. uri, v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Celju
dne 29. 5. 1998
St 22/97
S-255
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 22/97 sklep z dne 29. 5. 1998:
tretji narok za preizkus terjatev bo dne
8. julija 1998 ob 9. uri, v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Celju
dne 29. 5. 1998

Št.

Kolektivni delovni spori
I Kd 6209/94

K-5

Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
na podlagi 49. člena zakona o delovnih in
socialnih sodiščih (Ur. l. RS, št. 19/94),
obvešča vse zainteresirane stranke, da je
uveden kolektivni delovni spor med predlagateljem: Policijski sindikat Slovenije, Trdinova 8/II, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik
Dušan Pajk in udeležencem Republiko Slovenijo, Vlado Republike Slovenije, Komisija
za kadrovske in administrativne zadeve, Gregorčičeva 20, Ljubljana, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo Republike Slovenije,
zaradi ugotovitve kršitve obveznosti ter na
naložitev izpolnitve obveznosti.
Vse osebe, organi ali organizacije, ki so
nosilci pravic in obveznosti v razmerju, o
katerem se odloča, imajo možnost, da se
postopka udeležijo. Svojo udeležbo v sporu
naj prijavijo v treh dneh od objave v Uradnem listu RS, lahko pa tudi ves čas postopka na naroku s pisno vlogo.
Obvestilo o uvedbi postopka je izobešeno na oglasni deski tega sodišča dne 1. 6.
1998.
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
dne 1. 6. 1998

Razpisi
delovnih mest
Št. 6216

Ob-3142

Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova ulica 2,
objavlja prosto delovno mesto za nedoločen čas, s polnim delovnim časom v Uradu
za organizacijo in razvoj uprave, sektorju za
delovanje državne uprave
vodja sektorja – državni podsekretar
za vodenje sektorja in opravljanje najzahtevnejših nalog s področja delovanja državne uprave.
Pogoji:
– univerzitetna izobrazba družboslovne
ali pravne smeri,
– najmanj 10 let delovnih izkušenj.
Poleg splošnih pogojev veljajo za kandidate tudi pogoji iz zakona o delavcih in državnih organih.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
pošljite v 8 dneh po objavi na naslov: Ministrstvo za notranje zadeve RS, Uprava za
organizacijo in kadre, 1501 Ljubljana.
Kandidati bodo o izidu objave obveščeni
v 30 dneh po izbiri.
Informacije na tel. 061/217-828.
Ministrstvo za notranje zadeve
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Javna naročila
po zakonu
o javnih naročilih
Namera o naročilu

Ob-3172
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: j.p. Termoelektrarna Brestanica, d.o.o.,
kont. oseba Edi Zidarič, CPB 18, Brestanica, tel. 0608/24-160, faks 0608/22-262.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: gradbena dela pri
postavitvi novih plinskih turbin 2 × 114
MW v termoelektrarni Brestanica.
3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 950 mio SIT,
prva polovica septembra 1998.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: začetek 25. 1. 1999 in zaključek (predvidoma) oktober 1999.
5. Omejitve, ki bodo upoštevane pri ocenjevanju ponudb
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v višini 10%.
Datum objave javnega razpisa: predvidoma prva polovica septembra 1998.
j.p. Termoelektrarna Brestanica, d.o.o.
Ob-3129
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: Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve, kont. oseba Bojana Wraber, Kotnikova 5, Ljubljana, tel. 061/178-33-81, faks
061/178-34-22, soba št. 40.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: izgradnja Doma za
ostarele “Na fari” na Prevaljah.
3. Orientacijska vrednost naročila in predvideni čas objave razpisa: 560,000.000 SIT,
začetek september 1998.
4. Rok začetka del: začetek november
1998.
5. Omejitve, ki bodo upoštevane pri ocenjevanju ponudb
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v višini 10%.
Datum objave javnega razpisa: 5. 6.
1998.
Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve
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Javni razpis za izbiro izvajalca
brez omejitev
Preklic
Javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev za najem opremljenih poslovnih prostorov z eventualno možnostjo kasnejšega odkupa na lokaciji ožjega mesta Ljubljane, objavljen v Uradnem listu RS, št. 41, z dne
29. 5. 1998; Ob-2879 se prekliče.
Uredništvo
Popravek
V javnem razpisu za izbiro izvajalca brez
omejitev za investicijsko vzdrževalna dela v
objektu na Slovenski 27-29 v Ljubljani (manjša gradbena dela, montaža predelnih sten,
mizarska dela, tlakarska dela, slikopleskarska
dela, elektroinstalacijska dela in čiščenje), objavljenem v Uradnem listu RS, št. 41, z dne
29. 5. 1998, Ob-2931 in v javnem razpisu za
izbiro izvajalca brez omejitev za izdelavo, dobavo in montažo pisarniške opreme v objektu
na Slovenski 27-29, objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 41, z dne 29. 5. 1998, Ob-2932
se pri polkrepkem sredinskem naslovu doda
beseda ponovni, tako da pravilno glasita:
ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Uredništvo
Št. 59/98
Ob-3367
V razpisu za izgradnjo čistilne naprave
kapacitete 600 PE za naselje Tešanovci,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 39, z
dne 22. 5. 1998, Ob-2747B, se naziv in
sedež naročnika pravilno glasi:
1. Naziv in sedež naročnika: Javno podjetje Čista narava, d.o.o., Tešanovci
32/b, 9226 Moravske Toplice.
Občina Moravske Toplice
Ob-3353
Popravek
V javnem razpisu za izbiro izvajalca brez
omejitev, za izbiro dobaviteljev živil, pijač in
rezanega cvetja za potrebe Državnega zbora Republike Slovenije, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 39, z dne 22. 5. 1998,
Ob-2789, se orientacijska vrednost naročila v 3. točki pravilno glasi: 63 mio SIT (47
mio SIT letno).
Državni zbor Republike Slovenije
Popravek
V ponovnem javnem razpisu za izbiro izvajalca brez omejitev za dobavo svežega
mesa in mesnih izdelkov MNZ, Ministrstva
za notranje zadeve, objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 41 z dne 29. 5. 1998,
Ob-2968, Št. 0048/1-308/70-8/987, se
pri polkrepkem sredinskem naslovu doda
beseda delni, tako da pravilno glasi:
delni ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
Uredništvo
Popravek
V javnem razpisu za izbiro izvajalca brez
omejitev za izgradnjo in upravljanje nove
plinske kotlovnice v Cofovi ulici 7 v Maribo-
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ru, Mestne občine Maribor, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 41, z dne 29. 5.
1998, Ob-2889, Št. 40200/0006/98
1600 10 se datum v drugem odstavku
11. točke pravilno glasi:
Ponudba mora veljati do 18. 8. 1998.
Uredništvo
Popravek
V javnem razpisu za izbiro izvajalca brez
omejitev za gradbena dela – rekonstrukcijo
ceste L 5713 Kanal–Kal nad Kanalom, na
odseku od odcepa za Avšje od Levpe (od
km 6 + 850 do km 8 + 900), objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 41, z dne 29. 5.
1998; Ob-2947, se 2. in 6. točka popravita
in se pravilno glasita:
2. Predmet naročila: ... rekonstrukcija
ceste LC 5713...
6. ...po pošti na naslov: Občina Kanal
ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal.
Občina Kanal ob Soči
Št. 03101-84/98
Ob-3109
Na podlagi zakona o javnih naročilih
(Uradni list RS, št. 24/97) objavlja Občina
Rogaška Slatina
javni razpis
za izbiro izvajalca del za rekonstrukcijo
lokalne ceste L 54-7417 na odseku Zg.
Gabernik – Kostrivnica v dolžini 1994 m
1. Naročnik: Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina.
2. Predmet razpisa: rekonstrukcija lokalne ceste L 54-7417 na odseku Zg. Gabernik – Kostrivnica v dolžini 1994 m.
3. Orientacijska
vrednost
del:
30.000.000 SIT
4. Predvideni rok pričetka del je julij 1998.
Rok za dokončanje del je avgust 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– ponudbena cena,
– plačilni pogoji (zahtevani avans, možnost kreditiranja ali zamika plačil, po mesečnih situacijah),
– reference,
– rok izvedbe,
– usposobljenost ponudnika za realizacijo ponujenih del,
– garancijski rok in
– druge ugodnosti.
Omejitev za izbiro najugodnejšega ponudnika je fiksna cena na enoto do konca
gradnje.
6. Rok za oddajo ponudb je do petka
26. 6. 1998 do 12. ure ne glede na vrsto
prenosa, na naslov: “Občina Rogaška Slatina, Izletniška 2, Rogaška Slatina”.
Ponudba mora biti zapečatena in označena “Ne odpiraj – ponudba za L 54 –
7417”.
7. Javno odpiranje ponudb bo 29. 6.
1998 ob 10. uri v prostorih Občine Rogaška
Slatina. Predstavniki ponudnikov morajo
predložiti pisno pooblastilo za zastopanje.
8. Ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa najkasneje v 15 dneh od dneva odpiranja ponudb.
9. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo z razpisnimi pogoji, od dneva
razpisa dalje, vsak delovni dan od 10. do
12. ure na sedežu Občine Rogaška Slatina,
Izletniška 2, na Oddelku za okolje in prostor

pri Marjanu Ungarju. Informacije lahko dobite na telefon 063/81-81-70.
Razpisno dokumentacijo lahko dvignete
proti plačilu 10.000 SIT. Nakazilo nakažete
na žiro račun št. 50730-630-10-217 Občina Rogaška Slatina s pripisom “Javni razpis
za rekonstrukcijo lokalne ceste L 54-7417”.
Občina Rogaška Slatina
Št. 03101-85/98
Ob-3110
Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97) objavlja Občina Rogaška
Slatina
javni razpis
za izbiro izvajalca del za izdelavo
dvoplastne sintetične prevleke
na atletski stezi pri II. Osnovni šoli
v Rogaški Slatini
1. Naročnik: Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina.
2. Predmet razpisa: izdelava dvoplastne sintetične prevleke deb. 13 mm na
atletski stezi pri II. Osnovni šoli v Rogaški Slatini. Dolžina steze je 200 m.
3. Orientacijska
vrednost
del:
7,000.000 SIT.
4. Predvideni rok pričetka del je avgust
1998. Rok za dokončanje del je september
1998.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– ponudbena cena,
– plačilni pogoji (zahtevani avans, možnost kreditiranja ali zamika plačil, po mesečnih situacijah),
– reference,
– rok izvedbe,
– usposobljenost ponudnika za realizacijo ponujenih del,
– garancijski rok in
– druge ugodnosti.
Omejitev za izbiro najugodnejšega ponudnika je fiksna cena na enoto do konca
gradnje.
6. Rok za oddajo ponudb je do petka
26. 6. 1998 do 12. ure ne glede na vrsto
prenosa, na naslov: “Občina Rogaška Slatina, Izletniška 2, Rogaška Slatina“.
Ponudba mora biti zapečatena in označena “Ne odpiraj - ponudba za atletsko stezo“.
7. Javno odpiranje ponudb bo 29. 6.
1998 ob 12. uri v prostorih Občine Rogaška
Slatina. Predstavniki ponudnikov morajo
predložiti pisno pooblastilo za zastopanje.
8. Ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa najkasneje v 15 dneh od dneva odpiranja ponudb.
9. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo z razpisnimi pogoji, od dneva
razpisa dalje, vsak delovni dan od 10. do
12. ure na sedežu Občine Rogaška Slatina,
Izletniška 2 na Oddelku za okolje in prostor
pri Marjanu Ungarju. Informacije lahko dobite na telefon 063/81-81-70.
Razpisno dokumentacijo lahko dvignete
proti plačilu 10.000 SIT. Nakazilo nakažete
na žiro račun št. 50730-630-10-217 Občina Rogaška Slatina s pripisom “Javni razpis
za preplastitev atletske steze“.
Občina Rogaška Slatina
Št. 01504-4/98-1/2
Ob-3111
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
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6. Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika: merila so navedena v razpisni dokumentaciji.
7. Dostava ponudbe
Ponudbo je treba dostaviti v vložišče Občine Kamnik najkasneje dne 3.7. 1998, do
10. ure, zapečateno, v zaprti ovojnici, z navedbo točnega naslova ponudnika z oznako
“Preureditev podružnične šole Šmartno v
vrtec” - “Ne odpiraj!”, na naslov: Občina
Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik.
8. Odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo dne 3. 7.
1998, ob 11. uri v prostorih Občine Kamnik,
Glavni trg 24, Kamnik, v pritličju, soba št. 9.
Upoštevane bodo le tiste ponudbe, ki bodo
prispele pravočasno, ki bodo popolne, in ki
bodo pravilno opremljene, v skladu z zahtevami razpisnih pogojev.
9. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo vsi ponudniki pisno obveščeni v roku
15 dni po odpiranju ponudb.
10. Naročnik si pridržuje pravico, da ne
izbere nobene od prispelih ponudb.
Občina Kamnik

Razpisno dokumentacijo je možno dvigniti v roku 7 dni od dneva objave tega povabila, to je do 12. 6. 1998 do 14. ure.
Cena razpisne dokumentacije je 15.000
SIT, za katero je potrebno nakazati na ŽR
52100-630-40120.
10. Investitor si pridružuje pravico, da v
primeru pomanjkanja finančnih sredstev z izbranim ponudnikom ne sklene pogodbe oziroma jo sklene za sporazumno dogovorjeno
fazo del glede na finančno sposobnost.
11. Odpiranje ponudb bo javno, dne
2. 7. 1998 ob 10. uri. Odpiranje ponudb
bo vodil inž. Milan Jakše.
Ponudniki, ki se bodo udeležili javnega
odpiranja ponudb morajo predložiti pooblastilo.
12. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
najkasneje v 7 dneh po sprejemu sklepa o
izbiri.
13. Dodatne informacije se dobijo na istem naslovu.
14. Opcija ponudbe je 90 dni.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime naročnika: Občina Kamnik, kontaktna oseba Anton Kamin, načelnik Oddelka za družbene dejavnosti, Glavni trg 24,
Kamnik, tel. 061/818-105, soba 37a/II.
2. Predmet javnega naročila: opravljanje prevozov šoloobveznih otrok za potrebe javnih zavodov v Občini Kamnik
za šolsko leto 1998/99.
3. Orientacijska vrednost je 25,000.000
SIT.
4. Rok pričetka in konca storitev: 1. 9.
1998 do 25.6. 1999.
5. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika: ponudbena cena, reference, kompleksnost ponudbe, druga merila, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
6. Rok za oddajo ponudbe je 30 dni po
objavi v Uradnem listu RS. Ponudbe je potrebno poslati na naslov Občina Kamnik,
Glavni trg 24, Kamnik, na vložišče, soba
št. 1. Kuverta mora biti zapečatena in
opremljena v skladu z veljavnimi predpisi s
pripisom : “Ponudba za prevoze - Ne odpiraj”.
7. Javno odpiranje bo v ponedeljek,
29. 6. 1998 v sobi št. 9, pritličje Občine
Kamnik, ob 11. uri.
8. Zainteresirani ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo do srede,17.6. 1998, od 8. do 12. ure, v sobi št.
37/a, II. nadstropje, pri Majdi Bobnar, tajnici oddelka - po predhodnem nakazilu 5.000
SIT na ŽR občine Kamnik, št.
50140-630-810300 in z izkazanim potrdilom o vplačilu.
9. Ponudba mora vsebovati opcijski rok
ponudbe.
10. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
najkasneje v 10 dneh po javnem odpiranju
ponudb.
Št. 01504-4/98-1/2
Ob-3112
Na podlagi 18. in 19. člena zakona o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavlja Občina Kamnik
javni razpis
za izbiro izvajalca del brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Občina Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik.
2. Predmet razpisa: preureditev podružnične šole Šmartno v vrtec.
3. Razpisna dokumentacija:
Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo, ki je predmet razpisa vsak delovni
dan od 8. do 11. ure na SKG d.d. Kamnik,
Steletova 8, Kamnik, soba št. 12, v roku 8.
dni po objavi razpisa in ob predložitvi potrdila
o vplačilu odkupnine v višini 5.000 SIT na
žiro račun št. 50140-637-813087, Občina
Kamnik, s pripisom “Preureditev podružnične šole Šmartno v vrtec”.
Dodatna pojasnila v zvezi s ponudbo so
možna še 10 dni po objavi v Uradnem listu
RS, po telefonu 061/811-067 ali osebno,
vendar po predhodni najavi. Kontaktna oseba je Darinka Andrejka.
4. Orientacijska vrednost investicije Za
gradbeniško-obrtniška in instalacijska dela
je investicijska vrednost 20,000.000 SIT.
5. Rok pričetka del: pričetek del je 30
dni po izbiri izvajalca.

Ob-3113
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) in 17. člena statuta Občine
Šentjernej (Ur. l. RS 43/95), objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Naročnik: Občina Šentjernej, Trubarjeva c. 5, Šentjernej
2. Kontaktna oseba: inž. Jakše Milan,
tel. 068 373-13-14; 068 373-13-11 faks:
068 81-409.
3. Predmet: izbor izvajalca za izvedbo
komunalne infrastrukture v Obrtni coni
v Šentjerneju.
4. Orientacijska vrednost naročila:
49.000.000 SIT
5. Vsebina, obseg in zahtevnost projekta je razvidna iz projektne naloge, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
6. Rok: začetek del je predviden takoj
po podpisu pogodbe, zaključek pa je predvidoma do meseca novembra.
7. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– reference ponudnika,
– rok izvedbe,
– konkurenčnost cen,
– ekonomska in poslovna solidnost ponudnika,
– strokovna in organizacijska usposobljenost ponudnika,
– strokovna usposobljenost in delež redno zaposlenega strokovnega osebja,
– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– finančna podpora,
– posebne ugodnosti ponudnika.
Najnižja ponudbena cena ni pogoj za izbiro.
8. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
prispele do 29. 6. 1998 do 14. ure na naslov: Občina Šentjernej, Trubarjeva cesta 5,
8310 Šentjernej, s pripisom ¨Ne odpiraj¨
Komunalna infrastruktura v Obrtni coni.
9. Razpisna dokumentacija je na razpolago na Občini Šentjernej pri inž. Milanu
Jakšetu, soba št. 3.

Ob-3114
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) in 17. člena statuta Občine
Šentjernej (Ur. l. RS 43/95), objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Naročnik: Občina Šentjernej, Trubarjeva c. 5, Šentjernej.
2. Kontaktna oseba: inž. Jakše Milan,
tel. 068 373-13-14; 068 373-13-11 faks:
068 81-409
3. Predmet: izbor izvajalca za izvedbo
projekta Generalna študija za ravnaje z
odpadnimi vodami v Občini Šentjernej
(58 naselji).
4. Orientacijska vrednost naročila:
25,000.000 SIT.
5. Vsebina, obseg in zahtevnost projekta je razvidna iz projektne naloge, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
6. Rok: začetek del je predviden takoj
po podpisu pogodbe, zaključek pa je predvidoma v roku 4 mesecev.
7. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– reference ponudnika,
– ekonomska in poslovna solidnost ponudnika,
– strokovna in organizacijska usposobljenost ponudnika,
– strokovna usposobljenost in delež redno zaposlenega strokovnega osebja,
– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– finančna podpora,
– posebne ugodnosti ponudnika.
Najnižja ponudbena cena ni pogoj za izbiro.
8. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele do 20. 7. 1998 do 14. ure na naslov:
Občina Šentjernej, Trubarjeva cesta 5, 8310
Šentjernej, s pripisom “Ne odpiraj” Generalna
študija za ravnanje z odpadnimi vodami.
9. Razpisna dokumentacija je na razpolago na Občini Šentjernej pri inž. Milanu
Jakšetu, soba št. 3.
Razpisno dokumentacijo je možno dvigniti v roku 14 dni od dneva objave tega
povabila, to je do 19. 6. 1998 do 14. ure.
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Cena razpisne dokumentacije je 45.000
SIT, za katero je potrebno nakazati na ŽR
52100-630-40120.
10. Investitor si pridružuje pravico, da v
primeru pomanjkanja finančnih sredstev z izbranim ponudnikom ne sklene pogodbe oziroma jo sklene za sporazumno dogovorjeno
fazo del glede na finančno sposobnost.
Odpiranje ponudb bo javno, dne 24. 7.
1998 ob 10. uri, odpiranje ponudb bo vodil
inž. Milan Jakše.
Ponudniki, ki se bodo udeležili javnega
odpiranja ponudb morajo predložiti pooblastilo.
12. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
najkasneje v 7 dneh po sprejemu sklepa o
izbiri.
13. Dodatne informacije se dobijo na istem naslovu.
14. Opcija ponudbe je 90 dni.
Ob-3115
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97) in 17. člena statuta Občine Šentjernej (Ur. l. RS, št. 43/95), objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Naročnik: Občina Šentjernej, Trubarjeva c. 5, Šentjernej.
2. Kontaktna oseba: inž. Jakše Milan,
tel. 068 373-13-14; 068 373-13-11 faks:
068 81-409.
3. Predmet: izbor izvajalca za izvedbo
projekta izgradnja avtobusnega postajališča pri Osnovni šoli v Orehovici z javno razsvetljavo.
4. Orientacijska vrednost naročila:
4,600.000 SIT.
5. Vsebina, obseg in zahtevnost projekta je razvidna iz projektne naloge, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
6. Rok: začetek del je predviden takoj
po podpisu pogodbe, zaključek pa je predvidoma v roku 2 mesecev.
7. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– reference ponudnika,
– ekonomska in poslovna solidnost ponudnika,
– strokovna in organizacijska usposobljenost ponudnika,
– strokovna usposobljenost in delež redno zaposlenega strokovnega osebja,
– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– finančna podpora,
– posebne ugodnosti ponudnika.
Najnižja ponudbena cena ni pogoj za izbiro.
8. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
prispele do 29. 6. 1998 do 14. ure na naslov: Občina Šentjernej, Trubarjeva cesta
5, 8310 Šentjernej, s pripisom “Ne odpiraj”
– Avtobusno postajališče v Orehovici.
9. Razpisna dokumentacija je na razpolago na Občini Šentjernej pri inž. Milanu
Jakšetu, soba št. 3.
Razpisno dokumentacijo je možno dvigniti v roku 7 dni od dneva objave tega povabila, to je do 12. 6. 1998 do 14. ure.
Cena razpisne dokumentacije je 5.000
SIT, za katero je potrebno nakazati na ŽR
52100-630-40120.
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10. Investitor si pridružuje pravico, da v
primeru pomanjkanja finančnih sredstev z izbranim ponudnikom ne sklene pogodbe oziroma jo sklene za sporazumno dogovorjeno
fazo del glede na finančno sposobnost.
11. Odpiranje ponudb bo javno dne
2. 7. 1998 ob 10. uri, odpiranje ponudb bo
vodil inž. Milan Jakše.
Ponudniki, ki se bodo udeležili javnega
odpiranja ponudb morajo predložiti pooblastilo.
12. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
najkasneje v 7 dneh po sprejemu sklepa o
izbiri.
13. Dodatne informacije se dobijo na istem naslovu.
14. Opcija ponudbe je 90 dni.
Občina Šentjernej
Ob-3116
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. list
RS, št. 24/97) Občina Ribnica objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca za opravljanje
prevozov učencev v osnovne šole
na območju Občine Ribnica za šolsko
leto 1998/99
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica, tel.: 061/861-090.
2. Predmet javnega naročila: opravljanje dnevnih prevozov učencev v Osnovno šolo Ribnica in Osnovno šolo Sodražica na naslednjih relacijah:
Osnovna šola Ribnica:
2.1. Grčarice – Rakitnica – Dolenja vas –
Prigorica – Nemška vas – Ribnica (šola). Na
tej relaciji sta dve vožnji iz Grčaric in dve
vožnji iz Dolenje vasi (avtobus-200 učencev).
2.2. Podpoljane – Ortnek – Žlebič –
Breže – Jurjevica – Zapotok – Sušje – Žlebič – Breg – Ribnica (avtobus – ena vožnja
– 50 učencev)
2.3. Ortnek – Žlebič – Sušje – Zapotok
– Jurjevica – Breže – Breg – Ribnica (avtobus – ena vožnja – 50 učencev)
2.4. Grič – Breg – Ribnica (avtobus –
dve vožnji – 100 učencev)
2.5. Žukovo – Velike Poljane – Ortnek –
Gorenji Lazi – Sušje – Ribnica (minibus –
ena vožnja – 16 učencev)
2.6. Dane – Bukovica – Ribnica (minibus – ena vožnja – 13 učencev, iz Bukovice 1-4 razred)
2.7. Sajevec – Ribnica (kombi – ena
vožnja – 5 učencev 1–4 razred)
Osnovna šola Sodražica:
2.8. Kračali – Petrinci – Kržeti – Sodražica (kombi ali kombibus – ena vožnja – 11
učencev, vključno z malo šolo)
2.9. Zapotok – Vinice – Ravni dol – Vinice – Zamostec – Sodražica (avtobus – ena
vožnja – 58 učencev, vključno z malo šolo)
2.10. Podklanec – Globel – Žimarice –
Sodražica (avtobus – ena vožnja – 49 učencev, vključno z malo šolo)
2.11. Praproče – Maršiči – Rigelj – Gašpinovo – Hojče – Hudi konec – Sinovica –
Hojče - Sv. Gregor – Sodražica (kombibus
– ena vožnja – 22 učencev, vključno z malo
šolo)
3. Orientacijska vrednost naročila:
29,000.000 SIT.

Vse cene so do konca šolskega leta
1998/99 fiksne in že vsebujejo vse davke,
ki jih je potrebno plačevati v skladu z zakonodajo.
4. Predvideni začetek in dokončanje del:
šolsko leto 1998/99, začetek 1. 9. 1998
in zaključek 30. 6. 1999.
5. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika so:
– ponudbena cena,
– plačilni pogoji in fiksnost cen,
– kvaliteta in primernost vozil,
– zanesljivost prevozov,
– reference s področja razpisanih storitev,
– druge ugodnosti, ki jih šolam nudijo
ponudniki že v oblikovanih cenah.
(Opomba: Najcenejša ponudba ni nujno
tudi najugodnejša.)
Ponudniki morajo svoje storitve nuditi
kvalitetno in v skladu s cestnoprometno zakonodajo.
Ponudniki oddajo ponudbo za vsako relacijo posebej, sklop relacij ali za vse relacije, vendar mora biti ponujena cena razvidna
za vsako relacijo posebej.
6. Rok za prijavo
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene do vključno dne 26. 6. 1998
do 10. ure na naslov: Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj-ponudba za
šolske prevoze” in številko objave javnega
razpisa v Uradnem listu RS.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja. Nepravilno opremljene ponudbe bo komisija zavrnila v postopku odpiranja ponudb.
7. Odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 29. 6. 1998
ob.12 uri v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3. Odpiranje ponudb bo izvedla razpisna komisija za šolske prevoze.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni
na javnem odpiranju ponudb, morajo predložiti pisno pooblastilo za zastopanje.
8. Obvestilo o izbiri
Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v roku 15 dni po odpiranju
ponudb.
9. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na Občini Ribnica, Oddelek za
družbene dejavnosti, Gorenjska cesta 3,
1310 Ribnica, tel. 061/861-090, kontaktna oseba: Tramte Metka.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
za 10.000 SIT z virmanskim plačilom na
Ž.R. 51310-630-12019 ali s plačilom na
blagajni Občine Ribnica.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Občina Ribnica
Ob-3117
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena 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 Cankova - Tišina, kon. oseba
Franc Adanič, Tišina 4, tel. 069/46-650,
faks 069/46-650.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
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Računalniška oprema, orientacijska cena 3,000.000 SIT + TPD:
– 6 kom PC Pentium II 233MHz, matična plošča Chaintech 6LTM Intel 440, 64
MB RAM, VGA 4MB, HD 6,4GB, gibki disk
1.44MB, CD ROM 32x speed,
– Notebook LEO5200, 166MMX,
32MB, 2.1 GB HD, TFT 12.1” aktivni,
– 2 kom monitor IIYAMA 17”,
– 2 kom monitor SONNY 15”,
– 1 kom printer Laser Jet 6L, A4,
– 1 kom printer HP Desk Jet890Cxi A4
600DPI color,
– 4 kom fax modem DIAMOND Supra
56Kbit/sec,
– CD CDR Recordable 4/8 in SCSI
Card,
– Scanner 600*1200 DPI A4, 34bit color,
Programska oprema, orientacijska cena
1,400.000 SIT + TPD:
– dogradnja AutoCAD 12 v ACAD MAP2
– 2kom AutoCAD 14
Merska oprema, orientacijska cena
900.000 SIT+TPD:
– pH-mV meter z elektrodo in tipalom,
proizvajalec Hanna Instruments, oznaka HI
8314+KIT,
– konduktometer, proizvajalec Hanna Instruments, oznaka HI 8733,
– turbidimeter, proizvajalec Hanna Instruments, oznaka HI 93703,
– apart za hitre teste Merck RQ Flex z
lističi za meritve nitratov,
– mini hidrometrično krilo (mini current
meter) s propelerje 30 mm in 50 mm in
digitalnim števcem proizvajalca SEBA Hydrometrie D-87588 Kaufbeuren Postfach 1040.
Naročnik si pridržuje pravico korigirati
obseg opreme.
3. Prijava: na razpis se lahko javijo ponudniki, ki imajo registrirano trgovsko in servisno dejavnost za razpisano opremo.
4. Dobavni rok: postopna dobava usklajena s prilivom sredstev MZT, ki subvencionira nakup opreme.
5. Informacije: ponudniki lahko dobijo
informacije o razpisu pri Igorju Kovačiču,
tel: (061) 17-75-306, fax: 12-64-162. Od
10. junija do zaključka razpisa vsak dan med
9. in 10. uro.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– strokovnost in reference,
– kvaliteta ponujene opreme,
– ponudbena cena in opcija ponudbe,
– garancija za opremo,
– pogoji servisiranja opreme,
– pogoji za seznanitev uporabnikov z
programsko opremo.
7. Vsebina ponudbe, poleg podatkov navedenih v merilih za izbiro mora ponudba
vsebovati še:
– splošni podatki ponudnika, registracija ne starejša od 30 dni,
– opis tehnične usposobljenosti ponudnika,
– podroben opis dobavljene opreme z
razčlenitvijo cene,
– opcija ponudbe je minimalno 60 dni.
8. Oddaja in odpiranje ponudb.
Ponudbe morajo biti oddane do 19. junija 1998 do 10. ure v tajništvu VGI osebno
ali po pošti, v zaprti kuverti z navedbo “Ne
odpiraj, ponudba za dobavo raziskovalne
opreme” in naslovom ponudnika.

Odpiranje ponudb bo predvidoma isti
dan ob 10.30 v sejni sobi VGI. Odpiranja se
lahko udeleži le en predstavnik ponudnika s
pooblastilom.
9. Obvestilo o izbiri.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa najkasneje v štirinajstih dneh po
odpiranju ponudb.
10. Ostalo
V primeru nejasnosti v ponudbi lahko naročnik zahteva dodatna pojasnila od ponudnikov, oziroma jih pokliče na razgovor.
Naročnik bo razpis ponovil, če bo ugotovil, da noben ponudnik ne ustreza oziroma se bo na razpis prijavilo premajhno število ponudnikov.
Vodnogospodarski Inštitut Ljubljana
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Navedba vsebine: prizidava in nadzidava osnovne šole Tišina.
3. Orientacijska vrednost naročila:
200,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 12 mesecev, začetek 1. 8.
1998 in/ali zaključek julij 1999.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršne koli omejitve, ki bodo upoštevane: najnižja cena, druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoševane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 9. 7. 1998 do
12. ure (velja tudi za ponudbe, poslane po
pošti), na naslov: Občina Cankova - Tišina,
prevzemnik tajništvo občine, Tišina 4, 9251
Tišina, tel. 069/46-650, faks 069/46-650.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba - Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor , datum ter ura javnega odpiranja ponudb.
Javno odpiranje ponudb bo 9. 7. 1998
ob 13. uri, na naslovu: sejna soba Občine
Cankova - Tišina, Tišina 4, odpiranje vodi
Jože Farič, Tišina 1, tel. 069/46-934 in
069/46-935.
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: Občina Cankova - Tišina,
kontaktna oseba: Franc Adanič, Tišina 4,
tel. 069/46-650, faks 069/46 - 650.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 6. 7. 1998 za 15.000 SIT.
Način vplačila virmansko ali splošno položnico (plačilo pred dvigom), na račun št.
51900-630-6022.
Opomba: projekte si ponudniki lahko ogledajo na sedežu Občinske uprave Občine
Cankova - Tišina, po predhodni najavi.
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 junija 1999.
Predvideni datum objave dodelitve naročila 17. 7. 1998
Občina Cankova - Tišina
Ob-3118
V skladu z določili zakona o javnih naročilih (Ur. list RS, št. 24/97), drugimi zakoni
in določili v zvezi z finansiranjem javne porabe in izvrševanja proračuna RS ter v skladu
z določili Pravilnika o pogojih in metodologiji izbiranja predlogov za subvencioniranje
nakupov raziskovalne opreme (Ur. list RS,
št. 14/94) objavljamo
javni razpis
za izbiro dobavitelja raziskovalne
opreme
1. Naročnik: Vodnogospodarski Inštitut,
d.o.o Ljubljana, Hajdrihova 28, p.p. 3401.
2. Predmet razpisa: dobava merske laboratorijske, računalniške in programske opreme.

Št. 352-01/98
Ob-3119
Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97) Občina Kungota, Plintovec 1, Zg. Kungota, objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime in sedež naročnika: Občina Kungota, Plintovec 1, Zg. Kungota.
2. Predmet javnega naročila: sanacija
vodooskrbe Radečka graba - 1.faza: izgradnja prečrpalne postaje in povezovalnega cevovoda.
3. Orientacijska vrednost naročila;
16,000.000 SIT.
4. Predviden rok začetka in dokončanja
del:
– pričetek 1. 9. 1998,
– zaključek 31. 10. 1999.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika in kakršnekoli omejitve bodo navedene v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene - ne glede na vrsto prenosa - do
22. 6. 1998 do 13. ure.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom ”Ponudba - sanacija vodooskrbe Radečka graba - ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS.
7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb; Občina Kungota, Plintovec 1, 2201 Zg. Kungota, dne 22. 6. 1998
ob 14. uri.
8. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa: 29. 6.
1998.
9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Kungota, Plintovec
1, Zg. Kungota, tel 062/656-636, faks:
062/656-554, kont. oseba Miro Zajko.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do dne 19. 6. 1998 za 2.000 SIT.
Način plačila: gotovinsko ali virmansko
na žiro račun občine Kungota št.
51800-630-25526.
10. Naročnik si pridržuje pravico do morebitnega manjšega ali večjega obsega naročil od razpisanih odvisno od razpoložljivih
finančnih sredstev in dejanskih poteb.
V tem primeru izbrani ponudnik ni upravičen do odškodnine iz tega naslova.
11. Ponudba mora veljati do konca oktobra 1998.
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Št. 352-01/98
Ob-3120
Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97) Občina Kungota, Plintovec 1, Zg. Kungota, objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime in sedež naročnika: Občina Kungota, Plintovec 1, Zg. Kungota.
2. Predmet javnega naročila: izgradnja
lokalnega vodovoda - višja tlačna cona
Svečina - Ciringa - Plač - 1. faza: izgradnja vodovodnih objektov - prečrpalne
postaje in vodohrana (gradbeni, strojni
in elektro del).
3. Orientacijska vrednost naročila;
30,000.000 SIT.
4. Predviden rok začetka in dokončanja
del:
– pričetek 1. 9. 1998,
– zaključek 31. 10. 1999.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika in kakršnekoli omejitve bodo navedene v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene - ne glede na vrsto prenosa - do
22. 6. 1998 do 13. ure.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom ”Ponudba - izgradnja lokalnega vodovoda - višja tlačna cona Svečina - Ciringa - Plač, - Ne odpiraj” in številko
objave javnega razpisa v Uradnem listu RS.
7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb; Občina Kungota, Plintovec 1, 2201 Zg. Kungota, dne 22. 6. 1998
ob 16. uri.
8. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa je 20 dni po
odpiranju ponudb.
9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Kungota, Plintovec
1, Zg. Kungota, tel. 062/656-636, faks:
062/656-554, kont. oseba Miro Zajko.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do dne 19. 6. 1998 za 2.000 SIT.
Način plačila: gotovinsko ali virmansko
na žiro račun občine Kungota št.
51800-630-25526.
10. Naročnik si pridržuje pravico do morebitnega manjšega ali večjega obsega naročil od razpisanih odvisno od razpoložljivih
finančnih sredstev in dejanskih potreb.
V tem primeru izbrani ponudnik ni upravičen do odškodnine iz tega naslova.
11. Ponudba mora veljati do konca oktobra 1998.
Št. 352-01/98
Ob-3121
Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97) Občina Kungota, Plintovec 1, Zg. Kungota, objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime in sedež naročnika: Občina Kungota, Plintovec 1, Zg. Kungota.
2. Predmet javnega naročila: izgradnja
lokalnega vodovoda - višja tlačna cona
Čajžič - Jedlovnik - 1. faza: izgradnja
vodovodnih objektov - prečrpalne postaje in vodohrana (gradbeni, strojni in
elektro del).
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3. Orientacijska vrednost naročila;
18,000.000 SIT.
4. Predviden rok začetka in dokončanja
del:
– pričetek 1. 9. 1998,
– zaključek 31. 10. 1999.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika in kakršnekoli omejitve bodo navedene v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene - ne glede na vrsto prenosa - do
22. 6. 1998 do 13. ure.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom ”Ponudba - izgradnja lokalnega vodovoda - višja tlačna cona Čajžič
- Jedlovnik, - Ne odpiraj” in številko objave
javnega razpisa v Uradnem listu RS.
7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb; Občina Kungota, Plintovec 1, 2201 Zg. Kungota, dne 22. 6. 1998
ob 15. uri.
8. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa je 20 dni po
odpiranju ponudb.
9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Kungota, Plintovec
1, Zg. Kungota, tel 062/656-636, faks:
062/656-554, kont. oseba Miro Zajko.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do dne 19. 6. 1998 za 2.000 SIT.
Način plačila: gotovinsko ali virmansko
na žiro račun občine Kungota št.
51800-630-25526.
10. Naročnik si pridržuje pravico do morebitnega manjšega ali večjega obsega naročil od razpisanih odvisno od razpoložljivih
finančnih sredstev in dejanskih poteb.
V tem primeru izbrani ponudnik ni upravičen do odškodnine iz tega naslova.
11. Ponudba mora veljati do konca julija
1998.
Občina Kungota
Št. 352-01-4/98
Ob-3122
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv naročnika: Občina
Mežica, Trg svobode 1, Mežica, kontaktna
oseba Franjo Kocen tel. 0602/35-163.
2. Predmet javnega naročila: obnova
kanalizacije v Lenartovi ul.
Obnova kanalizacije je predvidena v dolžini 350 m z montažnim sistemom vodotesnih jaškov in PVC cevi.
3. Orientacijska vrednost naročila:
13,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek del 15 dni po podpisu pogodbe in zaključek 60 dni od začetka del.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika in kakršnekoli omejitve, ki bodo
upoštevane pri ocenjevanju ponudb: najnižja cena in druge ugodnosti navedene v razpisni dokumentaciji.
6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 29. 6. 1998 na
naslov: Občina Mežica, Trg svobode 1,
2392 Mežica.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom: Ponudba - Ne odpiraj in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo dela naročila.
7. Naslov in datum javnega odpiranja ponudb.
Javno odpiranje ponudb bo 30. 6. 1998
v prostorih Občine Mežica, Trg svobode 1,
s pričetkom ob 12 uri.
8. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa:
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 10. 7. 1998
9. Kraj in oseba pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisano dokumentacijo: Občina Mežica Trg svobode 1, Mežica, kontaktna oseba Kocen Franjo, tel.
(0602) 35 - 163
Razpisana dokumentacija je na razpolago do 25. 6. 1998 za 8.000 SIT.
Način plačila: z virmanom na račun št.
51830-630-25617.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitve .
Ponudba mora veljati do 31. 7. 1998
Predviden datum objave dodelitve naročila: 15. 7. 1998.
Občina Mežica
Št. 126/98
Ob-3123
Na podlagi 18. in 19. člena zakona o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Naročnik: Občina Odranci, Panonska
33, Odranci.
2. Predmet javnega naročila: izgradnja
kanalizacije in čistilne naprave v naselju Odranci VI. faza.
Naslov investicije: izgradnja čistilne naprave II. Faza 950 E.
3. Orientacijska vrednost naročila:
25,000.000 SIT.
4. Predviden začetek del v mesecu septembru, dokončanje decembra 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika in kakršnekoli omejitve, ki bodo
upoštevane pri ocenjevanju ponudb, so navedena v razpisni dokumentaciji.
6. Investitor si pridržuje pravico spremeniti obseg del oziroma izvedbo vseh del, ki
so razpisana, glede na pridobitev sredstev
Ministrstva za Ekonomske odnose in razvoj.
Izvajalec v tem primeru ni upravičen do odškodninskega zahtevka.
7. Ponudniki morajo ponudbe predložiti
naročniku vključno do 10. 6. 1998 do
14. ure.
Ponudniki predložijo ponudbe v zaprti
kuverti z označbo “Ne odpiraj – Ponudba za
izgradnjo kanalizacije in čistilne naprave v
naselju Odranci VI. faza.” Na kuverti mora
biti naslov naročnika, na hrbtni strani kuverte pa naslov pošiljatelja.
8. Javno odpiranje ponudb bo dne
11. 6. 1998 v prostorih naročnika, sejna
soba ob 12. uri.
9. Ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa v roku 8 dni po odpiranju ponudb.
10. Ponudbe morajo vsebovati elemente in izpolnjevati pogoje, določene v razpisni dokumentaciji.
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Št. 144/98
Ob-3130
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: Občina Domžale, Domžale, kont. oseba
Tonkli Primož, Savska 2, Domžale, tel.
722-022, faks 714-005, soba št. 9, I. nad.
2. Predmet javnega naročila: blago,
gradbena dela.
Navedba vsebine: izgradnja pločnika
in kolesarske steze ob Bukovčevi ulici
II. faza z A.P. na Viru ca. 300 m.
3. Orientacijska vrednost naročila:
6,700.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: julij-september 1998 ali 45
delovnih dni, začetek 6. 7. 1998 in zaključek 15. 9. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: najnižja cena, merila navedena v razpisni dokumentaciji.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 22. 6. 1998 do
12. ure, na naslov: Občina Domžale, Ljubljanska 69, 1230 Domžale, prevzemnik vložišče, Ljubljanska 69, Domžale, tel.
720-100, soba št. 1.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 24. 6. 1998
ob 16. uri, na naslovu: Občina Domžale,
odpiranje vodi predsednik komisije za vodenje razpisov, Preskar Anton, dipl. inž. gr.,
Ljubljanska 69, Domžale, tel. 720-100,
konferenčna soba, I. nad.
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: Občina Domžale, kont. oseba tajništvo – I. nad., Savska 2, Domžale,
tel. 722-022, soba št. 7.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 19. 6. 1998 za 5.000 SIT.
Način plačila: virman na račun številka:
50120-630-810230 sklic na št. 789105
Občina Domžale.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: Občina Domžale, Ljubljanska 69, Domžale, kont. oseba Tonkli Primož, Savska 2,
Domžale, tel. 722-022, faks 714-005, soba št. 9, I. nad.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 24. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 10. 7. 1998.
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11. Zainteresirani ponudniki lahko v razpisnem roku dvignejo na naslovu naročnika pri
osebi Kikel Matiji razpisno dokumentacijo.
12. Dodatne informacije v zvezi z javnim
naročilom lahko ponudniki dobijo pri tajniku
Kikel Matiji (tel. 069/70-190).
Občina Odranci
Ob-3124
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena 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 Logatec, Tržaška cesta 15, Logatec, kont. oseba Povalej Ivan, tel.
061/741-270, faks: 061/742-930.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: obnova lokalne ceste Židovnik - Veharše II. faza.
3. Orientacijska vrednost naročila:
29,000.000 SIT.
Naročnik si pridržuje pravico do spremembe obsega del glede na razpoložljiva
finančna sredstva. Izvajalec v tem primeru
ni upravičen do odškodnine.
Čas objave: 5. 6. 1998.
4. Rok začetka in dokončanje del: začetek avgusta 1998, zaključek v septembru
1998.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane pri izbiri: reference, cene in druga merila navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane reference za domače ponudnike v višini
10%.
6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 26. 6. 1998 do
12. ure na naslov: Občina Logatec, prevzemnica Darja Mlinar, Tržaška cesta 15,
Logatec. Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba - Ne
odpiraj” in številko objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS z navedbo predmeta naročila. Na hrbtni strani mora biti označen
naslov pošiljatelja.
7. Naslov, prostor, datum in ura javnega odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 30. 6. 1998 ob 10. uri na naslovu: Občina Logatec, Tržaška cesta 15, sejna soba.
8. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa:ponudniki
bodo obveščeni o izidu javnega razpisa najkasneje do 21. 7. 1998.
9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Logatec, Darja Mlinar, Tržaška cesta 15, soba 19.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 20. 6. 1998 z gotovinskim plačilom
10.000 SIT.
10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu pod 1. točko.
11. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 30. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila 26. 7. 1998.
Občina Logatec

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Občina Domžale, Ljubljanska 69, Domžale,
kont. oseba Kump Jože, Savska 2, Domžale, tel. 722-022, faks 714-005, II. nad.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: izgradnja kanalizacije Krtina II. faza.
3. Orientacijska vrednost naročila:
12,500.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: julij-oktober 1998 ali 60
delovnih dni, začetek 6. 7. 1998 in zaključek 15. 10. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: najnižja cena, merila navedena v razpisni dokumentaciji.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 22. 6. 1998 do
12. ure, na naslov: Občina Domžale, Ljubljanska 69, 1230 Domžale, prevzemnik vložišče, Ljubljanska 69, Domžale, tel.
720-100, soba št. 1.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 24. 6. 1998
ob 16. uri, na naslovu: Občina Domžale,
odpiranje vodi predsednik komisije za vodenje razpisov, Preskar Anton, dipl. inž. gr.,
Ljubljanska 69, Domžale, tel. 720-100,
konferenčna soba, I. nad.
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: Občina Domžale, kont. oseba tajništvo – I. nad., Savska 2, Domžale,
tel. 722-022, soba št. 7.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 19. 6. 1998 za 5.000 SIT.
Način plačila: virman na račun številka:
50120-630-810230, sklic na št. 789105
Občina Domžale.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: Občina Domžale, Ljubljanska 69, Domžale, kont. oseba Kump Jože, Savska 2,
Domžale, tel. 722-022, I. nad. št. 12.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 24. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 10. 7. 1998.
Št. 144/98
Ob-3131
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

Št. 144/98
Ob-3132
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena 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 Domžale, Domžale, kont. oseba
Tonkli Primož, Savska 2, Domžale, tel.
722-022, faks 714-005, soba št. 9, I. nad.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
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Navedba vsebine: gradnja hodnika ob
VII. ulici in preplastitev ceste II. faza.
3. Orientacijska vrednost naročila:
6,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: julij - september 1998 ali
45 delovnih dni, začetek 6. 7. 1998 in zaključek 15. 9. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: najnižja cena, merila navedena v razpisni dokumentaciji.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 22. 6. 1998 do 12. ure,
na naslov: Občina Domžale, Ljubljanska 69,
1230 Domžale, prevzemnik vložišče, Ljubljanska 69, Domžale, tel. 720-100, soba št. 1.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 24. 6. 1998
ob 16. uri, na naslovu: Občina Domžale,
odpiranje vodi predsednik komisije za vodenje razpisov, Preskar Anton, dipl. inž. gr.,
Ljubljanska 69, Domžale, tel. 720-100,
konferenčna soba I. nad.
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: Občina Domžale, kont. oseba tajništvo – I. nad., Savska 2, Domžale,
tel. 722-022, soba št. 7.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 19. 6. 1998 za 5.000 SIT.
Način plačila: virman na račun številka:
50120-630-810230 sklic na št. 789105
Občina Domžale.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: Občina Domžale, Ljubljanska 69, Domžale, kont. oseba Tonkli Primož, Savska 2,
Domžale, tel. 722-022, soba št. 9, I. nad.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 24. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 10. 7. 1998.
Občina Domžale
Ob-3133
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena 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: izgradnja 100 m3 vodohrama Idrsko (pri Kobaridu).
3. Orientacijska vrednost naročila:
12,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 1 mesec in 15 dni, zače-
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tek september 1998 in zaključek 15. oktober 1998.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 7. julija 1998 do
11. ure, na naslov: Komunala Tolmin, Javno podjetje, d.d., prevzemnik Rosana Rutar, Poljubinj 89h, 5220 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 7. julija
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 14. 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, Tolmin.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 10. junija 1998 za 8.000 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 30. avgusta
1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 24. julij 1998.
Ob-3134
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena 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 kanalizacije v Bovcu ter zamenjava tangiranega vodovoda (center Bovca–Kaninska vas).
3. Orientacijska vrednost naročila:
45,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 2 meseca, začetek september 1998 in/ali zaključek oktober 1998.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 7. julija 1998 do
11. ure, na naslov: Komunala Tolmin, Javno podjetje, d.d., prevzemnik Rosana Rutar, Poljubinj 89h, 5220 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 7. julija
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 14. 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, Tolmin.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 10. junija 1998 za 15.000 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: 30. avgust
1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 24. julij 1998.
Komunala Tolmin, JP, d.d., Tolmin
Ob-3135
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena 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: Salezijanski inšpektorat, kont. oseba Tone Lipar – ravnatelj, Rakovniška 6, Ljubljanska, Ljubljana, tel. 061/127-30-28, faks
061/127-13-42.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: obnova gradu Rakovnik
– obseg del je razviden iz popisa del
in projektne dokumentacije,
– naročnik si pridržuje pravico, da
lahko odda dela po posameznih sklopih
najugodnejšemu ponudniku.
3. Orientacijska vrednost naročila:
12,000.000 SIT.
Naročnik si pridržuje pravico določiti
manjši obseg del od razpisanega z ozirom
na potrebe in možnost izvedbe del.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek: avgust 1998, dokončanje: oktober 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
v višini 10%.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 1. 7. 1998 do
10. ure, na naslov: Salezijanski inšpektorat,
Rakovniška 6, Ljubljana, prevzemnik Franc
Šenk; Tone Lipar – namestnik prevzemnik,
Rakovniška 6, Ljubljana, p.p. 2404, tel.
061/127-30-28, faks 061/127-13-42.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 1. 7. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Salezijanski inšp.,
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– ponudbena cena in plačilni pogoji,
– reference,
– usposobljenost in sposobnost ponudnika,
– način plačila in fiksnost cen,
– druge ugodnosti, ki jih nudi izvajalec
naročniku,
– garancija za opravljeno delo,
– izvedba muld mora biti sočasna oziroma v kombinaciji strojnega (finišerskega) polaganja asfalta na vozišču.
Opozorilo: pri ocenjevanju ponudb najnižja ponudbena cena še ne bo pomenila
najugodnejše ponudbe. Naročnik si pridrži
določiti eventualno manjši obseg del od razpisanega z ozirom na razpoložljiva sredstva.
6. Rok za dostavo ponudb je 6. 7. 1998
do 14. ure, na naslov: Občina Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje. Ponudbe morajo biti dostavljene osebno, in sicer v zaprti kuverti z
navedbo naslova ponudnika in z oznako “Ponudba: Asfaltiranje 1998 – Ne odpiraj“. Ponudbe, ki bodo poslane po pošti ali dostavljene po preteku razpisnega roka, bo naročnik zavrnil in neodprte vrnil pošiljatelju.
7. Odpiranje ponudb bo 7. 7. 1998 ob
9. uri, v prostorih male sejne dvorane Občine Trebnje. Ponudniki, ki bodo prisotni na
javnem odpiranju ponudb, morajo ob pričetku javnega odpiranja predložiti komisiji
pismeno pooblastilo.
8. Ponudniki bodo o izbiri javnega razpisa obveščeni v 15 dneh od javnega odpiranja ponudb.
9. Razpisno dokumentacijo je možno
dvigniti vsak delovni dan na Občini Trebnje,
na Oddelku za okolje in prostor, Goliev trg
5, Trebnje, pri Tonetu Kastelicu, tel.
068/440-40. Kotizacija znaša 20.000 SIT
in se nakaže na žiro račun št.
52120-630-40206, pred dvigom razpisne
dokumentacije.
Občina Trebnje

6. Upoštevanje ponudb
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 6. 7. 1998 do
11. ure, na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarjenje z nepremičninami, Adamič Lundrovo
nabrežje 2, IV. nadstr., 1000 Ljubljana.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj, ponudba –
Slomškova 25” ter številko objave javnega
razpisa v Uradnem listu RS. Na hrbtni strani
mora biti označen naslov pošiljatelja.
7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 6. 7. 1998
ob 13. uri, na naslovu: Mestna občina Ljubljana, Adamič Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana, soba 410, IV. nadst. Odpiranje vodi
Zdenka Grozde.
8. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa v zakonskem roku.
9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Mestna občina Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za gospodarjenje
z nepremičninami, Adamič Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana, soba 410, kont. oseba
Melita Bajuk.
Razpisno dokumentacijo prevzamajo ponudniki od 8. 6. 1998 do vključno 12. 6.
1998, med 9. in 12. uro, s fotokopijo potrdila o plačilu nevračljivega odkupnega zneska 25.000 SIT.
Način plačila: na žiro račun Mestne občine Ljubljana, št. 50100-845-50358, s pripisom za izbor ponudnika Slomškova 7.
10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 9. točko.
11. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 6. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila je 7 dni po podpisu sklepa.
Mestna občina Ljubljana
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Rakovniška 6, naročnik Salezijanski inšpektorat, odpiranje vodi Tone Lipar, Rakovniška
6, Ljubljana, tel. 061/127-30-28, faks
061/127-13-42.
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: Salezijanski inšpektorat,
kont. oseba Tone Lipar, Rakovniška 6, Ljubljana,
tel.
061/127-30-28,
faks
061/127-13-42.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 16. 6. 1998 za 5.000 SIT, vsak delovnik od 11. do 12. ure.
Način plačila: z virmanskim nalogom, na
račun
številka:
51800-620-336-05-1200119-15059.
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. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 31. 7. 1998.
Salezijanski inšpektorat
Št. 20/98
Ob-3136
Občina Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje,
na podlagi 18. in 19. člena zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) in sklepa
župana Občine Trebnje o pričetku oddaje
javnega naročila št. 34401-0009/98 z dne
25. 5. 1998 objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca asfalterskih del
v Občine Trebnje v letu 1998
1. Naročnik: Občina Trebnje, Goliev trg
5, Trebnje.
2. Predmet razpisa:
a) izdelava finega planuma na predhodno ustrezno pripravljeni tamponski podlagi,
dobava in polaganje BNOS v debelini 6 cm
(predvidena količina 52.000 m2),
b) čiščenje obstoječega asfaltnega vozišča, pobrizg z bitumensko emulzijo ter dobava in polaganje AB 3 cm (predvidena količina 35.000 m2),
c) priprava podlage in izdelava asfaltne
mulde (AB 0-11) v širini 50 cm in debelini
6 cm (predvidena količina 5.500 m),
d) čiščenje in pobrizg obstoječe asfaltne
podlage in izdelava mulde AB 0-5 v širini 50
cm in debelini 3 cm (predvidena količina
3.500 m).
Planirana dela se bodo izvajala na različnih odsekih krajevnih cest v Občini Trebnje,
prioritetno pa naj bi se dela izvedla tudi na
lokalnih cestah:
LC 7705 – območje Zagorice,
LC 7701 – Mačji dol,
LC 7703 – območje Račje Selo,
LC 7710 – območje Homa,
LC 7707 – območje Gornjega Zabukovja.
3. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 95 mio SIT.
4. Predvideni rok pričetka del: dela se
bodo izvajala od meseca junija 1998 do
konca leta 1998.
5. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika so:

Št. 356-98
Ob-3138
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena 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 Ljubljana, Mestna uprava, Adamič Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana,
kont. oseba Melita Bajuk, Oddelek za gospodarjenje z nepremičninami, Adamič Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana, tel. 325-979,
faks 325-970.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: delna prenova objekta Slomškova 25, dokončanje gradbeno obrtniških in inštalacijskih del.
3. Orientacijska vrednost naročila:
10,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek del: avgust 1998, končanje del: november 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: merila so navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v višini 10%.

Št. 009752
Ob-3174
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena 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 062/449-23-11, III.
nadstropje.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: izgradnja poslovnega prostora Ruše.
3. Orientacijska vrednost naročila:
25,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek julij 1998 in zaključek 31. 10. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: najnižja cena, reference – zmogljivosti ponudnika.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v višini 10%.
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Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 26. 6. 1998 do
12. ure, na naslov: Pošta Slovenije, d.o.o.,
Peter Hometer, Slomškov trg 10, 2000 Maribor,
tel.
062/449-200,
faks
062/449-23-11, III. nadstropje.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 29. 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 062/449-23-11, sejna soba, III. nadstropje.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 21. 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
062/449-23-11, III. nadstropje.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 15. 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: 31. 7. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 28. 7. 1998.
Št. 009752
Ob-3175
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena 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 062/449-23-11, III.
nadstropje.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: izgradnja poslovnega prostora Rimske Toplice.
3. Orientacijska vrednost naročila:
20,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 1. 8. 1998 in zaključek 31. 10. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: najnižja cena, reference – zmogljivosti ponudnika.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v višini 10%.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 26. 6. 1998 do
12. ure, na naslov: Pošta Slovenije, d.o.o.,
Peter Hometer, Slomškov trg 10, 2000 Maribor,
tel.
062/449-200,
faks
062/449-23-11, III. nadstropje.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in
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številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 29. 6. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Pošta Slovenije,
d.o.o., odpiranje vodi komisija za izbor,
Slomškov
trg
10,
Maribor,
tel.
062/449-200, faks 062/449-23-11, sejna soba, III. nadstropje.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 21. 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
062/449-23-11, III. nadstropje.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 15. 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: 31. 7. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 28. 7. 1998.
Št. 009752
Ob-3176
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena 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 062/449-23-11, III.
nadstropje.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: izgradnja poslovnega prostora pošte Zg. Ložnica.
3. Orientacijska vrednost naročila:
15,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek julij 1998 in zaključek 31. 10. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: najnižja cena, reference – zmogljivosti ponudnika.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v višini 10%.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 26. 6. 1998 do
12. ure, na naslov: Pošta Slovenije, d.o.o.,
Peter Hometer, Slomškov trg 10, 2000 Maribor,
tel.062/449-200,
faks
062/449-23-11, III. nadstropje.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 29. 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 062/449-23-11, sejna soba, III. nadstropje.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 21. 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
062/449-23-11, III. nadstropje.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 15. 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: 31. 7. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 28. 7. 1998.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Maribor
Ob-3177
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena 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, 76.
2. Predmet javnega naročila: blago,
gradbena dela, storitve.
Navedba vsebine: izgradnja objekta
K240 optični kabel LJ–NM–Obrežje, odcep za TKC Otočec.
3. Orientacijska vrednost naročila:
6,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 6. 7. 1998 in zaključek 10. 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 18. 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, 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 18. 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, 76.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
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8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo: Krajevna skupnost Ormož, kont.
oseba Franc Trstenjak, Skolibrova 17, Ormož, tel. 062/701-137, faks 062/701-137.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 18. 6. 1998 do 13. 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: 28. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 17. 7. 1998.
Krajevna skupnost Ormož

061/754-115, faks 061/754-207, II. nadstropje.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 12. 6. 1998 do 12. ure, za 3.000 SIT.
Način plačila: virman, na račun številka:
50110-603-54107.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: Vzgojno-izobraževalni zavod Antonije
Kucler Vrhnika, kont. oseba Helena Ogrin,
Poštna 1, Vrhnika, tel. 061/754-115, faks
061/754-207, II. nadstropje.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 31. 12. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 31. 7. 1998.
Vzgojno-izobraževalni zavod
Antonije Kucler Vrhnika
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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 Marko Bukovac,
dipl. inž., Novi trg 7a, Novo mesto, tel.
068/373-630, faks 068/323-564, 81.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 15. 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: 10. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 18. 7. 1998.
Telekom Slovenije, d.d.,
PE Novo mesto
Ob-3178
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena 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 Ormož, kont. oseba
Franc Trstenjak, Skolibrova 17, Ormož, tel.
062/701-137, faks 062/701-137.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine:
a) modernizacija krajevne ceste
Hum–Šalovci II. faza v dolžini 740 m,
b) modernizacija krajevne ceste Pušenci–Hum–Krčevina II. faza v dolžini
1000 m.
3. Orientacijska vrednost naročila:
a) 8,000.000 SIT,
b) 9,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek avgust 1998 in zaključek oktober 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 26. 6. 1998 do
9. ure, na naslov: Krajevna skupnost Ormož, prevzemnik Franc Trstenjak, Skolibrova 17, 2270 Ormož, tel. 062/701-137,
faks 062/701-137..
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 26. 6. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Krajevna skupnost
Ormož, odpiranje vodi Martin Hebar, Skolibrova 17, Ormož, tel. 062/701-137, faks
062/701-137.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 10. 7. 1998.

Ob-3179
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena 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: Vzgojno-izobraževalni zavod Antonije
Kucler Vrhnika, kont. oseba Helena Ogrin,
Poštna 1, Vrhnika, tel. 061/754-115, faks
061/754-207, II. nadstropje.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: oskrbovanje z zajtrki, malicami in kosili za otroke.
3. Orientacijska vrednost naročila:
30,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 12 mesecev ali 365 dni,
začetek 1. 9. 1998 in zaključek 31. 8. 1999.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji, konkurenčne cene, kvaliteta,
reference.
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: Vzgojno-izobraževalni
zavod Antonije Kucler Vrhnika, uprava, prevzemnik Sonja Japelj, Poštna 1, 1360 Vrhnika, tel. 061/754-115, faks 061/754-207,
II. nadstropje.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta naročila. Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 22. 6. 1998
ob 13. uri, na naslovu: Vzgojno-izobraževalni zavod Antonije Kucler Vrhnika, odpiranje
vodi Breda Mušič, Poštna 1, Vrhnika, tel.
061/754-115, faks 061/754-250, II. nadstropje.
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: Vzgojno-izobraževalni zavod
Antonije Kucler Vrhnika, uprava, kont. oseba Helena Ogrin, Poštna 1, Vrhnika, tel.

Ob-3180
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena 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., kont. oseba
Milan Radin, dipl. inž., Cigaletova 15, Ljubljana, tel. 130-26-60, faks 061/134-45-15,
soba št. 311/III.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela, storitve.
Navedba vsebine: polaganje kabla z
optičnimi vlakni na delu slovenskega tk
križa Kozina–Dekani.
3. Orientacijska vrednost naročila:
40,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 60 dni.
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 bodo upoštevane preference za domače ponudnike v višini 10%.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 6. 7. 1998 do
12. ure, na naslov: Telekom Slovenije, d.d.,
prevzemnik tajništvo Sektorja za investicije,
Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, tel.
130-48-55, faks 061/134-45-15, soba št.
300/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 6. 7. 1998
ob 13. uri, na naslovu: Telekom Slovenije,
d.d., odpiranje vodi predsednica komisije,
Cigaletova 15, Ljubljana.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 4. 9. 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. 130-48-55,
faks 061/134-45-15, soba št. 300/III.
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Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 19. 6. 1998 za 15.000 SIT.
Način plačila: virman potrdilo, na račun
številka: 50100-601-35407.
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 14. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 15. 9. 1998.
Telekom Slovenije, d.d.
Ob-3181
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena 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 Sv. Jurij ob Ščavnici, kont. oseba Peter Brumen, Biserjane 1a, Sv. Jurij ob Ščavnici, tel. 069/68-004, faks 069/68-135,
e-mail: obcina.sv.jurij@siol.net.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: obnova krajevnih
cest v občini:
1. skozi naselje Rožički Vrh v skupni dolžini (odsek A – 260 m; odsek B –
260 m; odsek C – 550 m),
2. v naselju Kraljevci (odsek A –
1090 m; odsek B – 1050 m),
3. v naselju Blaguš (560 m),
4. v naselju Kupetinci (255 m).
kraj: 1. Rožički Vrh, 2. Kraljevci, 3. Blaguš, 4. Kupetinci.
3. Orientacijska vrednost naročila:
1. Rožički Vrh – 17,200.000 SIT;
2. Kraljevci – 37,500.000 SIT;
3. Blaguš – 9,400.000 SIT;
4. Kupetinci – 4,300.000 SIT; skupaj: 68,400.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 90 dni, začetek 27. 7.
1998 in zaključek 27. 10. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: najnižja cena, druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 26. 6. 1998 do
12. ure, na naslov: Občina Sv. Jurij ob Ščavnici, prevzemnica Francka Lavrenčič, Biserjane 1a, 9244 Sv. Jurij ob Ščavnici, tel.
069/68-004, faks 069/68-135, e-mail: obcina.sv.jurij@siol.net.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 29. 6. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Občina Sv. Jurij ob
Ščavnici, odpiranje vodi Peter Brumen, Biserjane 1a, Sv. Jurij ob Ščavnici, tel.
069/68-004, faks 069/68-135, e-mail: obcina.sv.jurij@siol.net.
7. 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.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo: Občina Sv. Jurij ob Ščavnici, predajalka Francka Lavrenčič, Biserjane 1a, Sv.
Jurij ob Ščavnici, tel. 069/68-004, faks
069/68-135, e-mail: obcina.sv.jurij@siol.net.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
vsak delovnik od 8. do 14. ure, od 5. 6.
1998 do 15. 6. 1998, za 10.000 SIT.
Način plačila: preko ŽR, na račun številka: 51910-630-76129.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu:
Občina Sv. Jurij ob Ščavnici, kont. oseba Peter Brumen, Biserjane 1a, Sv. Jurij ob Ščavnici, tel. 069/68-004, faks 069/68-135,
e-mail: obcina.sv.jurij@siol.net.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 30. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 30. 7. 1998.
Občina Sv. Jurij ob Ščavnici
Ob-3182
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena 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 Novo mesto, kont. oseba
Anton Tomažin, inž., Podbevškova 12, Novo mesto, tel. 068/323-596, faks
068/323-816.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nabava zabojnikov
za papir in odpadke:
1. zabojniki za papir – 60 kosov,
2. zabojniki za odpadke – 161 kosov,
3. zabojniki za organske odpadke –
20 kosov.
3. Orientacijska vrednost naročila:
10,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 15. 7. 1998 in zaključek 15. 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 29. 6. 1998 do 12. ure,
na naslov: JP Komunala Novo mesto, prevzemnik Anton Tomažin, inž., Podbevškova 12,
8000 Novo mesto, tel. 068/323-596, faks
068/323-816, skladišče.
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 10. uri, na naslovu: JP Komunala
Novo mesto, odpiranje vodi Žarko Kovačevič, dipl. inž. gr., Rozmanova 2, Novo mesto,
tel.
068/324-201,
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 Novo mesto, kont.
oseba Anton Tomažin, inž., Podbevškova 12,
Novo mesto, tel. 068/323-596, faks
068/323-816, skladišče.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 19. 6. 1998 za 10.000 SIT.
Način plačila: nakazilo na žiro račun JP
Komunala, številka: 52100-601-11459, z
navedbo predmeta naročila “Nabava zabojnikov za papir in odpadke“ pri Agenciji za
plačilni promet Novo mesto.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: JP Komunala Novo mesto, kont. oseba
Anton Tomažin, inž., Podbevškova 12, Novo mesto, tel. 068/323-596, faks
068/323-816, skladišče.
Ponudba mora veljati do 29. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 14. 7. 1998.
JP Komunala, d.o.o., Novo mesto
Št. 38/98
Ob-3183
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena 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 Milan Pavlica, Mestni trg 1, Ptuj, tel. 062/772-731,
faks 062/771-783, soba št. 58.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine:
A) preplastitev odsekov lokalnih cest,
B) preplastitev ulic.
3. Orientacijska vrednost naročila:
A) 20,000.000 SIT,
B) 12,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 30 dni, začetek 15. 7.
1998 in zaključek 30. 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 26. 6. 1998 do
11. ure, na naslov: Mestna občina Ptuj, prevzemnik Oddelek za okolje, prostor in gospodarsko infrastrukturo, Mestni trg 1, Ptuj, tel.
062/772-731, faks 062/771-783.
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 “Preplastitev cest in ulic“.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 26. 6. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Mestna občina Ptuj,
odpiranje vodi predsednik komisije, Mestni
trg 1, Ptuj, tel. 062/772-731, faks
062/771-783, soba št. 58.
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7. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: RS Varuh človekovih pravic, kont. oseba Kristijan Lovrak, Dunajska
cesta
56/IV.,
Ljubljana,
tel.
061/175-00-28, faks 061/175-00-40,
e-mail: Kristijan.Lovrak@Varuh.sigov.mail.si.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 22. 6. 1998.
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 31. 8. 1998.
RS Varuh človekovih pravic

Ob-3186
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
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7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa v 22 dneh po odpiranju ponudb.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Mestna občina Ptuj, kont.
oseba Milan Pavlica, Mestni trg 1, Ptuj, soba št. 58.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
od 9. 6. 1998 do 19. 6. 1998, za 5.000
SIT.
Način plačila: virmanski nalog, št. ŽR
52400-630-20701.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 8. točko, vsak dan od 8. do
9. ure.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 60 dni.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 14 dni po prejemu sklepa o izbiri izvajalca.
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.
Mestna občina Ptuj
Št. 0403-86/98-6
Ob-3184
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: RS Varuh človekovih pravic, kont. oseba Kristijan Lovrak, Dunajska cesta 56/IV.,
Ljubljana, tel. 061/175-00-28, faks
061/175-00-40, e-mail: Kristijan.Lovrak@Varuh.sigov.mail.si.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: leasing osebnega
vozila z delovno prostornino do 3000
ccm in močjo motorja do 150 kW.
3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 8,900.000
SIT, 5. 6. 1998.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: do 31. 7. 1998, začetek
14. 7. 1998 in zaključek 31. 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 do 26. 6. 1998, na
naslov: RS Varuh človekovih pravic, prevzemnika Jože Vrh, Kristijan Lovrak, Dunajska cesta 56, 1109 Ljubljana, tel.
061/175-00-30, faks 061/175-00-40.
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 10. uri, na naslovu: RS Varuh človekovih
pravic, odpiranje vodi Karl Erjavec, Dunajska
cesta 56, Ljubljana, tel. 061/175-00-30,
faks 061/175-00-40, sejna soba, e-mail:
Karl.Erjavec@Varuh.sigov.mail.si

Ob-3185
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena 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 Komunala Kranj, p.o.,
Mirka Vadnova 1, Kranj, tel. 064/340-410,
faks 064/242-449.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: izgradnja vodovodnih jaškov.
3. Orientacijska vrednost naročila:
19,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek julij 1998 in zaključek december 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 29. 6. 1998 do
10. ure, na naslov: Javno podjetje Komunala Kranj, p.o., prevzemnik tajništvo, Mirka
Vadnova 1, 4000 Kranj, tel. 064/340-410.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 29. 6. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Javno podjetje Komunala Kranj, p.o., odpiranje vodi Andrej
Šter, Mirka Vadnova 1, Kranj, tel.
064/340-410.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 21. 7. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: kont. oseba Jože Gašperin, Koroška cesta 41, Kranj, tel.
064/211-246.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 25. 6. 1998 za 2.000 SIT.
Način plačila: gotovinsko, pri blagajni naročnika na naslovu: Mirka Vadnova 1, Kranj.
9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 29. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 24. 7. 1998.

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Javno podjetje Komunala Kranj, p.o.,
Mirka Vadnova 1, Kranj, tel. 064/340-410,
faks 064/242-449.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: ročni izkop pri vzdrževalnih in intervencijskih delih na javnem vodovodnem sistemu.
3. Orientacijska vrednost naročila:
21,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek julij 1998 in zaključek december 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 29. 6. 1998 do
8. ure, na naslov: Javno podjetje Komunala
Kranj, p.o., prevzemnik tajništvo, Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj, tel. 064/340-410.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 29. 6. 1998
ob 8. uri, na naslovu: Javno podjetje Komunala Kranj, p.o., odpiranje vodi Andrej Šter,
Mirka Vadnova 1, Kranj, tel. 064/340-410.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 21. 7. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: kont. oseba Jože Gašperin, Koroška cesta 41, Kranj, tel.
064/211-246.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 25. 6. 1998 za 2.000 SIT.
Način plačila: gotovinsko, pri blagajni naročnika na naslovu: Mirka Vadnova 1, Kranj.
9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 29. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 24. 7. 1998.
Ob-3188
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Občina Ravne-Prevalje, kont. oseba
Hovnik Rajko, inž. grad., Čečovje 12 A,
Ravne na Koroškem, tel. 0602/238-21, int.
224, faks 0602/23-638, soba št. 3.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: vzdrževalna dela na
Strojanski reki.
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3. Orientacijska vrednost naročila:
11,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 2 meseca ali 60 dni, začetek 15. 7. 1998 in/ali 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 ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 1. 7. 1998 do
11. ure, na naslov: Občina Ravne-Prevalje,
prevzemnica Piko Darja, Čečovje 12 A,
2390
Ravne
na
Koroškem,
tel.
0602/238-21,
int.
251,
faks
0602/23-638, sprejemna pisarna.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 2. 7. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Občina Ravne-Prevalje, odpiranje vodi Bukovec Andrej, vodja
urada za KCG, Čečovje 12 A, Ravne na
Koroškem, tel. 0602/238-21, int. 225,
faks 0602/23-638, soba št. 8.
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: Občina Ravne-Prevalje,
kont. oseba Hovnik Rajko, inž. grad., Čečovje 12 A, Ravne na Koroškem, tel.
0602/238-21,
int.
224,
faks
0602/23-638, soba št. 3.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 29. 6. 1998, za 7.000 SIT.
Način plačila: z virmanom, na račun številka: ŽR 51830-630-25601.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: Občina Ravne-Prevalje, kont. oseba Bukovec Andrej, Čečovje 12 A, Ravne na Koroškem, tel. 0602/238-21, int. 225, faks
0602/23-638, soba št. 8.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 1. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 13. 7. 1998.
Občina Ravne-Prevalje
Št. 295
Ob-3189
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena 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:
Kmetijski zavod Ljubljana, p.o., kont. oseba
Jože Benec, dipl. inž., Miklošičeva 4/II, Ljubljana, tel. 061/219-387, faks 061/219-432.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: 1 osebni avtomobil W
POLO VARIANT 1,6 (55 kW, bele barve).
3. Orientacijska vrednost naročila:
2,100.000 SIT.
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4. Dobavni rok: do konca julija 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 19. 6. 1998 do
24. ure, na naslov: Kmetijski zavod Ljubljana, p.o., Miklošičeva 4/II, Ljubljana, tel.
061/219-387, faks 061/219-432.
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 12. uri, na naslovu: Kmetijski zavod Ljubljana, p.o., odpiranje vodi Jože Benec, dipl.
inž., Miklošičeva 4/II, Ljubljana, tel.
061/219-387, faks 061/219-432.
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: Kmetijski zavod Ljubljana,
p.o., kont. oseba Jože Benec, dipl. inž.,
Miklošičeva
4/II,
Ljubljana,
tel.
061/219-387, faks 061/219-432
Razpisna dokumentacija je na razpolago
v času trajanja 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.
Št. 295
Ob-3190
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena 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: Kmetijski zavod Ljubljana, p.o., kont.
oseba Jože Benec, dipl. inž., Miklošičeva
4/II, Ljubljana, tel. 061/219-387, faks
061/219-432.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: 11 osebnih avtomobilov Clio RT 1,4 (55 kW, bele barve),
od teh eden z naslednjo dodatno opremo: klima, ABS, radio kasetofon.
3. Orientacijska vrednost naročila:
19,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: do konca julija 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.
Dodatne ugodnosti: prevzem v račun desetih rabljenih osebnih vozil R-4, letnik
1991, prevoženih med 100.000 in
120.000 km. V navedeni orientacijski ceni
ni upoštevana vrednost rabljenih vozil.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 19. 6. 1998 do
24. ure, na naslov: Kmetijski zavod Ljublja-

na, p.o., Miklošičeva 4/II, Ljubljana, tel.
061/219-387, faks 061/219-432.
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 12.30, na naslovu: Kmetijski zavod Ljubljana, p.o., odpiranje vodi Jože Benec, dipl.
inž., Miklošičeva 4/II, Ljubljana, tel.
061/219-387, faks 061/219-432.
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: Kmetijski zavod Ljubljana,
p.o., kont. oseba Jože Benec, dipl. inž.,
Miklošičeva
4/II,
Ljubljana,
tel.
061/219-387, faks 061/219-432
Razpisna dokumentacija je na razpolago
v času trajanja 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.
Kmetijski zavod Ljubljana, p.o.
Št. 93/98
Ob-3191
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Mestna občina Maribor, kont. oseba
Rogl Metka, Heroja Staneta 1, Maribor, tel.
062/2201-361, faks 062/2201-359, soba št. 327/III.
2. Predmet javnega naročila: gradbeno-obrtniška dela.
Navedba vsebine: preureditev sanitarij.
3. Orientacijska vrednost naročila:
6,500.000 SIT.
4. Dobavni rok: 3 mesece.
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. 6. 1998 do
12. ure, na naslov: Mestna občina Maribor,
Heroja Staneta 1, 2000 Maribor, soba št.
323/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 30. 6. 1998
ob 12.30, na naslovu: Mestna občina Maribor, odpiranje vodi Petrovič Breda, Heroja
Staneta 1, Maribor, soba št. 324/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
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Davčna številka: 93796471.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: Občina Kidričevo, kont. osebi Janko
Hertiš, Igor Premužič, Borisa Kraigherja, Kidričevo,
tel.
062/796-112,
faks
062/796-339, soba št. 25.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 31. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 31. 8. 1998.
Občina Kidričevo
Občinska uprava

Ob-3194
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena 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 Koper, Urad za družbene dejavnosti, kont. oseba Jožica Vatovec,
Verdijeva 10, Koper, tel. 066/446-239,
faks 066/271-021.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: tekoča vzdrževalna
dela na obstoječem kopališču v Žusterni pri Kopru.
3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 15,000.000
SIT, 5. 6. 1998.
4. Rok začetka in dokočanja del: začetek 15. 9. 1998 in zaključek 30. 12. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane:
– druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji,
– cena,
– reference izvedenih bazenskih objektov,
– reference podizvajalcev za prelivni rob
bazena,
– ustrezne kapacitete,
– ponujena finančna pomoč,
– plačilni pogoji,
– rok izvedbe del.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugodnejši.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 26. 6. 1998 do 10.45,
na naslov: Mestna občina Koper, prevzemnik
Urad za družbene dejavnosti – tajništvo, Verdijeva 10, 6000 Koper, tel. 066/466-339,
faks 066/271-021, soba št. 203.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 26. 6. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Mestna občina Koper, Urad za družbene dejavnosti, odpiranje vodi Magda Serdinšek, Verdijeva 10,
Koper,
tel.
066/446-239,
faks
066/271-021, sejna soba.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje v 14 dneh po odpiranju ponudb.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: 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.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 24. 6. 1998 za 15.000 SIT.
Način plačila: virman, na račun številka:
51400-630-90004 (ŽR Mestne občine Koper).
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: ISAN 12, d.o.o., kont. oseba Iztok
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dokumentacijo: Mestna občina Maribor,
kont. oseba Rogl Metka, Heroja Staneta 1,
Maribor,
tel.
062/2201-361,
faks
062/2201-359, soba št. 327/III.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 19. 6. 1998 za 5.000 SIT.
Način plačila: z virmanom, na račun številka: 51800-630-25505.
9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 31. 7. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 24. 7. 1998.
Mestna občina Maribor
Oddelek za gospodarjenje
z občinskim premoženjem
Ob-3192
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena 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 Kidričevo, kont. oseba tajnik občinske
uprave Občine Kidričevo – Janko Hertiš, Borisa Kraigherja, Kidričevo, tel. 062/796-112,
faks 062/796-339, soba št. 25.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: rekonstrukcija dvorane v Lovrencu na Dravskem polju.
3. Orientacijska vrednost naročila:
30,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 15. 8. 1998 in zaključek 30. 11. 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 9. 7. 1998 do
12. ure, na naslov: Občina Kidričevo, prevzemnik Občinska uprava, Borisa Kraigherja, 2325 Kidričevo, tel. 062/796-112, faks
062/796-339, soba št. 25.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 14. 7. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Občina Kidričevo,
odpiranje vodi predsednik komisije, Borisa
Kraigherja, Kidričevo, tel. 062/796-112,
faks 062/796-339, soba št. 25.
7. Rok v katerem bodo ponudniki 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: Občina Kidričevo, kont. oseba
Zdenka Bosak – Občinska uprava, Borisa
Kraigherja, Kidričevo, tel. 062/796-112,
faks 062/796-339, soba št. 25.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 29. 6. 1998 za 15.000 SIT.
Način plačila: virman – predložitev potrdila o plačilu, na račun številka:
52400-630-20759.

Ob-3193
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena 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 Podgorci, kont. oseba Franc Hergula, Podgorci 17, Podgorci,
tel. 062/712-102.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: modernizacija krajevne ceste Ritmerk–Sejanci v dolžini
820 m.
3. Orientacijska vrednost naročila:
10,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek avgust 1998 in zaključek september
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 26. 6. 1998 do
12. ure, na naslov: Krajevna skupnost Podgorci, prevzemnik Franc Hergula, Podgorci
17, 2273 Podgorci, tel. 062/712-102.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 26. 6. 1998
ob 13. uri, na naslovu: Krajevna skupnost
Podgorci, odpiranje vodi Pavla Ivanuša,
Podgorci 17, Podgorci, tel. 062/712-102.
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: Krajevna skupnost Podgorci, kont. oseba Franc Hergula, Podgorci
17, Podgorci, tel. 062/712-102.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 18. 6. 1998 do 13. ure.
9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 28. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 17. 7. 1998.
Krajevna skupnost Podgorci
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Kleibencetl, Polje 5a, 6310 Izola, tel.
066/646-227.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: opcija ponudbe 60 dni.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 24. 7. 1998.
Mestna občina Koper
Št. 04-35-4566/2-98
Ob-3195
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena 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: 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.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: servisiranje fotokopirnih strojev, telefaksov in računskih
strojčkov, servis fotokopirnih strojev, telefaksov in računskih strojčkov se bo
izvajal na lokacijah carinarnic: Celje,
Dravograd, Jesenice, Koper, Ljubljana,
Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica,
Sežana in CURS.
3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 10,940.000
SIT.
Orientacijska vrednost za servis fotokopirnih strojev znaša 9,000.000 SIT, za servis telefaksov 1,300.000 SIT in za servis
računskih strojčkov 640.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 1. 9. 1998 in zaključek 31. 8. 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 v višini 10%.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 29. 6. 1998 do
9. ure, na naslov: Carinska uprava RS, prevzemnici Erika Anderlic, Racic Karmen,
Šmartinska 130, 1523 Ljubljana, tel.
061/140-10-44 int. 21-78, soba št. 709.
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 kuverte mora biti navedeno ime pošiljatelja.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 29. 6.
1998, na naslovu: Carinska uprava RS, odpiranje vodi Tatjana Pecar Rus, Šmartinska
130, Ljubljana, tel. 061/140-10-44 int.
21-73, faks 061/140-21-55, sejna soba,
11. nad.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 21. 7. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Carinska uprava RS, kont.
oseba Barbara Gašperlin, Šmartinska 130,
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Ljubljana, tel. 061/140-10-44 int. 22-77,
faks 061/140-21-55, soba št. 719.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 26. 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: 28. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 24. 7. 1998.
Carinska uprava RS
Št. 30-5/1998
Ob-3196
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena 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: Belokranjski muzej Metlika, kont. oseba
Leon Gregorčič, Trg svobode 4, Metlika,
tel. 068/58-177, faks 068/58-177.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: ureditev centralne
kurjave.
3. Orientacijska vrednost naročila:
5,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: do konca septembra
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 30. 6. 1998 do
14. ure, na naslov: Belokranjski muzej Metlika, prevzemnik Leon Gregorčič, Trg svobode 4, 8330 Metlika, tel. 068/58-177,
faks 068/58-177.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in številko objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta
naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 1. 7. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Belokranjski muzej
Metlika, odpiranje vodi Jože Mihelčič, Trg
svobode 4, Metlika, tel. 068/58-177, faks
068/58-177.
7. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Belokranjski muzej Metlika,
kont. oseba Leon Gregorčič, Trg svobode
4, Metlika, tel. 068/58-177, faks
068/58-177.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 29. 6. 1998 za 15.000 SIT.
Način plačila: virman, na račun številka:
52130-603-34051.
8. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 31. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 17. 7. 1998.
Belokranjski muzej Metlika

Št. 31/98
Ob-3197
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena 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 Ivanjkovci, kont. oseba Milan Fifnja, Ivanjkovci 1, Ivanjkovci, tel.
062/714-150.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: modernizacija krajevne ceste Runeč.
3. Orientacijska vrednost naročila:
10,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek
avgust 1998 in zaključek september 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 24. 6. 1998 do
9. ure, na naslov: Krajevna skupnost Ivanjkovci, prevzemnik Milan Fifnja, Ivanjkovci
1, 2259 Ivanjkovci, tel. 062/714-150.
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: Krajevna skupnost
Ivanjkovci, odpiranje vodi Pavla Ivanuša,
Ivanjkovci 1, Ivanjkovci, tel. 062/714-150.
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: Krajevna skupnost Ivanjkovci, kont. oseba Milan Fifnja, Ivanjkovci, tel.
062/714-150.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 16. 6. 1998 do 13. ure.
9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 28.8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 17. 7. 1998.
Krajevna skupnost Ivanjkovci
Občina Ormož
Ob-3198
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena 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 Šentjur pri Celju, Mestni trg 10,
Šentjur, tel. 743-215, faks 743-446.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: gradnja III. faze vodovoda Hrastje.
3. Orientacijska vrednost naročila:
39,000.000 SIT.
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Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 30. 6. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Občina Starše, odpiranje vodi Anton Mlakar, Starše 93, Starše, tel. 062/688-270, faks 062/688-059.
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: Staninvest, kont. oseba Teja Strdin, Grajska ulica 7, Maribor, tel.
062/225-011, faks 062/222-079.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 19. 6. 1998 za 5.000 SIT.
Način plačila: z virmanom na račun številka: 51800-601-11903.
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: 20. 7. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 24. 7. 1998.
Občina Starše

številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 19. 6. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Občina Starše, odpiranje vodi Alojz Dikavčič – predsednik komisije, Starše 93/I., Starše, tel.
062/688-270, faks 062/688-059.
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: Občina Starše, kont. oseba
Mohorko Terezija, Starše 93/I., Starše, tel.
062/688-270, faks 062/688-059.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 15. 6. 1998 za 3.000 SIT.
Način plačila: z virmanom, na račun številka: 51800-630-25668.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: Občina Starše, kont. oseba Mohorko
Terezija, Starše 93/I., Starše, tel.
062/688-270, faks 062/688-270.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 31. 7. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 12. 7. 1998.
Občina Starše
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4. Rok začetka in dokončanja del: začetek julij 1998 in zaključek oktober 1998.
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 6. 7. 1998 do
12. ure, na naslov: Občina Šentjur pri Celju,
Mestni trg 10, Šentjur, prevzemnik tajništvo
urada župana, Mestni trg 10, 3230 Šentjur,
tel.743-215, faks 743-446, soba št. 40.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS, navedbo predmeta naročila in
nazivom in naslovom ponudnika.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 6. 7. 1998
ob 13. uri, v sejni sobi Občine Šentjur pri
Celju, Mestni trg 10, Šentjur (soba 48/II).
7. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo
Ponudniki lahko razpisno dokumentacijo dvignejo na naslovu: Javno komunalno
podjetje Šentjur, Ulica Leona Dobrotinška
18, Šentjur, pri Antonu Gradišniku, ki daje
tudi vse informacije v zvezi z razpisom, tel.
743-108.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 12. 6. 1998 za 10.000 SIT.
Način plačila: virman na žiro račun Javnega komunalnega podjetja Šentjur, številka: 50770-601-21714.
8. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati: 60 dni.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 20. 7. 1998.
Občina Šentjur pri Celju
Ob-3199
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena 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 Starše, kont. oseba Bojan Grus,
Starše 93, Starše, tel. 062/688-270, faks
062/688-059.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: obnova – rekonstrukcija trgovine in Kava bar v Marjeti
na Dravskem polju.
3. Orientacijska vrednost naročila:
15,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 1 mesec in 15 dni, začetek 20. 7. 1998 in zaključek 5. 9. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 29. 6. 1998 do
12. ure, na naslov: Občina Starše, prevzemnik tajništvo, Starše 93, 2205 Starše,
tel. 062/688-270, faks 062/688-059.

Ob-3200
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena 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 Starše, kont. Mohorko Terezija,
Starše 93/I, Starše, tel. 062/688-270, faks
062/688-059.
2. Predmet javnega naročila: blago, storitve.
Navedba vsebine:
– dobava apnene moke s prevozom,
do posameznih naročnikov,
– 900 ton apnene moke.
3. Orientacijska vrednost naročila:
6,600.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 1 mesec ali 30 dni, začetek 15. 7. 1998 in zaključek 15. 8. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
– najcenejši ponudnik ni nujno najugodnejši,
– rok izdobave in razvoza apnene moke,
– plačilni pogoji,
– usposobljenost ponudnika za izvajanje
pogodbenih del,
– druge ponujene ugodnosti.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 18. 6. 1998 do 12. ure,
na naslov: Občina Starše, prevzemnik Mohorko Terezija, Starše 93/I., 2205 Starše, tel.
062/688-270, faks 062/688-270.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in

Ob-3201
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena 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, dipl. inž.
arh., Kotnikova 5, Ljubljana, tel. 178-3409,
faks 1783-422, soba št. 37.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: sanacija kuhinje v
Domu upokojencev Ljubljana Moste Polje, Ljubljana, Ob sotočju 9.
3. Orientacijska vrednost naročila:
80,000.000 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 30. 6. 1998 do
12. ure, na naslov: Kotnikova 5, Ministrstvo
za delo, družino in socialne zadeve, prevzemnik 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 30. 6. 1998
ob 13. 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.
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7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 22. 8. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Dom upokojencev Ljubljana Moste Polje, kont. oseba Darja Kamšek,
Ob sotočju 9, Ljubljana, tel. 18-43-700.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 18. 6. 1998 za 20.000 SIT.
Način plačila: virmansko na račun številka: 50103-603-51238 žiro račun Doma
upokojencev Ljubljana Moste Polje.
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: 22. 8. 1998.
Ob-3202
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena 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, dipl. inž.
arh., Kotnikova 5, Ljubljana, tel. 178-3409,
faks 1783-422, soba št. 37.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: rekonstrukcija in
razširitev obstoječe čistilne naprave v
Domu Nine Pokorn, Grmovje, Žalec, Pernovo 4a.
3. Orientacijska vrednost naročila:
12,500.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 4 mesece, začetek julij
1998 in/ali zaključek oktober 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 do 29. 6. 1998 do
13. ure, na naslov: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, prevzemnik 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 3. 7. 1998
ob 15. uri, na naslovu: Kotnikova 5, Ljubljana, naročnik 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 8. 8. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Dom Nine Pokorn, Grmov-

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

je, kont. oseba Marija Trobec, Pernovo 4a,
Žalec, tel. 063/728-068.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 19. 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:8. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 22. 8. 1998.
Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve
Ob-3204
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena 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: OZG Kranj - OE Zdravstveni dom Tržič,
kont. oseba Magda Laibacher, Blejska c.
10, Tržič, tel. 064/563-141, faks
064/563-141.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: zobozdravstveni
aparat s štirimi biči, skupaj s terapevtskim stolom – 2 kom.
3. Orientacijska vrednost naročila:
5,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 15. 7. 1998 in zaključek 15. 10. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika in kakršnekoli omejitve, ki bodo
upoštevane: najnižja cena, druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 16. 6. 1998 do 9. ure,
na naslov: Zdravstveni dom Tržič, tajništvo,
prevzemnik Magda Laibacher, Blejska c. 10,
Tržič, tel. 064/2820, faks 064/226-718,
tajništvo zdravstvenega doma.
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 12. uri, na naslovu: Zdravstveni dom Tržič, odpiranje vodi Jože Veternik, Gosposvetska c. 10, 4290 Kranj, tel.
064/563-141, faks 064/563-141, sejna
soba v ZD.
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: Zdravstveni dom Tržič,
kont. oseba Magda Laibacher, Blejska c.
10, Tržič, tel. 064/563-141, faks
064/563-141, tajništvo.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 12. 6. 1998 za 3.000 SIT po predhodni
najavi po tel. št. 064/563-141, int. 27.
Način plačila: negotovinsko, na račun
številka: 51520-609-9053.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: samo pisno do 11. 6. 1998, Zdravstveni dom Tržič, kont. oseba Magda Laibacher, Blejska c. 109, Kranj, faks
064/563-141, tajništvo.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 15. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 31. 7. 1998.
Osnovno zdravstvo Gorenjske, Kranj
Ob-3205
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Javno podjetje za vzdrževanje avtocest,
d.o.o., kont. oseba Franjo Bezjak, Grič 54,
Ljubljana, tel. 061/159-87-57, faks
061/159-01-49, soba št. 308.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine:
1. dobava svetlobne vertikalne signalizacije spremenljive vsebine.
3. Orientacijska vrednost naročila:
37,800.000 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 bodo upoštevane preference za domače ponudnike v višini 10%.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 6. 7. 1998 do 9.30, na
naslov: Javno podjetje za vzdrževanje avtocest, d.o.o., prevzemnik tajništvo, Grič 54,
1001 Ljubljana, tel. 061/159-87-57, faks
061/159-01-49, soba št. 308.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 6. 7. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Grič 54, Ljubljana,
naročnik Javno podjetje za vzdrževanje avtocest, d.o.o., odpiranje vodi Brane Bizjan,
Grič 54, Ljubljana, tel. 061/159-87-57,
faks 061/159-01-49, soba št. 14a.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 28. 7. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Javno podjetje za vzdrževanje avtocest, d.o.o., kont. oseba Brane Bizjan, Grič 54, Ljubljana, tel. 061/159-87-57,
faks 061/159-01-49, soba št. 303.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 3. 7. 1998 za 7.000 SIT.
Način plačila: gotovina v blagajni naročnika ali virman na žiro račun: št.
50105-601-21275.
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: Krajevna skupnost Središče ob Dravi,
kont. oseba Milena Milosavljevič, Trg talcev
3, Središče ob Dravi, tel. 062/711-215,
faks 062/711-215.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: modernizacija krajevne ceste Sp. Šalovci–Loperšice.
3. Orientacijska vrednost naročila:
8,500.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek avgust 1998 in zaključek september
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 24. 6. 1998 do
11. ure, na naslov: Krajevna skupnost Središče ob Dravi, prevzemnica Milena Milosavljevič, Trg talcev 3, 2277 Središče ob Dravi,
tel. 062/711-215, faks 062/711-215.
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: Krajevna skupnost
Središče ob Dravi, odpiranje vodi Pavla Ivanuša, Trg talcev 3, Središče ob Dravi, tel.
062/711-215, faks 062/711-215.
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: Krajevna skupnost Središče
ob Dravi, kont. oseba Milena Milosavljevič,
Trg talcev 3, Središče ob Dravi, tel.
062/711-215, faks 062/711-215.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 16. 6. 1998 do 13. 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 28. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 17. 7. 1998.
Občina Ormož
Krajevna skupnost Središče ob Dravi

Navedba vsebine: izgradnja vodovoda
Nova Gora s primarnim razvodom –
II. faza (gradbena in inštalacijska dela).
3. Orientacijska vrednost naročila:
45,000.000 SIT.
4. Rok dokončanja del: zaključek
31. 12. 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 2. 7. 1998 do
10.45, na naslov: Občina Sevnica, prevzemnik Robert Kaše, Glavni trg 19a, 8290
Sevnica,
tel.
0608/41-221,
faks
0608/41-444, soba št. 8.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 2. 7. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Občina Sevnica, odpiranje vodi Robert Kaše, Glavni trg 19a,
Sevnica,
tel.
0608/41-221,
faks
0608/41-444, soba št. 201.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 3. 8. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Sevnica, kont. oseba Robert Kaše, Glavni trg 19a, Sevnica,
tel. 0608/41-221, faks 0608/41-444, soba št. 201.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 19. 6. 1998 za 5.000 SIT.
Način plačila: virman, na račun številka:
51610-630-13058, Občina Sevnica, s pripisom “RD Nova Gora“.
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. 12. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 22. 8. 1998.
Občina Sevnica
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10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ob-3206
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Javno podjetje za vzdrževanje avtocest,
d.o.o., kont. oseba Franjo Bezjak, Grič 54,
Ljubljana, tel. 061/159-87-57, faks
061/159-01-49, soba št. 308.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela, storitve.
Navedba vsebine:
1. dobava vertikalne signaliazcije.
3. Orientacijska vrednost naročila:
25,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 12 meseca.
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 6. 7. 1998 do
8.30, na naslov: Javno podjetje za vzdrževanje avtocest, d.o.o., prevzemnik tajništvo, Grič 54, 1001 Ljubljana, tel.
061/159-87-57, faks 061/159-01-49, soba št. 308.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 6. 7. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Grič 54, Ljubljana,
naročnik Javno podjetje za vzdrževanje avtocest, d.o.o., odpiranje vodi Brane Bizjan,
Grič 54, Ljubljana, tel. 061/159-87-57,
faks 061/159-01-49, soba št. 14a.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 28. 7. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Javno podjetje za vzdrževanje avtocest, d.o.o., kont. oseba Brane Bizjan, Grič 54, Ljubljana, tel. 061/159-87-57,
faks 061/159-01-49, soba št. 303.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 3. 7. 1998 za 7.000 SIT.
Način plačila: gotovina v blagajni naročnika ali virman na žiro račun: št.
50105-601-21275.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Javno podjetje za vzdrževanje
avtocest, d.o.o., Ljubljana
Št. 30/98
Ob-3207
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

Ob-3208
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena 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 Sevnica, kont. oseba Robert Kaše,
Glavni trg 19a, Sevnica, tel. 0608/41-221,
faks 0608/41-444, soba št. 201.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Ob-3209
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena 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, Ministrstvo za šolstvo in šport, kont. oseba Marina Cankar,
d.i.a., Župančičeva 6, Ljubljana, tel.
212-838, faks 1312-327.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: Srednja gostinska
šola v Celju:
A) dobava in montaža tehnološke
opreme,
B) dobava in montaža pohištvene
opreme po naročilu.
3. Orientacijska vrednost naročila:
A) 60,000.000 SIT,
B) 20,000.000 SIT.
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4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 27. 7. 1998 in zaključek 28. 8. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: najnižja cena, druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Najcenejša ponudba ni nujno najugodnejša.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 6. 7. 1998 do
12. ure, na naslov: I.R.A. Inženiring Radovljica, prevzemnica Ana Čeh, Gorenjska cesta
26,
4240
Radovljica,
tel.
064/715-452, faks 064/715-498.
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 7. 7. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Urad za šolstvo, Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo in
šport, odpiranje vodi Marina Cankar, d.i.a.,
Trubarjeva 5, Ljubljana, soba št. 95.
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: I.R.A. Inženiring Radovljica,
kont. oseba Ana Čeh, Gorenjska cesta 26,
4240 Radovljica, tel. 064/715-452, faks
064/715-498.
Razpisna dokumentacija je na razpolago do 19. 6. 1998 za A) 30.000 SIT,
B) 30.000 SIT.
Način plačila: z virmanskim nakazilom,
na račun številka: 51540-601-11945.
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. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 31. 7. 1998.
Ob-3210
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: RS Ministrstvo za šolstvo in šport, kont.
oseba Margareta Jeraj, dipl. inž. arh., Župančičeva 6, Ljubljana, tel. 212-838, faks
1312-327.
2. Predmet javnega naročila: inv. vzdr.
dela.
Navedba vsebine: izbira izvajalca za
izvedbo investicijsko vzdrževalnih del na
objektih članic Univerze v Ljubljani v letu 1998, in sicer:
Vrsta del

A) sanitarije
B) osebna dvigala
C) alu okna
D) klima naprava

Št.
objektov

Orient. vrednost
v SIT

4
2
4
1

13,000.000
15,000.000
18,000.000
3,500.000
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3. Orientacijska vrednost naročila: skupaj 49,500.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 2 meseca (oziroma B) – 3
mesece) ali 60 dni (oziroma B) – 90 dni),
začetek 6. 7. 1998 in/ali zaključek 31. 8.
1998 oziroma B) 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 do 5%. Najnižja cena ni nujno najugodnejša.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 24. 6. 1998 do
10. ure, na naslov: PRO 55, Biro za projektiranje in inženiring, d.o.o., prevzemnica
Majda Steiner, Ziherlova 2, 1000 Ljubljana,
tel. 33-55-96, faks 33-55-97.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 29. 6. 1998
ob 13. uri, na naslovu: RS Urad za šolstvo,
odpiranje vodi Margareta Jeraj, dipl. inž.
arh., Trubarjeva 5, Ljubljana, soba št. 95.
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: PRO 55, Biro za projektiranje in inženiring, d.o.o., kont. oseba Majda
Steiner, Ziherlova 2, 1000 Ljubljana, tel.
33-55-96, faks 33-55-97.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
od 8. do 11. ure, od 8. 6. 1998 do 12. 6.
1998, za 10.000 SIT za posamezno vrsto
del.
Način plačila: na ŽR PRO 55, d.o.o.,
namen nakazila: razpisna dokumentacija –
nepovratna sredstva; žiro račun številka
50100-601-57273.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu PRO 55, Biro za projektiranje in inženiring, d.o.o., prevzemnica Majda Steiner, Ziherlova 2, 1000 Ljubljana, tel. 33-55-96.
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.
RS Ministrstvo za šolstvo in šport
Ob-3211
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena 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, Uprava
RS za varstvo narave, kont. osebi dr. Gordana Beltram, Robert Bolješič, Vojkova 1a,
Ljubljana, tel. 061/178-45-56; 178-45-01,
faks 061/178-40-51, sobi št. 304, 305,

e-mail: gordana.beltram@gov.si; robert.boljesic@gov.si.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: inventarizacija mokrišč v Sloveniji.
3. Orientacijska vrednost naročila:
10,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 24 mesecev, začetek julij
1998 in/ali zaključek 31. junij 2000.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 26. 6. 1998 do
12. ure, na naslov: Ministrstvo za okolje in
prostor, Uprava RS za varstvo narave, prevzemnica Jelka Šimenc (vložišče uprave),
Vojkova 1B, 1001 Ljubljana, p. p. 2608,
tel. 061/178-44-09, faks 061/178-40-52,
soba št. p-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 29. junij
1998 ob 12. uri, na naslovu: Ministrstvo za
okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave, Ljubljana, Vojkova 1b, odpiranje vodi dr.
Gordana Beltram, Vojkova 1a, Ljubljana, tel.
061/178-45-56, faks 061/178-40-51, sobi št. 304, e-mail: gordana.beltram@gov.si.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 15. julija 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave, Vojkova
1B, p.p. 2608, Ljubljana, kont. oseba Milka Šepec, Vojkova 1a, Ljubljana, tel.
061/178-45-11, faks 061/178-40-51, soba št. 107, e-mail: milka.sepec@gov.si.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 26. 6. 1998 do 10. ure.
9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 31. julija 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 24. julija 1998.
Republika Slovenija
Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za varstvo narave
Ob-3212
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena 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 Maksimilijan Pavlek, gr. teh., Cesta prvih borcev 18,
Brežice,
tel.
0608/620-50,
faks
0608/61-850, soba št. 24.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Št.
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Navedba vsebine: izgradnja vodovoda
Pišece–Pavlova vas; 2. faza.
Vrsta in obseg: izgradnja črpališč in vodohranov.
Kraj izpolnitve: območje KS Pišece, Občina Brežice.
3. Orientacijska vrednost naročila:
35,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 3 mesece ali 90 dni, začetek 15. 9. 1998 in zaključek 15. 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 8. 7. 1998 do
9. ure, na naslov: Občina Brežice, prevzemnik Maksimilijan Pavlek, Cesta prvih borcev
18, 8250 Brežice, tel. 0608/620-50, faks
0608/61-850, soba št. 24.
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. 7. 1998
ob 9.15, na naslovu: Občina Brežice, odpiranje vodi Hočevar Tadeja, Cesta prvih borcev 18, Brežice, tel. 0608/620-50, faks
0608/61-850, sejna soba v pritličju.
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: GEMIS, d.o.o., Brežice,
kont. oseba Daniela Kolan, Cesta prvih borcev 11, Brežice, tel. 0608/62-556, faks
0608/62-556, mobitel 0609/647-529,
tretje nadstropje.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 1. 7. 1998 za 20.000 SIT. Ponudniki
telefonsko naročijo razpisno dokumentacijo
najmanj tri dni pred dvigom. Dvignejo jo ob
prej dogovorjeni uri po predhodnem dokazilu plačila.
Način plačila: na žiro račun GEMIS,
d.o.o., št. 51620-601-16866.
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 8. 12. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: do 14. 8. 1998.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: izgradnja vodovoda
Prilipe–Čatež; 2. faza.
Vrsta in obseg: izgradnja črpališč, trafo
postaje in tlačnega voda.
Kraj izpolnitve: območje KS Čatež ob
Savi, Občina Brežice.
3. Orientacijska vrednost naročila:
45,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 3 mesece ali 90 dni, začetek 15. 9. 1998 in zaključek 15. 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 8. 7. 1998 do
9. ure, na naslov: Občina Brežice, prevzemnik Maksimilijan Pavlek, Cesta prvih borcev
18, 8250 Brežice, tel. 0608/620-50, faks
0608/61-850, soba št. 24.
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. 7. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Občina Brežice, odpiranje vodi Hočevar Tadeja, Cesta prvih
borcev 18, Brežice, tel. 0608/620-50, faks
0608/61-850, sejna soba v pritličju.
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: GEMIS, d.o.o., Brežice,
kont. oseba Daniela Kolan, Cesta prvih borcev 11, Brežice, tel. 0608/62-556, faks
0608/62-556, mobitel 0609/647-529,
tretje nadstropje.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 1. 7. 1998 za 20.000 SIT. Ponudniki
telefonsko naročijo razpisno dokumentacijo
najmanj tri dni pred dvigom. Dvignejo jo ob
prej dogovorjeni uri po predhodnem dokazilu plačila.
Način plačila: na žiro račun GEMIS,
d.o.o., št. 51620-601-16866.
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 8. 12. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: do 14. 8. 1998.
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Navedba vsebine: rekonstrukcija ceste R338.
Vrsta in obseg: izgradnja pločnika in priključka na R338.
Kraj izpolnitve: KS Trnje, Občina Brežice.
3. Orientacijska vrednost naročila:
10,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 1 mesec ali 30 dni, začetek 1. 8. 1998 in zaključek 1. 9. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 9. 7. 1998 do
9. ure, na naslov: Občina Brežice, prevzemnik Maksimilijan Pavlek, Cesta prvih borcev
18, 8250 Brežice, tel. 0608/620-50, faks
0608/61-850, soba št. 24.
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. 7. 1998
ob 13. uri, na naslovu: Občina Brežice, odpiranje vodi Hočevar Tadeja, Cesta prvih
borcev 18, Brežice, tel. 0608/620-50, faks
0608/61-850, sejna soba v pritličju.
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: GEMIS, d.o.o., Brežice,
kont. oseba Daniela Kolan, Cesta prvih borcev 11, Brežice, tel. 0608/62-556, faks
0608/62-556, mobitel 0609/647-529,
tretje nadstropje.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 1. 7. 1998 za 20.000 SIT. Ponudniki
telefonsko naročijo razpisno dokumentacijo
najmanj tri dni pred dvigom. Dvignejo jo ob
prej dogovorjeni uri po predhodnem dokazilu plačila.
Način plačila: na žiro račun GEMIS,
d.o.o., št. 51620-601-16866.
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 8. 12. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: do 14. 8. 1998.
Ob-3213
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena 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 Maksimilijan Pavlek, gr. teh., Cesta prvih borcev 18,
Brežice,
tel.
0608/620-50,
faks
0608/61-850, soba št. 24.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Ob-3214
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena 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 Maksimilijan Pavlek, gr. teh., Cesta prvih borcev 18,
Brežice,
tel.
0608/620-50,
faks
0608/61-850 soba št. 24.

Ob-3215
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena 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 Maksimilijan Pavlek, gr. teh., Cesta prvih borcev 18,
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Brežice,
tel.
0608/620-50,
faks
0608/61-850, soba št. 24.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: modernizacija lokalne ceste L-2240 Vinji vrh–Gadova Peč.
Vrsta in obseg: zemeljska dela, odvodnjavanje, spodnji in zgornji ustroj.
Kraj izpolnitve: območje KS Cerklje ob
Krki, Občina Brežice.
3. Orientacijska vrednost naročila:
25,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 3 mesece ali 90 dni, začetek 15. 9. 1998 in zaključek 15. 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 9. 7. 1998 do
9. ure, na naslov: Občina Brežice, prevzemnik Maksimilijan Pavlek, Cesta prvih borcev
18, 8250 Brežice, tel. 0608/620-50, faks
0608/61-850, soba št. 24.
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. 7. 1998
ob 9.15, na naslovu: Občina Brežice, odpiranje vodi Hočevar Tadeja, Cesta prvih borcev 18, Brežice, tel. 0608/620-50, faks
0608/61-850, sejna soba v pritličju.
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: GEMIS, d.o.o., Brežice,
kont. oseba Daniela Kolan, Cesta prvih borcev 11, Brežice, tel. 0608/62-556, faks
0608/62-556, mobitel 0609/647-529,
tretje nadstropje.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 1. 7. 1998 za 20.000 SIT. Ponudniki
telefonsko naročijo razpisno dokumentacijo
najmanj tri dni pred dvigom. Dvignejo jo ob
prej dogovorjeni uri po predhodnem dokazilu plačila.
Način plačila: na žiro račun GEMIS,
d.o.o., št. 51620-601-16866.
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 8. 12. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: do 14. 8. 1998.
Ob-3216
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena 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 Maksimili-
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jan Pavlek, gr. teh., Cesta prvih borcev 18,
Brežice,
tel.
0608/620-50,
faks
0608/61-850, soba št. 24.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: modernizacija lokalne ceste L-2216 Veliki Obrež–Rakovec.
Vrsta in obseg: zemeljska dela, odvodnjavanje, spodnji in zgornji ustroj.
Kraj izpolnitve: območje KS Dobova in
KS Kapele, Občina Brežice.
3. Orientacijska vrednost naročila:
45,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 3 mesece ali 90 dni, začetek 15. 9. 1998 in zaključek 15. 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 9. 7. 1998 do
9. ure, na naslov: Občina Brežice, prevzemnik Maksimilijan Pavlek, Cesta prvih borcev
18, 8250 Brežice, tel. 0608/620-50, faks
0608/61-850, soba št. 24.
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. 7. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Občina Brežice, odpiranje vodi Hočevar Tadeja, Cesta prvih
borcev 18, Brežice, tel. 0608/620-50, faks
0608/61-850, sejna soba v pritličju.
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: GEMIS, d.o.o., Brežice,
kont. oseba Daniela Kolan, Cesta prvih borcev 11, Brežice, tel. 0608/62-556, faks
0608/62-556, mobitel 0609/647-529,
tretje nadstropje.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 1. 7. 1998 za 20.000 SIT. Ponudniki
telefonsko naročijo razpisno dokumentacijo
najmanj tri dni pred dvigom. Dvignejo jo ob
prej dogovorjeni uri po predhodnem dokazilu plačila.
Način plačila: na žiro račun GEMIS,
d.o.o., št. 51620-601-16866.
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 8. 12. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: do 14. 8. 1998.
Občina Brežice
Št. 039-16/98
Ob-3217
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena 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:
Upravna enota Novo mesto, kont. oseba Sotler Mateja, Seidlova cesta 1, Novo mesto,
tel. 068/317-291, faks 068/321-884.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: izbira dobavitelja
potrošnega pisarniškega in računalniškega materiala.
3. Orientacijska vrednost naročila:
8,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 1. 7. 1998 in 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 22. 6. 1998 do
12. ure, na naslov: Upravna enota Novo mesto, prevzemnik vložišče, Seidlova cesta 1,
8000 Novo mesto, tel. 068/317-238, soba št. 38.
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: Upravna enota Novo
mesto, odpiranje vodi Mateja Sotler, Kettejev drevored 3, Novo mesto, tel.
068/317-291, faks 068/321-884.
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: Upravna enota Novo mesto, kont. oseba Mateja Sotler, Kettejev drevored 3, Novo mesto, tel. 068/317-291,
faks 068/321-884.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 22. 6. 1998 za 5.000 SIT.
Način plačila: s položnico na račun številka: 52100-845-1172 z označbo, da gre
za plačilo razpisne dokumentacije.
9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 10. 7. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 1. 7. 1998.
Upravna enota Novo mesto
Ob-3218
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena 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
Erčulj Franc, Letališka 14, Ljubljana, tel.
14-23-704, faks 14-04-225.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine:
– 1 kos kontejnerski vlačilec,
– 1 kos kontejnerski polpriklopnik.
3. Orientacijska vrednost naročila:
20,000.000 SIT.
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ljišči za potrebe izdaje enotnega dovoljenja
za gradnjo). Za razreševanje celotne problematike nepremičnin pa je rok 6 mesecev
po končanih postopkih iz 1. do 7. alinee
13. člena zakona o ureditvi določenih vprašanj v zvezi z graditvijo avtocestnega omrežja v Republiki Sloveniji.
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 8. 7. 1998 do
8.30, na naslov: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, prevzemnik vložišče, Tržaška
19a,
1000
Ljubljana,
tel.
061/178-83-25, faks 061/178-83-26, soba št. 123.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za: Pridobivanje nepremičnin za potrebe
gradnje na avtocestnem odseku Kozina–
Klanec”. Na hrbtni strani mora biti označen
naslov pošiljatelja.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 8. 7. 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 30. 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 8. 7. 1998 za 3.600 SIT.
Način plačila: na blagajni DDC (soba
104) oziroma z virmanom na račun številka:
50105-601-13838.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: Družba za državne ceste, d.o.o., Ljubljana, kont. oseba Tadeja Žlebir, dipl. jur.,
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: 6. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 31. 7. 1998.

Navedba vsebine: AC Slivnica–Pesnica; monitoring površinskih in podzemnih voda.
3. Orientacijska vrednost naročila:
45,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del
Končni rok za izdelavo je 6 mesecev 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 7. 7. 1998 do
9.30, na naslov: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, prevzemnik vložišče, Tržaška
19a,
1000
Ljubljana,
tel.
061/178-83-25, faks 061/178-83-26, soba št. 123.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za: AC Slivnica–Pesnica, monitoring povšinskih in podzemnih voda”. Na hrbtni strani
mora biti označen naslov pošiljatelja.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 7. 7. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Direkcija Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana.
Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., odpiranje vodi strokovna
komisija, Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-81-74, soba št. 320/III.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 29. 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 7. 7. 1998 za 5.300 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 Anton Brodnjak, dipl. inž.,
Ulica talcev 24, 2000 Maribor, tel.
061/224-559, faks 061/224-549.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 5. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 31. 7. 1998.
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4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 4 mesece in/ali 120 dni,
začetek 15. 7. 1998 in/ali zaključek
15. 11. 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 26. 6. 1998 do
14. ure, na naslov: SŽ – Materialno poslovanje, prevzemnica LIli Banovič, Trg OF 6/I,
1506 Ljubljana, tel. 061/322-746, faks
061/322-745, soba št. 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.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 29. 6. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Slovenske železnice, d.d., odpiranje vodi Lisac Ivan, Kolodvorska 11, Ljubljana, tel. 061/318-550,
faks 061/322-745, steklena dvorana.
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: SŽ – Materialno poslovanje, kont. oseba Lili Banovič, Trg OF 6,
Ljubljana,
tel.
061/322-746,
faks
061/322-745, soba št. 6.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 20. 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 ponudniki).
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. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 31. 7. 1998.
Slovenske železnice, d.d.
Ob-3219A
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: pridobivanje nepremičnin za potrebe gradnje na avtocestnem odseku Kozina–Klanec.
3. Orientacijska vrednost naročila:
49,615.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del
Ponudnik mora dokončati z izvajanjem
razpisanih del najkasneje v 6 mesecih po
izvedeni posamezni parcelaciji zemljišča
(pridobitev dokazov o razpolaganju z zem-

Ob-3219B
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje.
2. Predmet javnega naročila: storitve.

Št. 110-1/98
Ob-3219C
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
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Navedba vsebine: AC Fram–Slivnica–
BDC, protihrupne orgaje na odseku HC
Slivnica–BDC (Maribor).
3. Orientacijska vrednost naročila:
110,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del
Rok dokončanja je 3 mesece 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 7. 7. 1998 do 8.30, na
naslov: Družba za državne ceste, d.o.o., Ljubljana, prevzemnik vložišče, Tržaška 19a, 1000
Ljubljana, tel. 061/178-83-25, faks
061/178-83-26, soba št. 123.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za: AC Fram–Slivnica–BDC; protihrupne
ograje na odseku HC Slivnica–BDC (Maribor)”. Na hrbtni strani mora biti označen
naslov pošiljatelja.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 7. 7. 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 28. 8. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, kont. oseba 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 7. 7. 1998 za 50.000 SIT.
Način plačila: na blagajni DDC (soba
104) oziroma z virmanom na račun številka:
50105-601-13838.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: Družba za državne ceste, d.o.o., Ljubljana, kont. oseba Anton Brodnjak, dipl. inž.,
Ulica
talcev
24,
2000
Maribor,
tel.062/224-559, faks 062/224-549..
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 5. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 4. 9. 1998.
Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji, d.d.

Kunst, Pesnica pri Mariboru 41, Pesnica pri
Mariboru tel. 653-733, faks 653-202.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: gradnja na sekundarnem vodovodnem omrežju v sistemu
Slatenik–Drankovec z rezervoarjem Slatenik V = 50 m3, vezan na obstoječo
prečrpalno postajo Slatenik.
3. Orientacijska vrednost naročila:
35,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 3 mesece ali 90 dni, začetek 1. 8. 1998 in/ali zaključek 31. 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 26. 6. 1998 do
12. ure, na naslov: Občina Pesnica, prevzemnica Nevenka Maček, Pesnica pri Mariboru 39/a, 2211Pesnica pri Mariboru, tel.
653-111, faks 653-079, soba št. 109.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 26. 6. 1998
ob 13. uri, na naslovu: Občina Pesnica, odpiranje vodi Samo Kunst, Pesnica pri Mariboru 39/a, sejna soba Pesnica pri Mariboru,
tel. 653-111, faks 653-079, soba št. K 03.
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: Občina Pesnica, kont. oseba Samo Kunst, Pesnica pri Mariboru 41/a,
Pesnica pri Mariboru, tel. 653-733, faks
653-202.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 19. 6. 1998 za 3.000 SIT.
Način plačila: s prenosnim nalogom, na
račun številka: 51800-630-25531.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: Občina Pesnica, kont. oseba Samo
Kunst, Pesnica pri Mariboru 41/a, Pesnica
pri Mariboru, tel. 653-733, faks 653-202.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 31. 7. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 24. 7. 1998.
Občina Pesnica

Ob-3220
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

Št. 344-1/98-645
Ob-3221
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Občina Pesnica, kont. oseba Samo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Občina Ljubno, kont. oseba tajnik obči-

ne Franjo Naraločnik, Cesta v Rastke 12,
Ljubno ob Savinji, tel. 063/841-010, faks
063/841-415.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: modernizacija ceste
na demografsko ogroženem območju
Občine Ljubno – ter v dolžini 3750 m –
Tostovrška pustota – razcep Kaker–Podlesnik.
3. Orientacijska vrednost naročila:
58,053.400 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 3 mesece, začetek septembra 1998 in/ali zaključek novembra
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.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugodnejši. Naročnik si pridržuje pravico na morebitni manjši obseg del od razpisanih glede na razpoložljiva finančna sredstva in dejanske potrebe.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 16. 7. 1998 do
10. ure, na naslov: Občina Ljubno, prevzemnik tajništvo, Branka Medič, Cesta v
Rastke 12, 3333 Ljubno ob Savinji, tel.
063/841-010, faks 063/841-415.
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. 7. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Občina Ljubno, odpiranje vodi komisija za odpiranje ponudb,
Cesta v Rastke 12, Ljubno ob Savinji, tel.
063/841-010, faks 063/841-415.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 1. 9. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Ljubno, kont. oseba tajnik občine Franjo Naraločnik, Cesta v
Rastke 12, Ljubno ob Savinji, tel.
063/841-010, faks 063/841-415.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 20. 6. 1998 za 10.000 SIT.
Način plačila: virman, na račun številka:
52810-630-10126.
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. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 10. 9. 1998.
Občina Ljubno
Ob-3222
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
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2. Predmet javnega naročila: rekonstrukcija izolacije in podpor.
Navedba vsebine: izvedba rekonstrukcije izolacije in podpor na magistralnem
vročevodu CEP – TEŠ II. faza v Velenju v
dolžini 885 m.
3. Orientacijska vrednost naročila:
120,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 20. 7. 1998 in zaključek 30. 9. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Investitor si pridržuje pravico oddati
manjši obseg del od razpisanega – po odsekih.
Investitor si pridržuje pravico oddati dela najugodnejšemu ponudniku po zaključenih fazah del v skladu z razpisno dokumentacijo.
Ponudnik lahko ponudi izvedbo vseh
razpisanih del ali samo posamezno fazo dela
v skladu z razpisano dokumentacijo.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 6. 7. 1998 do 10. ure,
na naslov: Komunalno podjetje Velenje,
d.o.o., prevzemnica Mira Kokot, Koroška
37b, 3320 Velenje, tel. 063/856-251, faks
063/855-796, soba št. 21.
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 6. 7. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Komunalno podjetje
Velenje, d.o.o., Koroška 37b, Velenje, tel.
063/856-251, faks 063/855-796, soba
št. 41.
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: Komunalno podjetje Velenje, d.o.o., kont. oseba Mira Kokot, Koroška 37b, Velenje, tel. 063/856-251, soba št. 21.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
od dneva objave za 10.000 SIT, po predhodni najavi po telefonu ali telefaksu.
Način plačila: virmansko, na račun številka: 52800-601-46145.
9. Ostali podatki
Tehnične informacije se dobijo na naslovu: Komunalno podjetje Velenje, d.o.o.,
kont. oseba Ervin Miklavžina, inž. str., ali
Karmen Rotnik, dipl. inž. str., Koroška 3a,
Koroška 37b, Velenje, tel. 063/853-380,
856-251, faks 063/853-491, 855-796.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 6. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 24. 7. 1998.
Komunalno podjetje Velenje, d.o.o.

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Občina Mozirje, kont. oseba Vinko Jeraj, Savinjska cesta 7, Mozirje, tel.
063/833-255, faks 063/833-314, e-mail:
obcina.mozirje@siol.net.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: modernizacija ceste
Kolovrat–Lepa njiva v skupni dolžini
2651 m.
3. Orientacijska vrednost naročila:
30,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: 1. 8.
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 bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 26. 6. 1998 do
10. ure, na naslov: Občina Mozirje, prevzemnik tajništvo občine, Savinjska cesta 7,
3330 Mozirje, tel. 063/833-255, faks
063/833-314, e-mail: obcina.mozirje@siol.net.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 26. 6. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Občina Mozirje, odpiranje vodi komisija, Savinjska cesta 7, Mozirje,
tel.
063/833-255,
faks
063/833-314, sejna soba, e-mail: obcina.mozirje@siol.net.
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: Občina Mozirje, kont. oseba Vinko Jeraj, Savinjska cesta 7, Mozirje,
tel. 063/833-255, faks 063/833-314,
e-mail: obcina.mozirje@siol.net.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 15. 6. 1998 za 5.000 SIT.
Način plačila: virman, na račun številka:
52810-630-10098.
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. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: julij 1998.
Občina Mozirje
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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: gradbena
dela.
Navedba vsebine: izgradnja poslovnega prostora Ptuj, zaključna dela – po
4. fazi brez pohištvene opreme.
3. Orientacijska vrednost naročila:
140,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 1. 8. 1998 in zaključek 31. 10. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: najnižja cena, reference zmogljivosti
izvajalcev.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v višini 10%.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 6. 7. 1998 do
12. ure, na naslov: Pošta Slovenije, d.o.o.,
prevzemnik Peter Hometer, Slomškov trg
10, 2000 Maribor, tel. 062/449-200, faks
062/449-2311, 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 7. 7. 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. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 24. 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 23. 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. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 31. 7. 1998.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
Ob-3223
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena 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, d.o.o.,
kont. oseba Karmen Rotnik, dipl. inž. str.,
Koroška 37b, Velenje, tel. 063/856-251,
faks 063/855-796, soba št. 21.

Ob-3224
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

Št. 2.0.-2836/98
Ob-3225
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Slovenske železnice, d.d., Infrastruktura, kont. oseba Irena Zore, dipl. inž. gr.,
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Kolodvorska 11, Ljubljana, tel. 13-13-144,
int. 2471, faks 13-36-037, soba št. 210.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: sanacija propusta v
km 3+830 železniške proge Pivka–Ilirska Bistrica.
3. Orientacijska vrednost naročila:
6,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 1 mesec.
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 24. 6. 1998 do
9. ure, na naslov: Slovenske železnice,
d.d., Infrastruktura, Kolodvorska 11, 1506
Ljubljana, soba št. 205.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in številko objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta
naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 24. 6. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Slovenske železnice, d.d., Infrastruktura, odpiranje vodi komisija naročnika, Kolodvorska 11, Ljubljana, steklena dvorana.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 20. 7. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Slovenske železnice, d.d.,
Infrastruktura, kont. oseba Irena Zore, dipl.
inž. gr., Kolodvorska 11, Ljubljana, tel.
13-13-144, int. 2471, faks 13-36-037, soba št. 210.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 19. 6. 1998 za 5.000 SIT.
Način plačila: z virmanom, na račun številka: 50100-601-5014744.
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.
Št. 2.0.-2836/98
Ob-3226
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Slovenske železnice, d.d., Infrastruktura, kont. oseba Anton Gliha, Kolodvorska
11, Ljubljana, tel. 13-13-144, (42-86), faks
13-36-037, soba št. 207.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela, storitve.
Navedba vsebine: gradbeni inženiring,
nadzor in komercialne dejavnosti v zvezi z izvedbo in prodajo stanovanj pri prenovi samskega doma v stanovanjski objekt na Steletovi ul. 4 v Ljubljani.
3. Orientacijska vrednost naročila:
50,000.000 SIT.
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4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 4 mesece, začetek 1. 8.
1998 in/ali zaključek 1. 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 za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 6. 7. 1998 do
10. ure, na naslov: Slovenske železnice,
d.d., prevzemnik Infrastruktura – tajništvo,
Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana, tel.
13-13-144 (44-31), faks 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 6. 7. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Slovenske železnice, d.d., Infrastruktura, odpiranje vodi komisija naročnika, Kolodvorska 11, Ljubljana, steklena dvorana.
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: Slovenske železnice, d.d.,
Infrastruktura, kont. oseba Marjeta Močnik-Gunde, Kolodvorska 11, Ljubljana, tel.
13-13-144, (43-53), faks 13-36-037, soba št. 212.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 12. 6. 1998 za 3.000 SIT.
Način plačila: virman, na račun številka:
50100-601-5014744, pri NLB.
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 7. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 17. 7. 1998.
Slovenske železnice, d.d.
Infrastruktura, Ljubljana
Ob-3227
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena 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: Italijanska samoupravna narodna skupnost Izola, kont. oseba Bruno Orlando, Gregorčičeva
ulica
76,
Izola,
tel.
066/645-031, faks 645-853.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine:
– gradbena, obrtniška, instalacijska
dela in restavratorska dela,
– obnova palače Manzioli v Izoli,
– Izola, Manziolijev trg 3, 5 in Smrekarjeva 61 in 63.

3. Orientacijska vrednost naročila:
92,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 5 mesecev in 25 dni, začetek 13. 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 na naslov: Italijanska samoupravna narodna skupnost Izola, prevzemnik Bruno Orlando, Gregorčičeva ulica 76,
6310 Izola, tel. 066/645-031, faks
645-853.
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 6. 7. 1998
ob 12.30, na naslovu: Italijanska samoupravna narodna skupnost Izola, odpiranje
vodi Nebojša Vranešič, d.i.a., Gregorčičeva ulica 76, Izola, tel. 066/645-031, faks
645-853.
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: Architecta, d.o.o., Piran,
kont. oseba Nebojša Vranešič, d.i.a., Tartinijev trg 15, Piran, tel. 066/75-591, faks
74-562, e-mail: architecta@siol.net.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 15. 6. 1998 za 10.000 SIT.
Način plačila: na žiro račun Architecta,
d.o.o., Piran, št. 51410-601-18124.
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 6. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 10. 7. 1998.
Architecta, d.o.o., Piran
Št. 04-362/98
Ob-3228
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Uprava Republike Slovenije za pomorstvo, kont. oseba Adela Rožac, Ukmarjev trg 2, Koper, tel. 066/271-216, faks
066/271-447, e-mail: adela.rozac@gov.si.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: izgradnja zaščitnih
nasipov na pomolu II v koprskem pristanišču.
3. Orientacijska vrednost naročila:
149,000.000 SIT.
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Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 6. 7. 1998 do
10.30. na naslov: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, prevzemnik vložišče, Tržaška
19a,
1000
Ljubljana,
tel.
061/178-83-25, faks 061/178-83-26, soba št. 123.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj Ponudba za
Modernizacija ceste Sinji vrh–Radenci. Na
hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
5. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 6. 7. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija RS za ceste, odpiranje vodi strokovna komisija, Tržaška 19,
Ljubljana, tel. 061/178-80-74, faks
061/178-80-36, soba št. 220/II.
6. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 28. 8. 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 12. 6. 1998 za 10.000 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: Družba za državne ceste, d.o.o., Ljubljana, kont. oseba Tibor Praprotnik, dipl.
inž., Tržaška 19a, Ljubljana, tel.
061/178-84-09, faks 061/178-83-26, soba št. 318.
9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 6. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 5. 9. 1998.

d.o.o., Ljubljana, prevzemnik vložišče, Tržaška
19a,
1000
Ljubljana,
tel.
061/178-83-25, faks 061/178-83-26, soba št. 123.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj Ponudba za
Rekonstrukcija ceste Sodražica–Žlebič.” F.S. Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
5. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 6. 7. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija RS za ceste, odpiranje vodi strokovna komisija, Tržaška 19,
Ljubljana, tel. 061/178-80-74, faks
061/178-80-36, soba št. 220/II.
6. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 28. 8. 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 12. 6. 1998 za 10.000 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: Družba za državne ceste, d.o.o., Ljubljana, kont. oseba Franci Steklasa, dipl. inž.,
Tržaška
19a,
Ljubljana,
tel.
061/178-84-00, faks 061/178-83-26, soba št. 323.
9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 6. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 5. 9. 1998.
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4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 1,5 mesecev ali 45 dni,
začetek 16. 7. 1998 in/ali zaključek 29. 8.
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 do 26. 6. 1998 do
12. ure, na naslov: Uprava Republike Slovenije za pomorstvo, prevzemnica Ada Milič, Ukmarjev trg 2, 6000 Koper, tel.
066/271-216, faks 066/271-447, soba
št. 9, e-mail: ada.milic@gov.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 29. 6. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Uprava Republike
Slovenije za pomorstvo, odpiranje vodi
Franc Plazar, dipl. inž. gradb., Ukmarjev trg
2, Koper, tel. 066/271-216, faks
066/271-447, soba št. 8.
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: Uprava Republike Slovenije za pomorstvo, kont. oseba Ada Milič,
Ukmarjev trg 2, Koper, tel. 066/271-216,
faks 066/271-447, soba št. 9, e-mail:
ada.milic@gov.si.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 19. 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: 17. 7. 1998.
Ministrstvo za promet in zveze
Uprava Republike Slovenije
za pomorstvo
Št. 110-1/93
Ob-3229A
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija RS za ceste, kont. oseba Božo Kordin,
dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-28, faks 061/178-80-36, soba št. 208.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: modernizacija R 364
Sinji Vrh–Radenci.
3. Orientacijska vrednost naročila:
50,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 4 mesece.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v višini 10%.

Št. 110-1/93
Ob-3229B
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija RS za ceste, kont. oseba Božo Kordin,
dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-28, faks 061/178-80-36, soba št. 208.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: rekonstrukcija ceste R 320/1120 Sodražica–Žlebič (I. faza).
3. Orientacijska vrednost naročila:
76,157.497 SIT.
4. Dobavni rok: 6 mesecev.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v višini 10%.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 6. 7. 1998 do
9.30 na naslov: Družba za državne ceste,

Ob-3229C
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija RS za ceste, kont. oseba Božo Kordin,
dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-28, faks 061/178-80-36, soba št. 208.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: rekonstrukcija Kolodvorske ceste in Belokranjske ceste v
Črnomlju R 335/1212.
3. Orientacijska vrednost naročila:
112,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 7 mesecev.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v višini 10%.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 6. 7. 1998 do
8.30 na naslov: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, prevzemnik vložišče, Tržaška
19a,
1000
Ljubljana,
tel.
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061/178-83-25, faks 061/178-83-26, soba št. 123.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj Ponudba za
Rekonstrukcija ceste v Črnomlju.” - T.P. Na
hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
5. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 6. 7. 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
061/178-80-36, soba št. 220/II.
6. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 28. 8. 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 12. 6. 1998 za 10.000 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: Družba za državne ceste, d.o.o., Ljubljana, kont. oseba Tibor Praprotnik, dipl. inž.,
Tržaška 19a, Ljubljana, tel. 061/178-84-09,
faks 061/178-83-26, soba št. 318.
9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 6. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 5. 9. 1998.
Ob-3229Č
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena 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 061/178-80-36, soba št. 209.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: strojno čiščenje meteorne kanaliazcije na državnih cestah
na območju CP Ljubljana in CP Koper.
3. Orientacijska vrednost naročila:
10,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 2 meseca.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v višini 10%.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 22. 6. 1998 do
9.30 na naslov: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, prevzemnik vložišče, Tržaška
19a,
1000
Ljubljana,
tel.
061/178-83-25, faks 061/178-83-26, soba št. 123.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
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za Strojno čiščenje meteorne vode.” - P.H.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
5. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 22. 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
061/178-80-36, soba št. 220/II.
6. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 18. 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 12. 6. 1998 za 3.000 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: Družba za državne ceste, d.o.o., Ljubljana, kont. oseba Pavle Hevka, grad. teh.,
Tržaška
19a,
Ljubljana,
tel.
061/178-84-34, faks 061/178-83-26, soba št. 303.
9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 22. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 25. 7. 1998.
Ministrstvo za promet in zveze –
Direkcija RS za ceste
Št. 265/98
Ob-3230
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena 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 dr. Julija Polca Kamnik, kont. oseba Vladimir Breznik, dr. med.,
Novi trg 26, Kamnik, tel. 061/831-611 int.
358 faks 061/832-628.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: reševalno vozilo.
3. Orientacijska vrednost naročila:
11,900.000 SIT.
4. Dobavni rok: 45 dni po sklenitvi pogodbe.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 26. 6. 1998 do
12. ure, na naslov: Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik, prevzemnik tajništvo, Novi trg 26, 1241 Kamnik.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in številko objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta
naročila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 29. 6.
1998, ob 12. uri, na naslovu: Zdravstveni
dom dr. Julija Polca Kamnik, odpiranje vodi
razpisna komisija, Novi tg 26, 1241 Kamnik, soba št. 131, II. nad.
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:Zdravstveni dom dr. Julija
Polca Kamnik, kont. oseba tajništvo, Sonja
Sitar, Novi trg 26, Kamnik, tel.
061/831-611, faks 061/832-628, soba
št. 130/II. nad.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 19. 6. 1998 za 5.000 SIT po enodnevni
predhodni najavi po faksu.
Način plačila: virmansko, na račun številka: 50140-603-57317.
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: 14. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 17. 7. 1998.
Zdravstveni dom
dr. Julija Polca Kamnik
Ob-3231
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Občina Laško, kont. oseba Pavla Lapornik, Mestna ulica 2, Laško, tel.
063/731-122, faks 063/731-769, soba št. 2.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: opravljanje prevozov predšolskih (mala šola) in osnovnošolskih otrok v Občini Laško v šolskem
letu 1998/99.
3. Orientacijska vrednost naročila:
56 mio SIT.
4. Dobavni rok: 10 mesecev.
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. 7. 1998 do
12. ure, na naslov: Mestna ulica 2, Laško,
organizacija Občina Laško, prevzemnik tajništvo oddelka za investicije in prostor, Mestna ulica 2, 3270 Laško, tel. 063/731-122,
faks 063/731-769, soba št. 2.
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 6. 7. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Občina Laško, odpi-
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dokumentacijo: Občina Slovenske Konjice,
kont. oseba Valerija Lesjak, Stari trg 29,
Slovenske Konjice, tel. 063/754-122, faks
063/754-328, soba št. 43.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 23. 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:24. 6. 1999.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 17. 7. 1998.
Občina Slovenske Konjice

10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do:15. 7. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 15. 7. 1998
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ranje vodi komisija za javna naročila, Mestna ulica 2, Laško.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 21. 7. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Laško, kont. oseba
Lapornik Pavla, Mestna ulica 2, Laško, tel.
063/731-122, faks 063/731-769.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 12. 6. 1998 za 5.000 SIT.
Način plačila: po položnici ali na blagajni
Občine Laško, na račun številka:
50710-630-10131.
9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 31. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 23. 7. 1998.
Občina Laško
Ob-3232
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena 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
Valerija Lesjak, Stari trg 29, Slovenske Konjice,
tel.
063/754-122,
faks
063/754-328, soba št. 43.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: dnevni prevozi učencev po šolskem koledarju za šolsko leto
1998/99 v Občini Slovenske Konjice za
OŠ Ob Dravinji, OŠ Pod Goro, OŠ Loče
in OŠ V parku.
3. Orientacijska vrednost naročila:
18,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 1. 9. 1998 in zaključek 24. 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 30. 6. 1998 do
9. ure, na naslov: Občina Slovenske Konjice, prevzemnik tajništvo, Stari trg 29, 3210
Slovenske Konjice, tel. 063/754-673, faks
063/754-328.
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 9.30. na naslovu: Občina Slovenske Konjice, odpiranje vodi Zdenko Plankl, Stari trg
29, Slovenske Konjice, tel. 063/754-122,
faks 063/754-328, sejna soba.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 14. 7. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno

Ob-3272
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena 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 Muta, kont. oseba Silva Skutnik,
Glavni trg 17, Muta, tel. 0602/611-14, faks
0602/611-14.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: izgradnja vodohrana Sv. Primož nad Muto z navezavo.
3. Orientacijska vrednost naročila:
18,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 3 mesece, začetek 1. 8.
1998 in zaključek 1. 11. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše 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 6. 7. 1998 do
12. ure, na naslov: Občina Muta, prevzemnik tajništvo župana, Glavni trg 17, 2366
Muta,
tel.
0602/611-14,
faks
0602/611-14.
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 7. 7. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Občina Muta, odpiranje vodi Silva Skutnik, Glavni trg 17, Muta, tel. 0602/611-14, faks 0602/611-14.
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: Občina Muta, kont. osebi Silva
Skutnik, Petra Verhnjak, Glavni trg 17, Muta,
tel. 0602/611-14, faks 0602/611-14.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 15. 6. 1998, za 5.000 SIT.
Način plačila: virman, na račun številka:
51860-630-25685.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 8. točko.

Ob-3273
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena 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 Muta, kont. oseba Silva Skutnik,
Glavni trg 17, Muta, tel. 0602/611-14, faks
0602/611-14.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: ureditev cestnega
omrežja v naselju Marles na Zgornji Muti.
3. Orientacijska vrednost naročila:
27,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 3 mesece, začetek 1. 8.
1998 in/ali zaključek november 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 6. 7. 1998 do
12. ure, na naslov: Občina Muta, prevzemnik tajništvo župana, Glavni trg 17, 2366
Muta,
tel.
0602/611-14,
faks
0602/611-14.
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 7. 7. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Občina Muta, odpiranje vodi Silva Skutnik, Glavni trg 17, Muta, tel. 0602/611-14, faks 0602/611-14.
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: Občina Muta, kont. osebi Silva
Skutnik, Petra Verhnjak, Glavni trg 17, Muta,
tel. 0602/611-14, faks 0602/611-14.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 15. 6. 1998, za 5.000 SIT.
Način plačila: virman, na račun številka:
51860-630-25685.
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: 15. 7. 1998
Ob-3274
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: Občina Muta, kont. oseba Silva Skutnik,
Glavni trg 17, Muta, tel. 0602/611-14, faks
0602/611-14.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: obnova fasade in
prekritje strehe na cerkvi Sv. Jernej na
Sv. Jerneju.
3. Orientacijska vrednost naročila:
10,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 60 dni, začetek 1. 8. 1998
in zaključek 1. 10. 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 do 26. 6. 1998 do
12. ure, na naslov: Občina Muta, prevzemnik tajništvo župana, Glavni trg 17, 2366
Muta,
tel.
0602/611-14,
faks
0602/611-14.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 29. 6. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Občina Muta, odpiranje vodi Silva Skutnik, Glavni trg 17, Muta, tel. 0602/611-14, faks 0602/611-14.
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: Občina Muta, kont. osebi
Silva Skutnik, Petra Verhnjak, Glavni trg 17,
Muta,
tel.
0602/611-14,
faks
0602/611-14.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 15. 6. 1998, za 2.000 SIT.
Način plačila: virman, na račun številka:
51860-630-25685.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: Župnijski urad Muta, kont. oseba Anton
Šeruga, Gasi, Muta, tel. 0602/611-77.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do:7. 7. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 7. 7. 1998
Občina Muta
Ob-3233
Na podlagi 18. člena zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) Občina Domžale, Ljubljanska 69, Domžale, objavlja
javni razpis
za izbor izvajalca za postavitev drogov
in oglaševanje na čezcestnih
transparentih v Občini Domžale
1. Naročnik: Občina Domžale, Ljubljanska 69, Domžale.
2. Predmet razpisa je postavitev drogov, trženje ter vzdrževanje lokacij za
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čezcestne transparente. Izbrani izvajalec izvede tudi potrebne postopke za
pridobitev dovoljenja za postavitev drogov.
3. Na razpis lahko kandidirajo pravne ali
fizične osebe – samostojni podjetniki, katerih osnovna registrirana dejavnost je ekonomska propaganda, oglaševanje ali temu
podobna dejavnost.
4. Vsebina ponudbe:
– firma oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji ter odločba o
opravljanju dejavnosti po 4. členu zakona o
gospodarskih družbah,
– dokazilo o številu zaposlenih,
– dokazilo o razpolaganju s primerno
opremo za izvajanje dejavnosti,
– predlog nadomestila za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa,
– idejna zasnova tipske postavitve drogov in ocena stroškov postavitve,
– reference,
– dodatne ugodnosti, predvsem za uporabnike proračunskih sredstev.
5. Izbrani izvajalec bo s sklenitvijo pogodbe pridobil izključno pravico za postavitev, trženje in vzdrževanje reklamnih objektov na lokacijah v razpisni dokumentaciji.
Pogodba se sklepa za določen čas 5 let.
6. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika:
– kakovost ponudbe,
– strokovnost,
– oprema,
– ponujeno nadomestilo,
– reference,
– ponujene dodatne ugodnosti,
– terminsko opredeljen plan pridobitve
dovoljenj in postavitve drogov.
7. Prednost pri izboru bodo imeli ponudniki s sedežem oziroma poslovnimi prostori
na območju naročnika in tisti, ki pri novih
zaposlitvah ponudijo možnost zaposlitve občanom z območja naročnika.
8. Zainteresirani ponudniki lahko svojo
ponudbo z zahtevanimi dokazili posredujejo
v zaprti kuverti najkasneje do 22. 6. 1998
do 12. ure, s pripisom: “Ne odpiraj! Razpis
– transparenti!“, na naslov: Občina Domžale, Oddelek za gospodarske javne službe,
Ljubljanska 69, Domžale.
9. Javno odpiranje ponudb bo v sredo,
24. 6. 1998 ob 16. uri, v konferenčni sobi
Občine Domžale, Ljubljanska 69, Domžale.
10. Ponudniki bodo o izboru obveščeni
v roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.
11. Dodatne informacije ter razpisno dokumentacijo zainteresirani dobijo na Oddelku za gospodarske javne službe Občine
Domžale, Savska 2, Domžale, pri Iztoku
Obrezi in Primožu Tonkliju, tel. 722-022 ali
713-681.
Občina Domžale
Ob-3234
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime in sedež naročnika: Občina Kobarid, Trg svobode 2, Kobarid.
2. Predmet javnega naročila: rekonstrukcija ceste Drežnica–Magozd I. faza.

3. Orientacijska vrednost naročila:
10,000.000 SIT.
4. Predviden rok začetka in dokončanja
del: začetek 15. 8. 1998, dokončanje
30. 9. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika in kakršnekoli omejitve, bodo navedene v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
6. Dostava ponudbe
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 6. 7. 1998 do
13. ure, na naslov: Občina Kobarid, Trg svobode 2, 5222 Kobarid.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj,
Drežnica–Magozd“ ter številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS.
7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb: Občina Kobarid, Trg svobode 2, Kobarid, 6. 7. 1998 ob 13.15.
8. Rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa: 21. 7. 1998.
9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: EDIL inženiring, d.o.o., Nova Gorica, Tolminskih puntarjev 4, Nova Gorica, tel. 065/29-202, faks 065/23-315,
kont.
oseba
Edi
Melinc,
mtel.
041/634-494.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 29. 5. 1998, po plačilu stroškov 6.000
SIT, na žiro račun EDIL inženiring, d.o.o.,
Nova Gorica, št. 52000-601-52971.
10. Ponudba mora veljati do 30. 8.
1998.
Občina Kobarid
Ob-3235
Na podlagi prvega in 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: Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, podružnica Celje, kont. oseba Silva Krajšek, Celje,
Ljubljanska 1/a, tel. 063/441-740, faks
063/442-915.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: pisarniški material.
3. Orientacijska vrednost naročila:
6,600.000 SIT letno.
4. Rok začetka in zaključka dobave: začetek julij 1998, zaključek 31. 12. 1999.
5. Za izbiro najugodnejše ponudbe bodo upoštevana merila, navedena v razpisni
dokumentaciji. Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v višini 1%.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 22. 6. 1998 do
15. ure, na naslov iz 1. točke, soba 307/III.
Zapečatene kuverte morajo biti označene z napisom “Ne odpiraj – ponudba – pisarniški material”.
6. Javno odpiranje ponudb bo 23. 6.
1998 ob 10. uri, na naslovu iz 1. točke,
soba 313/III.
7. Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje 17. 7. 1998.
8. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo do 19. 6. 1998, pri Silvi Kraj-
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9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 1. točko.
Postopek izbire izvajalca: javni razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati 60 dni od odpiranja ponudb.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 14 dni po prejemu sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.
10. Splošno
Naročnik si pridržuje pravico, da odda
manjši obseg del od razpisanega, glede na
razpoložljiva sredstva, ali odstopiti od pogodbe zaradi finančnih ali drugih razlogov.
V obeh primerih ponudniki nimajo pravico do odškodnine iz tega naslova.
Če pride datum oddaje ponudb na dela
prost dan, se šteje za oddajo ponudb naslednji delovni dan.
Komunalno podjetje Ptuj, d.d.

mentacijo: Javno podjetje Komunala Trbovlje, d.o.o., Savinjska cesta 11a, Trbovlje,
kont. oseba Ivi Lanišnik, tajništvo podjetja,
tel. 0601/27-119, faks 0601/27-592.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 23. 6. 1998.
Cena: 5.000 SIT.
Način plačila: gotovinski, na blagajni
družbe, ali negotovinski, z nakazilom na ŽR
št. 52700-601-11576, APP Podružnica Trbovlje, z navedbo predmeta nakazila.
9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 1. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 24. 7. 1998.
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šek, na naslovu iz 1. točke, soba 302/III,
pod pogojem, da predložijo dokazilo (virman) o plačilu 10.000 SIT, na žiro račun št.
50100-603-18540.
9. Ponudniki lahko dodatna pojasnila
zahtevajo pisno na naslov in kontaktno osebo iz 1. točke.
Ponudba mora veljati do: 23. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 17. 7. 1998.
Agencija Republike Slovenije
za plačilni promet
podružnica Celje
Št. 29/98
Ob-3236
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena 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 Ptuj, d.d., Žnidaričevo nabrežje 3, Ptuj, kont. oseba mag.
Jernej Šömen, dipl. inž., tel. 062/785-460,
faks 062/783-797.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: izgradnja kanalizacije “AGIS“.
3. Orientacijska vrednost naročila:
13,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 1 mesec ali 30 koledarskih
dni, začetek 15. 7. 1998 in zaključek 15. 8.
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 v 20 dneh po tej
objavi do 12. ure, na naslov: Komunalno
podjetje Ptuj, d.d., Žnidaričevo nabrežje 3,
2250 Ptuj, prevzemnica Petek Angela, tel.
062/787-511, faks 062/771-360, sprejemna pisarna.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 29. 6. 1998
ob 8. uri, na naslovu: Komunalno podjetje
Ptuj, d.d., Žnidaričevo nabrežje 3, Ptuj, v
sejni sobi, odpiranje vodi predsednik komisije mag. Jernej Šömen, dipl. inž., tel.
062/785-460, faks 062/783-797.
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: Komunalno podjetje Ptuj,
d.d., Žnidaričevo nabrežje 3, Ptuj, vsak
delovni dan med 8. in 12. uro, pri Angeli
Petek, v tajništvu podjetja, 10 dni po objavi
razpisa na podlagi dokazila o vplačilu
5.000 SIT nepovratnih sredstev.
Način plačila: na blagajni podjetja ali na
žiro
račun
naročnika
št.
524000-601-12440, pri APP Ptuj.

Št. 33/98
Ob-2327
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena 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 Komunala Trbovlje,
d.o.o., Savinjska cesta 11a, Trbovlje.
2. Predmet javnega naročila
Navedba vsebine:
a)
– računalniška (delovne postaje) in
komunikacijska strojna oprema,
– strežnik s sistemsko programsko
opremo,
b)
– uporabniška programska oprema.
3. Orientacijska vrednost naročila:
a) 6,000.000 SIT,
b) 2,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del:
a) začetek 1. 10. 1998 in zaključek
1. 12. 1998,
b) začetek 1. 11. 1998 in zaključek
1. 5. 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. 6. 1998 do
12. ure, na naslov: Javno podjetje Komunala Trbovlje, d.o.o., prevzemnik tajništvo, Savinjska cesta 11a, 1420 Trbovlje.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 29. 6. 1998
ob 13. uri, na naslovu: Javno podjetje Komunala Trbovlje, d.o.o., Savinjska cesta 11a, sejna soba. Odpiranje vodi strokovna komisija.
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 doku-

Ob-3238
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena 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 Komunala Trbovlje,
d.o.o., Savinjska cesta 11a, Trbovlje.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine:
a) dobava vodovodnega materiala za
vzdrževanje objektov komunalne infrastrukture,
b) dobava nafte in naftnih derivatov,
c) dobava materiala za pokop pokojnikov,
d) dobava materiala za vzdrževanje
toplotnih postaj in toplarne Polaj,
e) popravilo in vzdrževanje toplotnih
postaj,
f) rezervni deli in gume za avtomobile in tovornjake.
3. Orientacijska vrednost naročila:
a) dobava vodovodnega materiala za
vzdrževanje objektov komunalne infrastrukture – 7,000.000 SIT,
b) dobava nafte in naftnih derivatov –
17,000.000 SIT,
c) dobava materiala za pokop pokojnikov – 6,000.000 SIT,
d) dobava materiala za vzdrževanje
toplotnih postaj in toplarne Polaj –
5,000.000 SIT,
e) popravilo in vzdrževanje toplotnih postaj – 5,000.000 SIT,
f) rezervni deli in gume za avtomobile in
tovornjake – 5,000.000 SIT.
Naročnik si pridržuje pravico določiti drugačen obseg nabave od razpisanega, glede
na dejanske potrebe.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek del 1. 8. 1998 in zaključek 31. 7. 1999.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Ponudnik lahko ponudi opravljanje razpisanih del v celoti ali po posameznih sklopih (a, b, c, d, e, f), vendar ne v variantnih
predlogih.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 26. 6. 1998 do
12. ure, na naslov: Javno podjetje Komunala Trbovlje, d.o.o., prevzemnik tajništvo,
Ivi Lanišnik, Savinjska cesta 11a, 1420 Trbovlje.
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Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 29. 6. 1998
ob 13. uri, na naslovu: Javno podjetje Komunala Trbovlje, Savinjska cesta 11a, sejna
soba. Odpiranje vodi strokovna komisija.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 17. 7. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Javno podjetje Komunala
Trbovlje, d.o.o., Savinjska cesta 11a, Trbovlje, kont. oseba Ivi Lanišnik, tajništvo
podjetja, Trbovlje, tel. 0601/27-119, faks
0601/27-592.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 23. 6. 1998.
Cena: 5.000 SIT.
Način plačila: gotovinski, na blagajni
družbe, ali negotovinski, z nakazilom na ŽR
št. 52700-601-11576, APP Podružnica Trbovlje, z navedbo predmeta nakazila.
9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 1. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 24. 7. 1998.
Javno podjetje
Komunala Trbovlje, d.o.o.
Ob-3240
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena 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 Pince in Kulturno
društvo Zala György Pince, kont. oseba
Magda Jaklin, Pince 7, Lendava, tel.
069/77-031.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
in obrtno-inštalacijska dela.
Navedba vsebine: nadaljevanje gradnje prizidka k Vaško-kulturnemu domu v
Pincah.
3. Orientacijska vrednost naročila:
8,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 4 mesece.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: najnižje cene.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 25. 6. 1998 do
12. ure, na naslov: Kulturno društvo Zala
György Pince, prevzemnica Magda Jaklin,
Pince 7, 9220 Lendava, tel. 069/77-031.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 5. julija
1998 ob 10. uri, na naslovu: Krajevna skupnost Pince in Kulturno društvo Zala György
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Pince – v Vaškem domu v Pincah. Odpiranje vodi Artur Gal, Pince 1 B, Lendava, tel.
069/77-044.
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: Kulturno društvo Zala György Pince, kont. oseba Magda Jaklin, Pince
7, Lendava, tel. 069/77-031.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 20. 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 1. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 30. 7. 1998.
KS Pince
KD Zala György Pince

jema sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.
9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: dvig razpisne dokumentacije je možen po predhodni enodnevni najavi
po faksu 065/23-212, na sedežu družbe
Elektro Primorska, d.d., Nova Gorica, Erjavčeva 22, Nova Gorica, do vključno 15. 6.
1998, vsak delovnik med 9. in 11. uro – pri
administratorki tehničnega sektorja Andreji
Smole.
Dvig razpisne dokumentacije je možen
ob predložitvi pooblastila za dvig in dokazila
o plačilu stroškov – 5.000 SIT, na ŽR št.
52000-601-22566, s pripisom za razpisno
dokumentacijo.
10. Ostali podatki
Dodatne informacije so možne samo v
pisni obliki.
Naročnik ne bo organiziral predhodnega
sestanka s ponudniki.
Elektro Primorska, d.d.
Nova Gorica

Št. 45/15
Ob-3241
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

Ob-3242
Na podlagi prvega in drugega odstavka
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) Občina Ivančna Gorica, Sokolska
8, Ivančna Gorica, objavlja

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 Karlo Peršolja.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine:
1. ročni terminali za odčitavanje električnih števcev s pripadajočo opremo,
2. stikalne ure,
3. števci električne energije.
3. Orientacijska vrednost naročila:
38,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: do 60 dni po podpisu
pogodbe.
5. Merila in postopki, ki se nanašajo na
ugotavljanje in ocenjevanje usposobljenosti
in sposobnosti ponudnikov ter način ocenjevanja ponudb: pogoji, dokazila in merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.
6. Oddaja ponudb
Ponudbo je potrebno dostaviti na naslov:
Elektro Primorska, d.d., tajništvo, Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do vključno 6. 7.
1998 do 10. ure.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za merilno opremo“ ter številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS. Na hrbtni
strani ovojnice mora biti označen naslov pošiljatelja.
7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 7. 7. 1998
ob 11. uri, v sejni dvorani Elektro Primorska, Erjavčeva 22, Nova Gorica. Odpiranje
bo vodil Dominik Nemec, dipl. inž. el.
8. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje v roku 7 dni od spre-

javni razpis
za izbiro izvajalca avtobusnih prevozov
šoloobveznih otrok za šolsko leto
1998/99
1. Naročnik: Občina Ivančna Gorica, Sokolska 8, Ivančna Gorica.
2. Predmet razpisa: opravljanje avtobusnih prevozov šoloobveznih otrok v in
iz Osnovne šole Stična in Osnovne šole
Ferda Vesela Šentvid pri Stični:
OŠ Stična na relacijah:
– (Laze nad Krko) Korinj–Ambrus–Zagradec–Ivančna Gorica (v in iz šole dopold.
izm.) – obe smeri,
– Ambrus–Primča vas–Bakrc–Ambrus–
Zagradec–Ivančna Gorica (v in iz šole dopold. izm.) – obe smeri,
– Valična vas–Breg–Zagradec–Muljava–
Ivančna Gorica (v in iz šole dopold. izm.) –
obe smeri,
– Krka–Muljava–Ivančna Gorica (v in iz
šole dopold. izm.) – obe smeri,
– Mala Goričica – Metnaj – Dobrova pri
Stični – Ivančna Gorica (v in iz šole dopold.
izm.) – obe smeri;
– Spodnja Draga – Ivančna Gorica (v
šolo dopold. izm.) – ena smer.
– Ivančna Gorica–Spodnja Draga–Ivančna Gorica–Mrzlo Polje–Krka–Zagradec–
Breg–Zagradec–Korinj (iz šole dopold.
izm.) – ena smer,
– Mrzlo Polje–Spodnja Draga–Ivančna
Gorica (v in iz šole popold. izm.) – obe
smeri,
– Ivančna Gorica – Metnaj (iz šole dopold. izm.) – ena smer;
OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični na
relacijah:
– Lučarjev Kal–Hrastov Dol–Dob pri
Šentvidu–Škoflje–Grm–Sobrače–Temenica–Grm–Šentvid pri Stični (v in iz šole dopold. izm.) – 2 krat obe smeri,
– Šentvid pri Stični–Dob pri Šentvidu–
Hrastov Dol–Lučarjev Kal–Škoflje–Grm–Te-
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vane pri ocenjevanju ponudb, bodo razvidna iz razpisne dokumentacije. Opcija ponudbe mora veljati do sklenitve pogodbe,
predvidoma 2 meseca.
6. Rok za oddajo ponudbe je 17 dni. Pri
ocenjevanju bodo upoštevane vse ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
29. 6. 1998 do 10. ure, na naslov: Elektro
Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000
Maribor.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Javni razpis – ponudba
– Ne odpiraj” – “pisarniški material” in navedena številka objave javnega razpisa v Uradnem listu RS. Ta razpis v nobenem primeru
ne zavezuje naročnika, da bi sprejel katerokoli ponudbo, če je ta najcenejša ali najugodnejša. Naročilo se lahko odda tudi po
delih.
7. Javno odpiranje ponudb bo 29. 6.
1998 ob 11. uri, v prostorih Elektro Maribor, Vetrinjska ul. 2, Maribor. Odpiranje vodi Milan Nežmah.
8. Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 7 dni od datuma sprejetja sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.
9. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na sedežu podjetja Elektro Maribor, Vetrinjska ul. 2, v vložišču, naslednji
dan po objavi v Uradnem listu RS.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 19. 6. 1998 vsak dan med 8. in 10. uro
za 5.000 SIT.
Način plačila: virmansko, na račun številka: 51800-601-22802 s pripisom “za razpis”. Stroški se lahko plačajo tudi na blagajni podjetja pred dvigom dokumentacije.
Kontaktna oseba je Milan Nežmah.

Uradnem listu RS. Ta razpis v nobenem primeru ne zavezuje naročnika, da bi sprejel
katerokoli ponudbo, če je ta najcenejša ali
najugodnejša. Naročilo se lahko odda tudi
po delih.
7. Javno odpiranje ponudb bo 30. 6.
1998 ob 13. uri, v prostorih Elektro Maribor, Vetrinjska ul. 2, Maribor. Odpiranje vodi Milan Nežmah.
8. Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 7 dni od datuma sprejetja sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.
9. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na sedežu podjetja Elektro Maribor, Vetrinjska ul. 2, v vložišču, naslednji
dan po objavi v Uradnem listu RS.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 19. 6. 1998 vsak dan med 8. in 10. uro
za 5.000 SIT.
Način plačila: virmansko, na račun številka: 51800-601-22802.
Kontaktna oseba je Matija Bolko.
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menica–Sobrače (iz šole dopold. izm.) –
ena smer,
– Šentvid pri Stični–Dob–Škoflje–Grm–
Temenica (iz šole popold. izm.) – ena smer.
Naročnik si pridržuje pravico do manjših
sprememb relacij.
3. Orientacijska vrednost naročila:
23,000.000 SIT.
4. Začetek in dokončanje del: šolsko leto 1998/99, začetek 1. 9. 1998 in zaključek 25. 6. 1999.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in omejitve, ki bodo upoštevane: najnižja
cena, druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 30. 6. 1998 do
10. ure, na naslov: Občina Ivančna Gorica,
prevzemnik Bogomir Sušič, Sokolska 8,
1295 Ivančna Gorica, tel. 061/278-385,
faks 061/777-697, referat za družbene dejavnosti.
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 četrtek,
30. 6. 1998 ob 12. uri, na naslovu: Občina
Ivančna Gorica, Sokolska 8, Ivančna Gorica, tel. 061/778-385, sejna soba Županstva Občine Ivančna Gorica.
8. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 3. 7. 1998.
9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Županstvo Občine Ivančna
Gorica, referat za družbene dejavnosti, kont.
oseba Bogomir Sušič, Sokolska 8, Ivančna
Gorica, tel. 061/778-385, vsak delovnik
med 8. in 12. uro.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 19. 6. 1998.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora vsebovati datum veljavnosti.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 10. 7. 1998.
Občina Ivančna Gorica
Ob-3243
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena 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 Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vetrinjska
ul. 2, Maribor.
2. Predmet javnega naročila: nabava pisarniškega materiala.
3. Orientacijska vrednost naročila je:
25,000.000 SIT.
4. Predvideni rok dobave je: sukcesivno
do 31. 12. 1998 po sklenitvi pogodbe.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-

Ob-3244
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena 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 Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vetrinjska
ul. 2, Maribor.
2. Predmet javnega naročila: nakup
orodja in mehanizacije.
3. Orientacijska vrednost naročila je:
70,000.000 SIT.
4. Predvideni rok dobave je: sukcesivno
do 31. 12. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane pri ocenjevanju ponudb, bodo razvidna iz razpisne dokumentacije. Opcija ponudbe mora veljati do sklenitve pogodbe,
predvidoma 2 meseca.
6. Rok za oddajo ponudbe je 17 dni. Pri
ocenjevanju bodo upoštevane vse ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
30. 6. 1998 do 12. ure, na naslov: Elektro
Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000
Maribor.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Javni razpis – ponudba
– Ne odpiraj” – “orodja in mehanizacija” in
navedena številka objave javnega razpisa v

Ob-3245
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena 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 Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vetrinjska
ul. 2, Maribor.
2. Predmet javnega naročila: nabava biro opreme:
– pisarniški inventar: mize, stoli, itd.,
– oprema: fotokopirni stroji, računski
stroji, itd.
3. Orientacijska vrednost naročila je:
20,000.000 SIT.
4. Predvideni rok dobave je: sukcesivno
do 31. 12. 1998 po sklenitvi pogodbe.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane pri ocenjevanju ponudb, bodo razvidna iz razpisne dokumentacije. Opcija ponudbe mora veljati do sklenitve pogodbe,
predvidoma 2 meseca.
6. Rok za oddajo ponudbe je 17 dni. Pri
ocenjevanju bodo upoštevane vse ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
30. 6. 1998 do 10. ure, na naslov: Elektro
Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000
Maribor.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Javni razpis – ponudba
– Ne odpiraj” – “biro oprema” in navedena
številka objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS. Ta razpis v nobenem primeru ne
zavezuje naročnika, da bi sprejel katerokoli
ponudbo, če je ta najcenejša ali najugodnejša. Naročilo se lahko odda tudi po delih.
7. Javno odpiranje ponudb bo 30. 6.
1998 ob 11. uri, v prostorih Elektro Maribor, Vetrinjska ul. 2, Maribor. Odpiranje vodi Milan Nežmah.
8. Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 7 dni od datuma sprejetja sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.
9. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na sedežu podjetja Elektro Ma-
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ribor, Vetrinjska ul. 2, v vložišču, naslednji
dan po objavi v Uradnem listu RS.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 19. 6. 1998 vsak dan med 8. in 10. uro
za 5.000 SIT.
Način plačila: virmansko, na račun številka: 51800-601-22802 s pripisom “za razpis”. Stroški se lahko plačajo tudi na blagajni podjetja pred dvigom dokumentacije.
Kontaktna oseba je Milan Nežmah.
Elektro Maribor d.d.
Št. 41/98-70
Ob-3246
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) Mestna občina Ptuj objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Mestna občina Ptuj Mestni trg 1, Ptuj.
2. Predmet javnega naročila: oblikovanje in tehnično urejanje, lektoriranje in
tisk javnega glasila “Ptujčan” in priloge
Uradni vestnik Mestne občine Ptuj in dostava glasila do pošte.
Osnovni podatki:
– naklada 11.200 izvodov,
– format: Ptujčan 23 × 32,4 cm, Uradni
vestnik 21 × 29,6 cm,
– obseg: a) Ptujčan – 12 strani, tisk dvobarvni, barvna ovojnica, papir brezlesni,
b) Uradni vestnik – 8 strani, tisk enobarvni, papir reciklažni,
– izhajanje: glasilo izide 1 krat mesečno,
– gradivo: izvajalec prevzame tekste in
druga gradiva na disketi pri naročniku.
3. Orientacijska vrednost naročila:
3,250.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 1. 7. 1998 in zaključek 31. 12. 1998.
5. Merila za izbiro in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane pri ocenjevanju ponudb:
– najnižja cena,
– plačilni pogoji,
– rok izvedbe za posamezno številko glasila,
– reference o opravljenih delih.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje 20. dan po objavi
razpisa v Uradnem listu RS, na naslov: Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS ter z navedbo “tisk glasila”.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo prvi delovni
dan po izteku roka za zbiranje ponudb v
prostorih Mestne občine Ptuj, Mestni trg 1,
soba št. 2, ob 10. uri (mala sejna soba).
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje v 15 dneh po odpiranju ponudb.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo
razpisno dokumentacijo na Mestni občini
Ptuj pri odgovorni urednici glasila Lilijani Vogrinec, soba št. 5/I, tel. 772-731. Razpi-
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sna dokumentacija je na razpolago do izteka roka za predložitev ponudb.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Mestna občina Ptuj
Ob-3247
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 Lendava, Trg Ljudske pravice 5,
Lendava.
2. Predmet javnega naročila: izbira najugodnejšega ponudnika za izvedbo
gradbeno-obrtniških del pri ureditvi podstrešja v učilnice pri Glasbeni šoli Lendava.
3. Orientacijska vrednost naročila:
9,000.000 SIT.
4. Rok za izvedbo: junij–avgust 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika: najnižja cena ob ustrezni kvaliteti
in druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 18. 6. 1998 do
11. ure, na naslov: Občina Lendava, Trg
Ljudske pravice 5, 9220 Lendava.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 18. 6. 1998
ob 12. uri, v prostorih Občine Lendava, Trg
Ljudske pravice 5.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa: ponudniki
bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje
do 24. 6. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Lendava, Trg Ljudske pravice 5, Oddelek za družbene dejavnosti, kont. oseba Alenka Kekec Galič,
tel.069/76-117.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 12. 6. 1998 za 5.000 SIT.
Način plačila: virman ali položnica na račun številka: 51920-630-76134.
9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 22. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 4. 7. 1998.
Občina Lendava
Lendva Község
Št. 62/98
Ob-3248
Občina Ajdovščina na podlagi prvega in
drugega odstavka 18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a,

Ajdovščina, tel. 065/63-113, faks
065/641-186, e-mail obcina.ajdovscina@eunet.si.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: izgradnja oskrbovalnih cevovodov na območju KS Predmeje (izvedba gradbenih in instalacijskih del z
dobavo materiala).
3. Orientacijska vrednost naročila:
45,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek september 1998, konec predvidoma
december 2000, po posameznih fazah, navedenih v razpisni dokumentaciji.
Orientacijska vrednost naročila v letu
1998: 16,000.000 SIT.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe so: 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 6. 7. 1998 do
11. ure, na naslov: Občina Ajdovščina, prevzemnik vložišče, Ulica 5. maja 6a, 5270
Ajdovščina, tel. 065/63-113, faks
065/641-186.
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 6. 7. 1998
ob 13. uri, na naslovu: Občina Ajdovščina,
odpiranje vodi Matija Repič, dipl. inž. str.,
Ulica 5. maja 6a, Ajdovščina, tel.
065/63-113, faks 065/641-186.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje v roku petnajst dni po odpiranju ponudb.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Ajdovščina, kont.
oseba Iris Suban, Ulica 5. maja 6a, Ajdovščina,
tel.
065/63-113,
faks
065/641-186, vsak delovni dan med 9. in
11. uro.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
za protivrednost 10.000 SIT.
Način plačila: virmansko na ŽR Občine
Ajdovščina: 52010-630-7043.
9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: konca septembra 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 24. 7. 1998.
Občina Ajdovščina
Št. 012-01/97
Ob-3249
Občina Cerkno objavlja na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97)
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime naročnika: Občina Cerkno, Platiševa 9, Cerkno, tel./faks 065/745-141,
kont. oseba Janez Rupnik.
2. Predmet javnega razpisa
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del, predizmerami in projektno dokumentacijo:
– projekt Glavarjeve ulice s projektom
kanalizacije št. 223/96,
– javna razsvetljava št. 97/162,
– projekt rekonstrukcije Gregčeve ulice
št. 278/97,
– prevezava kanala v Gregčevi ulici na
kolektor v Liparjevi ulici št. 12a/97,
– javna razsvetljava št. 97-196.
3. Orientacijska vrednost del: okvirna
vrednost investicije je 16,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: izbrani izvajalec naj bi z deli pričel v juliju 1998 in
končal do septembra 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– reference na področju predmeta razpisa,
– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– rok izvedbe del,
– podpisani in potrjeni razpisni pogoji,
– finančna boniteta ponudnika,
– zavarovanje ponudbenih del,
– ostale ponujene ugodnosti.
6. Rok, v katerem lahko ponudniki predložijo ponudbe in način predložitve ponudb:
pismene ponudbe z zahtevanimi dokazili
morajo biti oddane do 19. 6. 1998 do
12. ure, v zapečateni kuverti z naslovom
Občina Mengeš, Slovenska cesta 30, 1234
Mengeš, z napisom “Javni razpis – Ne odpiraj” in “Javni razpis – rekonstrukcija Glavarjeva in Gregčeva”.
7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 22. 6. 1998
ob 10. uri, v prostorih Občine Mengeš. Vse
nepravilno vložene in nepopolne ponudbe
ne bodo upoštevane.
8. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega naročila
Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku
15 dni po odpiranju ponudb.
9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo
razpisno dokumentacijo vsak ponedeljek,
sredo in petek od 8. do 12. ure v Oddelku
za kom. gospodarstvo in prostorsko planiranje Občine Mengeš, Slovenska cesta 30,
1234 Mengeš, kont. oseba g. Frleta. Odkupnina za razpisno dokumentacijo znaša
5.000 SIT, plačljivo v gotovini ali z virmanom na žiro račun št. 50120-630-810251
– Proračun Občine Mengeš – razpis – “Rekonstrukcija Glavarjeve in Gregčeve ceste”.
Ogled projektne dokumentacije in konzultacija s projektantom bo 10. 6. 1998 od 9.
do 12. ure.
10. Pomanjkljivih in prepozno prispelih
ponudb komisija ne bo obravnavala in jih bo
smatrala kot nepopolne.
Investitor si pridržuje pravico, da ne izbere nobene od prispelih ponudb, oziroma
jo sklene v manjšem obsegu.
Občina Mengeš

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Občina Mislinja, kont. oseba Drago Pogorevc, Šolska cesta 34, Mislinja, tel.
0602/56-081, faks 0602/56-065.
2. Predmet javnega naročila: izgradnja
vodovoda v Stražah in v Šentilju.
3. Orientacijska vrednost naročila:
18,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: predviden začetek del je september 1998, zaključek november 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: ponudbena cena, reference in usposobljenost ponudnika, plačilni pogoji ter
druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
6. Predložitev ponudb: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 26. 6. 1998 do 12. ure, na naslov:
Občina Mislinja, Šolska cesta 34, 2382 Mislinja.
Ponudba mora biti oddana v zapečateni
kuverti z jasno oznako: “Ponudba – Ne odpiraj” s številko objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS.
7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb
bo 1. 7. 1998 ob 12. uri, v sejni sobi Občine Mislinja, Šolska cesta 34, Mislinja.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni na javnem odpiranju, morajo predložiti
pooblastilo o zastopanju.
8. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa: ponudniki
bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje v
15 dneh po javnem odpiranju ponudb.
9. Razpisna dokumentacija je na voljo vsak
delovni dan od 8. do 12. ure do vključno
12. 6. 1998 na Občini Mislinja za 5.000 SIT.
10. Naročnik si pridržuje pravico korekcije obsega del glede na razpisno dokumentacijo.
11. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 1. točko.
12. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do vključno
30. 11. 1998.
Občina Mislinja
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Navedba vsebine:
Modernizacija občinskih in krajevnih
cest
– cesta L 3105 v naselju Novaki,
– cesta L 3107 Pirhova luknja–Gorenje Jazne,
– cesta L 3125 Gorje–Zakriž,
– cesta L 3101 Reka–Bukovo,
– krajevne ceste.
3. Orientacijska vrednost del:
– lokalne ceste – 30,000.000 SIT,
– krajevne ceste – 6,000.000 SIT.
4. Začetek in dokončanje del: začetek
julij 1998, dokončanje september 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane pri ocenjevanju ponudb:
– ugodnejša cena,
– fiksnost cen,
– reference,
– usposobljenost,
– garancijski rok.
6. Rok za oddajo ponudbe
Ponudbe morajo biti vložene do vključno
29. 6. 1998 na vložišče pri občinskem uradu Občine Cerkno, Platiševa 9, 5282 Cerkno, kont. oseba Cirila Tušar.
7. Naročnik si pridržuje pravico izbire
različnih izvajalcev za posamezne vrste del
in z njimi sklene ločene pogodbe.
8. Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”, številka objave javnega razpisa v Uradnem listu RS, z navedbo predmeta naročila
“Modernizacija občinskih in krajevnih cest”
z naslovom ponudnika na zadnji strani kuverte.
9. Naslov – kraj, prostor, dan in ura javnega odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 30. 6. 1998
ob 12. uri v prostorih občinskega urada Občine Cerkno, Platiševa 9.
10. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa do 15. 7. 1998.
11. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo na Občini Cerkno, Platiševa 9,
vsak delovni dan med 9. in 12. uro do 24. 6.
1998, ob dokazilu plačila cene razpisne
dokumentacije 10.000 SIT, na žiro račun
Občine Cerkno, št. 52020-630-7090.
12. Predvideni datum objave dodelitve
naročila bo 24. 7. 1998.
Občina Cerkno
Ob-3250
Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97) Občina Mengeš, Slovenska cesta 30, Mengeš, objavlja
javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
izvedbo kanalizacije, ceste, hodnika za
pešce in javne razsvetljave Gregčeve in
Glavarjeve ceste v Mengšu
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Občina Mengeš, Slovenska cesta 30,
Mengeš.
2. Predmet javnega naročila: izdelava
kanalizacije, ceste, hodnika za pešce in
javne razsvetljave Gregčeve in Glavarjeve ceste v Mengšu skladno s popisom

Št. 353-25/96
Ob-3251
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

Ob-3252
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro ponudnika brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: JZ RTV Slovenija, Kolodvorska 2, Ljubljana.
2. Predmet javnega naročila: sistem za
pripravo in montažo napovednikov.
Navedba vsebine: izbira dobavitelja
brez omejitev za nakup sistema za pripravo in montažo napovednikov.
3. Orientacijska vrednost naročila:
55,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 2 meseca od podpisa pogodbe.
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5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane:
– funkcionalne in operativne možnosti sistema,
– ekonomska cena,
– plačilni pogoji in rok plačila,
– reference ponudnika,
– garancija,
– servisiranje,
– druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
6. Rok v katerem morajo ponudniki predložiti ponudbe je 30 dni in začne teči naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Ponudbe je potrebno poslati na naslov RTV
Slovenija – OE TV produkcija – Sistemski
razvoj, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.
Ponudbe morajo biti v zaprtih kuvertah in
opremljene z imenom in naslovom ponudnika.
Ponudba mora biti označena z napisom:
Ne odpiraj – za razpis – Ponudba za razpis
št. 022/98 – sistem za napovednike.
Za pravočasno prispele ponudbe bo veljal datum poštnega žiga ali žiga vložišča
RTV Slovenija.
Ponudbe morajo biti veljavne do sklenitve pogodbe.
7. Javno odpiranje ponudb bo 8. julija,
ob 9. uri, v veliki sejni sobi JZ RTV Slovenija, Kolodvorska 2, Ljubljana.
8. Ponudniki lahko dvigajo razpisno dokumentacijo od 10. junija do 19. junija med
9. in 12. uro pri Mateji Duša, soba 3Z16 –
tehnični trakt, naslov Kolodvorska 2–4, tel.
061/17-53-742, faks 061/17-53-740.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
za 5.000 SIT po enodnevni predhodni najavi po telefaksu in na podlagi dokazila o vplačilu.
Način plačila: negotovinski na račun številka: 50101-603-45036, sklic na številko
00-789100-51, z oznako predmeta plačila
(oznako razpisa). Dodatne informacije so
na razpolago samo v pismeni obliki na naslovu in pri kontaktni osebi pod 9. točko.
9. Naročnik si pridržuje pravico do morebitnega manjšega ali večjega obsega naročil od razpisanih odvisno od razpoložljivih
finančnih sredstev in dejanskih potreb. V
tem primeru izbrani ponudnik ni upravičen
do odškodnine iz tega naslova.
10. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
razpisa najkasneje v 7 dneh po podpisanem sklepu o izbiri ponudnika.
Javni zavod RTV Slovenija
Št. 222/03
Ob-3253
Na podlagi prvega 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: Institut informacijskih znanosti, Prešernova 17, Maribor, tel.
062/220-331, telefaks 062/226-336.
2. Predmet javnega naročila: oprema.
Navedba vsebine: nabava 8 kom usmerjevalnikov za izgradnjo hrbtenice
akademskega raziskovalnega omrežja
Bosne in Hercegovine.
Tehnične specifikacije so navedene v
razpisni dokumentaciji.
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3. Orientacijska vrednost naročila je
20,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: do 45 dni.
5. Osnovna merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so: zadostitev tehničnih
zahtev, kvaliteta, cena.
Podrobna merila za izbiro najugodnejšega ponudnika vsebuje razpisna dokumentacija.
6. Zainteresirani ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na IZUM, Prešernova 17, 2000 Maribor, pri Brigiti Adorjan.
7. Ponudbe z oznako: “Ne odpiraj – Ponudba – usmerjevalniki BiH” morajo prispeti
na naslov: IZUM, Prešernova 17, Maribor
ali oddani neposredno v tajništvo (soba 403)
na istem naslovu, najkasneje do 30. 6.
1998 do 9.45.
8. Javno odpiranje ponudb bo 30. 6.
1998 ob 10. uri, v prostorih IZUM, soba
021.
Prisotni predstavniki ponudnikov morajo
predložiti pisna pooblastila za svojo navzočnost pri odpiranju ponudb.
9. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 15 dni od odpiranja ponudb.
IZUM, Maribor
Ob-3254
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Banka Slovenije, kont. oseba Janez Prelec, Banka Slovenije, Slovenska 35, Ljubljana, tel. 17-19-509, faks 17-19-730, soba št. 509.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: generalna rekonstrukcija osebnega dvigala.
3. Orientacijska vrednost naročila:
14,500.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek v mesecu juliju 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 29. 6. 1998 do
15. ure na naslov: Banka Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana. Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom
“Ponudba – Ne odpiraj”, številko objave razpisa v Uradnem listu RS, navedbo predmeta naročila “Rekonstrukcija dvigala”, naslov
naročnika, na hrbtni strani pa mora biti označen naslov pošiljatelja.
7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb:
Javno odpiranje ponudb bo 2. 7. 1998
ob 10. uri na naslovu Banka Slovenije, Slovenska 35, Ljubljana, odpiranje bo vodila
Barbara Rus.
8. Rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 15. 7. 1998.
9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: v vložišču Banke Slovenije,
Slovenska 35, Ljubljana, tel. 17-19-152.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do vključno 24. 6. 1998 vsak delovni dan
od 9. do 12. ure in od 14. do 15. ure v
vložišču Banke Slovenije.
Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno dokumnetacijo, morajo predložiti dokazilo o
vplačilu 6.000 SIT.
Način plačila: virmansko, na žiro račun
št. 50100-611-0060015, sklicna številka:
27099.
10. Ostali podatki
Ponudba mora veljati do: 1. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 24. 7. 1998.
Banka Slovenije
Ob-3255
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbor izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Občina Medvode, C. komandanta Staneta 12, Medvode, kont. oseba Hočevar
Ciril, dipl. inž. gr., tel. 613-604, faks
611-686, soba št. 14.
2. Predmet javnega naročila: projektiranje kanalizacije.
Navedba vsebine: izdelava projektne
dokumentacije PGD PZI za kanalizacijo
odvoda odapdne in meteorne vode v
ureditvenih območjih Zg. Pirniče in Verje, vključno z povezovalnim kanalom
Verje–Vikrče–Tacen.
3. Orientacijska vrednost naročila:
5,000.000 SIT.
4. Rok izdelave: 90 dni.
5. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika: ponujena cena, plačilni pogoji – fiksnost cen, rok izvedbe, strokovna usposobljenost projektanta in reference s področja
del, realnost ponudbe, ostale ugodnosti.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene v zaprti kuverti s pripisom “Projektna dokumentacija PGD PZI za kanalizacijo odvoda odpadne in meteorne vode” na
naslov: Občine Medvode, C. komandanta
Staneta 12, Medvode, soba št. 14, do ponedeljka 24. 6. 1998 do 10. ure.
6. Vsi, ki želijo sodelovati v razpisu, morajo v razpisnem roku predložiti pisno ponudbo.
Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ponudnika in podizvajalce,
– dokazilo o registraciji,
– ceno z vključenim prometnim davkom,
– plačilne pogoje (naročnik ne nudi
avansa),
– akceptni nalog v višini 10% kot garancijo za resnost ponudbe,
– reference ponudnika,
– spisek pooblaščenih oseb za vodenje
nudenih del,
– izjavo, da je seznanjen z razpisnimi pogoji,
– izjavo, da se strinja, da naročnik ni
obvezen sprejemati najcenejšo ponudbo kot
najugodnejšo,
– izjavo, da bo pri sestavi pogodbe upošteval tehnične in ostale pogoje.

Št.

42-43 / 5. 6. 1998 / Stran 4329

Javno odpiranje ponudb bo 2. julija
1998 ob 9. uri na naslovu: JP Vodovod-Kanalizacija, Krekov trg 10, v sejni sobi v II.
nadstropju.
8. Ponudba mora vsebovati:
– naziv in naslov ponudnika,
– status in registracijo družbe,
– ponudbeni predračun, iz katerega mora biti razvidno, kateri stroški so vključeni v
ponudbo in katere stroške bo moral naročnik pokriti izven pogodbenih okvirov,
– seznam morebitnih podizvajalcev in
podpisana pogodba o sodelovanju,
– terminski plan projekta s posameznimi
fazami,
– referenčne projekte in seznam strokovnjakov, ki bodo sodelovali pri izvedbi
projekta,
– plačilne pogoje.
9. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika so:
– celovitost ponudbe,
– dosedanje delo na področju izvedbe
tovrstnih nalog,
– strokovne reference in kadri,
– konkurenčnost cen.
10. Ponudbe morajo biti veljavne najmanj 90 dni po datumu, določenem za odpiranje ponudb.
11. Ponudba mora biti sestavljena v slovenskem ali slovenskem in angleškem jeziku. Ponudbe v angleškem jeziku morajo biti
uradno prevedene v slovenski jezik.
12. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Naročnik bo najkasneje v roku 45 dni po
dnevu odpiranja ponudb posredoval odločitev o izbiri vsem ponudnikom, ki so se udeležili razpisa. Do ponudnikov, ki niso bili
izbrani kot najugodnejši, naročnik nima obveznosti.
13. Razpisna dokumentacija je na razpolago na istem naslovu proti plačilu materialnih stroškov v višini 15.000 SIT na žiro račun
št. 50100-601-11581 ali na naši blagajni na
Krekovem tgu 10, s pripisom “RD-ČN Črnuče ZJN 40”. Razpisno dokumentacijo bo mogoče prevzeti s predložitvijo dokazil o plačilu. Morebitni ponudniki lahko dobijo razpisno dokumnetacijo in nadaljnja pojasnila od
8. junija 1998 do vključno 24. junija 1998
na naslovu: Samo Grošelj, Razvojna služba,
JP Vodovod-Kanalizacija, Ambržev trg 7, Slovenija, tel.: +386-61-172-92-10, faks
+386-61-172-92-97, e-mail: sgroselj@vo-ka.si.
Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija,
d.o.o.

3. Orientacijska vrednost naročila:
7,000.000 SIT.
4. Rok izvedbe del, oziroma začetka in
dokončanja del:
Pričetka predvidoma julij 1998 in končanja v 2 mesecih.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
6. Predložitev ponudb
Ponudba mora biti oddana v zaprti ovojnici (na zalepljenem mestu odtisniti žig podjetja), 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 kuverte
mora biti označen naslov pošiljatelja. Vse
označbe morajo biti napisane z velikimi tiskanimi črkami.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele najkasneje do 29. 6. 1998 do 12. ure
na naslov Dravske elektrarne Maribor,
Obrežna 170, Maribor.
7. Javno odpiranje pravočasno prispelih
ponudb bo 2. 7. 1998 ob 11. uri v prostorih Dravskih elekektrarn Maribor, Obrežna
170, Maribor.
Javno odpiranje ponudb bo vodil predsednik komisije za odpiranje ponudb.
Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili javnega odpiranja ponudb, morajo
predložiti pisno pooblastilo ponudnika za zastopanje.
Nepravočasno prispele in nepravilno
opremljene ponudbe se ne bodo odpirale
in bodo vrnjene ponudniku neodprte.
8. Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje v roku 22 dni po odpiranju
ponudb.
9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Dravske elektrarne Maribor,
PE Spodnja Drava, HE Zlatoličje, Zlatoličje,
tel. 062/30-05-712.
Razpisna dokumnetacija je na razpolago od 8. 6. do 12. 6. med 8. in 12. uro za
30.000 SIT, ob predložitvi potrdila o plačilu.
Način plačila: negotovinsko na žiro račun št. 51800-601-28970.
10. Dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom lahko ponudniki dobijo na tel.
062/30-05-712 med 7. in 10. uro pri Grmek Marku od 9. 6. do 11. 6. 1998.
Predviden informativni sestanek in ogled
objekta bo 18. 6. 1998 ob 8. uri na jezu
Melje.
11. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati 45 dni od dneva
odpiranja ponudb.
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7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb.
Javno odpiranje ponudb je 24. 6. 1998
ob 11. uri na naslovu Občina Medvode, C.
komandanta Staneta 12, Medvode.
8. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa:
– s kopijo zapisnika o javnem odpiranju
v roku 8 dni,
– o izbiri najugodnejšega ponudnika pa
v roku 15 dni po odpiranju ponudb.
9. Razpisna dokumentacija je na razpolago 9., 10. in 11. 6. 1998 med 8. in
10. uro v Občini Medvode, C. komandanta
Staneta 12, v sobi št. 14, kont. oseba: Eržen Minka, tel. 613-604.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
za 30.000 SIT.
Način plačila na žiro račun št.:
50104-630-810181.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 24. 8. 1998.
Občina Medvode
Št. 008678
Ob-3256
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) in namere o javnem naročilu
objavljenem v (Ur. l. RS, št. 18/98) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
za izvedbo projekta čistilna naprava
Črnuče
1. Ime in sedež naročnika: Javno podjetje Vodovod Kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, Ljubljana.
2. Predmet javnega naročila je: sanacija obstoječe čistilne naprave Črnuče.
Projekt obsega:
1. Izdelavo lokacijske dokumnetacije in
pridobitev lokacijskega dovoljenja z vsemi
potrebnimi soglasji,
2. Izdelavo projektov PGD, PZI,
3. Pridobitev gradbenega dovoljenja,
4. Izvedbo gradbenih del,
5. Nabavo, dobavo in montažo strojnih
in elektro inštalacij vključno z izvedbo električnega priključka,
6. Izvedbo tehničnega pregleda,
7. Izvedbo poizkusnega obratovanja,
8. Pridobitev uporabnega in vodnogospodarskega dovoljenja vključno s predajo
kompletne dokumentacije.
3. Orientacisjka vrednost naročila znaša
570,000.000 SIT.
4. Rok izvedbe: končanje projekta je
predvideno v 2 letih. Začetek del bo določen s pogodbo.
5. Predaja ponudbe: ponudba mora prispeti do naročnika v zapečateni ovojnici z
oznako “Ne odpiraj – Ponudba za ČN Črnuče”, št. objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS, ter navedbo naziva in naslova ponudnika na naslov: JP Vodovod Kanalizacija, Krekov trg 10, Ljubljana.
6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 2. julija 1998 do
8. ure na naslov: JP Vodovod-Kanalizacija;
Krekov trg 10, Ljubljana.
7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Ob-3257
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime, oziroma naziv in sedež naročnika: Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.,
Obrežna ul. 170, Maribor, kont. oseba:
Marko Grmek, tel. 062/30-05-712, telefaks 062/30-05-701.
2. Predmet javnega naročila: storitev.
Navedba vsebine: antikorozijska
zaščita zapornice 5. pretočnega polja
jez Melje.

Ob-3258
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime, oziroma naziv in sedež naročnika: Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.,
Obrežna ul. 170, Maribor, kont. oseba:
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Marko Grmek, tel. 062/30-05-712, telefaks 062/30-05-701.
2. Predmet javnega naročila: obnova
žerjava za zapiranje turbinskega iztoka
na HE Zlatoličje.
3. Orientacijska vrednost naročila:
7,000.000 SIT.
4. Rok izvedbe del: avgust–september
1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
6. Predložitev ponudb
Ponudba mora biti oddana v zaprti ovojnici (na zalepljenem mestu odtisniti žig podjetja), 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 kuverte
mora biti označen naslov pošiljatelja. Vse
označbe morajo biti napisane z velikimi tiskanimi črkami.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele najkasneje do 29. 6. 1998 do 12. ure
na naslov Dravske elektrarne Maribor,
Obrežna 170, Maribor.
7. Javno odpiranje pravočasno prispelih
ponudb bo 1. 7. 1998 ob 11. uri v prostorih Dravskih elektrarn Maribor, Obrežna
170, Maribor.
Javno odpiranje ponudb bo vodil predsednik komisije za odpiranje ponudb.
Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili javnega odpiranja ponudb, morajo
predložiti pisno pooblastilo ponudnika za zastopanje.
Nepravočasno prispele in nepravilno
opremljene ponudbe se ne bodo odpirale
in bodo vrnjene ponudniku neodprte.
8. Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje v roku 22 dni po odpiranju
ponudb.
9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Dravske elektrarne Maribor,
PE Spodnja Drava, HE Zlatoličje, Zlatoličje,
tel. 062/30-05-712.
Razpisna dokumnetacija je na razpolago od 8. 6. do 12. 6. med 8. in 12. uro
za 30.000 SIT, ob predložitvi potrdila o
plačilu.
Način plačila: negotovinsko na žiro račun št. 51800-601-28970.
10. Dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom lahko ponudniki dobijo na tel.
062/30-05-712 med 7. in 10. uro pri Grmek Marku od 9. 6. do 11. 6. 1998.
Predviden informativni sestanek in ogled
objekta bo 17. 6. 1998 ob 8. uri na HE
Zlatoličje.
11. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati 45 dni od dneva
odpiranja ponudb.
Predviden datum objave dodelitve naročila: 24. 7. 1998.
Dravske elektrarne Maribor
Ob-3259
Na podlagi določil 18. in 19. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97)
objavljamo
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javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
za obnovo prostorov Enote Maribor
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo, Linhartova 51, Ljubljana, tel.
17-58-100, faks 13-72-070.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: gradbeno-obrtniška,
strojno in elektroinstalacijska dela za
obnovo prostorov potrebnih za delo
knjižnice na lokaciji Enote Maribor, Čufarjeva 5, Maribor.
3. Orientacijska vrednost naročila:
7,300.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja storitev: začetek del 27. 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.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v višini 10%.
6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 26. junija 1998
do 12. ure na naslov: Inštitut za rehabilitacijo, Enota Maribor, Čufarjeva 5, Maribor.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”,
z navedbo predmeta naročila “Knjižnica Pobrežje”, in z naslovom Inštitut za rehabilitacijo, Enota Maribor, Čufarjeva 5, Maribor,
na hrbtni strani pa mora biti označen naslov
pošiljatelja.
7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb:
Javno odpiranje ponudb bo 26. junija
1998 ob 13. uri na naslovu Inštitut za rehabilitacijo, Enota Maribor, Čufarjeva 5, Maribor, odpiranje bo vodil mag. Cveto Uršič.
8. Rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa:
Ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa najkasneje do vključno 15. julija
1998.
9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Inštitut za rehabilitacijo,
Enota Maribor, Čufarjeva 5, Maribor, kont.
oseba Poldka Vindiš, tel. 062/513-551.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do vključno 19. junija1998 vsak delovni dan
od 9. do 14. ure za 15.000 SIT.
Način plačila: gotovinski na blagajni Inštituta za rehabilitacijo, Enota Maribor, Čufarjeva 5, Maribor.
10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: Staninvest, p.o., Grajska ulica 7, Maribor, kont. oseba je Teja Strdin, tel.
062/225-011, do vključno 19. junija 1998,
vsak delovni dan. Dne 17. junija 1998 bo
med 12. in 13. uro organiziran informativni
ogled lokacije.
11. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 20. 7. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila v Uradnem listu RS, z dne 31. julij 1998.
Inštitut Republike Slovenije
za rehabilitacijo

Št. 56/98
Ob-3260
Na podlagi prvega in 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: Osnovna šola Hinka Smrekarja, Gorazdova 16, Ljubljana, kont. oseba Milena Zatler, tel. 557-882
in Franci Bostič IN.CO INVEST, d.o.o., Tbilisijska 85, Ljubljana, tel. 123-43-47 faks
123-43-48.
2. Predmet javnega naročila: projektna
dokumentacija.
Navedba vsebine: izdelava projektne
dokumnetacije (PZR, PGD in PZI) za
prenovo in dozidavo (učilnice in telovadnica) osnovne šole Hinka Smrekarja, Gorazdova 16, Ljubljana (ocena
investicije 600 mio SIT) na osnovi že
izdelanega idejno-programskega projekta.
3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave: 9,000.000 SIT.
4. Rok pričetka in dokončanja del: začetek del je 25. julij 1998 in dokončanje do
25. 11. 1998 (oziroma po terminskem planu posameznih faz projekta).
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve: bodo navedena
v razpisni dokumentaciji. Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v višini 10%.
6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
prispele najkasneje do 29. junija 1998 do
12. ure na naslov: Osnovna šola Hinka
Smrekarja, Gorazdova 16, 1000 Ljubljana.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom: “Ponudba projektna dokumentacija – Ne odpiraj”.
7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb:
Javno odpiranje ponudb bo 30. 6. 1998
ob 13. uri v prostorih ravnateljstva Osnovne
šole Hinka Smrekarja, Gorazdova 16, Ljubljana.
8. Rok v katerem bodo predstavniki ponudnikov obveščeni o izidu javnega razpisa.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu do
7. 7. 1998.
9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: v prostorih ravnateljstva Osnovne šole Hinko Smrekar, Gorazdova 16,
Ljubljana, kont. oseba je Milena Zatler. Razpisna dokumentacija je na razpolago in se
dvigne na podlagi fotokopije potrdila o plačilu 10.000 SIT.
Način plačila je z nakazilom na Ž.R. št.
50104-603-52464 s pripisom: Razpisna
dokumentacija za projekt.
Ponudniki, ki bodo sodelovali pri odpiranju, morajo imeti pisno pooblastilo.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitve.
Ponudniki bodo o izboru obveščeni v
skladu z zakonom o javnih naročilih.
Predvideni datum objave o dodelitvi naročila je sedem dni po podpisu sklepa.
Osnovna šola Hinka Smrekarja
Št. 284/98
Ob-3261
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
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vane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 6. 7. 1998 do
12. ure, na naslov: Staninvest, prevzemnik
tajništvo, Grajska ul. 7, 2000 Maribor, soba
št. 202.
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 6. 7. 1998
ob 13. uri, na naslovu: Mestna občina Maribor, Mestna uprava, odpiranje vodi Teja Strdin, Ul. heroja Staneta 1, Maribor, kletna
sejna soba.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 30. 7. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Staninvest, kont. oseba Teja Strdin, Grajska ul. 7, Maribor, tel.
062/225-011, faks 062/222-079, soba
št. 212.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 1. 7. 1998 za 7.000 SIT.
Način plačila: z virmanom, na račun številka: 51800-601-11903.
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: 31. 7. 1998.
Mestna občina Maribor,
Oddelek za družbene dejavnosti

11. ure, na naslov: Občina Sežana, Partizanska 4, 6210 Sežana, sprejemna pisarna
župana.
Zapečatene ponudbe morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” napisom “Javno naročilo Ponikve–Avber” in številko objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS. Naslov pošiljatelja mora
biti označen na hrbtni strani.
7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo v mali sejni
sobi Občine Sežana, dne 30. 6. 1998 ob
13. uri, odpiranje bo vodil Uroš Colja, inž.
gr.
8. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o javnem razpisu: najkasneje do
8. 7. 1998.
9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Sežana, Partizanska
c. 4, Sežana, Uroš Colja, inž. gr., vsak delovni dan med 9. in 11. uro, soba 68, tel.
067/31-401, faks 067/72-498.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 15. 6. 1998 za 7.000 SIT.
Način plačila: virmansko na žiro račun
številka: 51420-630-90046. Dokazilo o
vplačilu je treba predložiti ob dvigu razpisne
dokumentacije.
10. Ostale informacije posreduje Uroš
Colja, inž. gr.
11. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 1. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 18. 8. 1998.
Občina Sežana
Oddelek za okolje in prostor

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
RS, št. 24/97) objavlja Stanovanjski sklad
občine Šmarje pri Jelšah
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Stanovanjski sklad občine Šmarje pri
Jelšah, Aškerčev trg 12, Šmarje pri Jelšah.
2. Predmet javnega razpisa: ureditev
treh stanovanj v objektu Bistrica ob Sotli 3 – stari zdravstveni dom – (gradbena,
obrtniška in instalacijska dela).
3. Predvideni rok pričetka del: takoj po
podpisu pogodbe.
Predvideni rok končanja del: v 60 dneh.
4. Orientacijska vrednost del znaša: ca.
9,000.000 SIT.
5. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo od dneva objave razpisa vsak
delovni dan od 8. do 10. ure, na sedežu
Stanovanjskega sklada občine Šmarje pri
Jelšah, soba št. 50, kont. oseba Darinka
Šeligo, tel. 063/821-111.
Na sedežu sklada bo na ogled tudi tehnična dokumentacija.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika: reference, cena, kvaliteta del, garancijski rok, plačilni pogoji in druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
Izvedba: po dejanskih količinah.
7. Naročnik ni dolžan izbrati ponudbe, ki
vsebuje najnižjo ceno, temveč izbira izvajalca v skladu z merili pod 6. točko.
8. Pisne ponudbe je potrebno dostaviti
naročniku do vključno 26. 6. 1998. Ponudba se odda na originalnem popisu v zapečateni kuverti z oznako “Ne odpiraj – ponudba
za ureditev stanovanj Bistrica ob Sotli 3” na
sedež Stanovanjskega sklada občine Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje
pri Jelšah.
Javno odpiranje ponudb bo 29. 6. 1998
ob 9. uri, v sejni sobi Občine Šmarje pri
Jelšah, soba št. 33, Aškerčev trg 12, Šmarje pri Jelšah.
Predstavniki ponudnikov morajo predložiti pisno pooblastilo za zastopanje.
9. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.
Stanovanjski sklad
občine Šmarje pri Jelšah
Št. 05/6
Ob-3262
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Mestna občina Maribor, Mestna uprava,
Oddelek za družbene dejavnosti, Ul. heroja
Staneta 1, Maribor.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: dokončanje izgradnje telovadnice in prizidka k OŠ Rada
Robiča, Limbuš.
3. Orientacijska vrednost naročila:
130,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek julij 1998 in zaključek oktober 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-

Št. 414-08-1/98-3
Ob-3264
Občina Sežana, Partizanska c. 4, Sežena, na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97)

Ob-3265
Občina Cerknica, na podlagi zakona o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97), odredbe o obvezni vsebini razpisne in ponudbene
dokumentacije (Ur. l. RS, št. 33/97), zakona o graditvi objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84,
29/86 in Ur. l. RS, št. 59/96) in 36. člena
zakona o financiranju občin (Ur. l. RS, št.
80/95), objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Občina Sežana, Partizanska c. 4, Sežana, kont. oseba Uroš Colja, inž. igr., tel.
067/31-401, faks 067/72-498.
2. Predmet javnega naročila: gradbena,
obrtniška in inštalacijska dela.
Navedba vsebine: razdelilno vodovodno omrežje in vodovodni priključki za
naselji Ponikve in Avber, cevovodi siva
ductilna litina 1918 m, PVC in PEH 2368
m; hidropostaja 5 l/s moč ca. 17 kW.
3. Orientacijska vrednost naročila:
65,000.000 SIT.
4. Rok začetka 15. 7. 1998 in dokončanja storitev: 30. 11. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika, ki bodo upoštevana: so navedena
v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane že pridobljene reference ponudnikov pri
naročniku – do 5%.
6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 30. 6. 1998 do

javni razpis
za rekonstrukcijo kanalizacijskega
sistema ter rekonstrukcija črpališč
odpadnih voda v naselju Podskrajnik
1. Investitor: Občina Cerknica, Cesta
4. maja 53, Cerknica.
2. Predmet razpisa: rekonstrukcija kanalizacijskega sistema ter rekonstrukcija črpališč odpadnih voda v naselju Podskrajnik.
3. Orientacijska vrednost vseh del: ca.
9,000.000 SIT.
4. Predvideni začetek del je po podpisu
pogodbe predvidoma avgusta 1998, rok za
dokončanje novembra 1998.
5. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika: plačilni pogoji in cene, reference
in kvaliteta, rok izvedbe in garancijski roki.
6. Ponudba mora vsebovati dokumente
navedene v razpisnih pogojih.
Opozarjamo na popolnost zahtevane dokumentacije.
7. Rok za oddajo ponudbe je 20 dni po
objavi v Uradnem listu RS.
Ponudbe pošljite na naslov: Občina
Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerkni-
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ca ali jih dostavite v sprejemno pisarno Občine Cerknica.
Ponudba mora biti zapečatena in označena: “Ne odpiraj – ponudba za rekonstrukcijo kanalizacijskega sistema Podskrajnik”.
Kolikor pride zadnji dan za oddajo ponudb na dela prost dan, je dan oddaje prvi
naslednji delovni dan.
8. Javno odpiranje ponudb bo 3. 7.
1998 ob 12. uri, v pisarni župana Občine
Cerknica.
9. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 10 dni po odpiranju ponudb.
10. Ponudniki lahko dvignejo razpisno
dokumentacijo na Občini Cerknica, Cesta
4. maja 53, Cerknica.
Pri dvigu razpisne dokumentacije je potrebno priložiti potrdilo o plačilu pristojbine
v
višini
10.000
SIT
na
ŽR
50160-630-810321 z namenom nakazila
“Pristojbina za razpis rekonstrukcija kanalizacijskega sistema Podskrajnik”.
Vsa dodatna pojasnila daje Samo Mlinar
ali Janez Sterle na tel. 061/793-313 int.
38, od 7. do 15. ure.
11. Investitor si zadržuje pravico, določiti manjši obseg del od razpisanih, glede na
razpoložljiva sredstva.
V tem primeru ponudnik nima pravice do
uveljavljanja odškodnine.
12. Predstavnik ponudnika mora komisij
za odpiranje ponudb predložiti pisno pooblastilo.
Upoštevane bodo le popolne ponudbe z
vsemi zahtevanimi podatki.
Nepravočasno prispelih in nepravilno
opremljenih ponudb komisija ne bo obravnavala in bodo ponudnikom vrnjene neodprte.
Ob-3266
Občina Cerknica, na podlagi zakona o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97), odredbe o obvezni vsebini razpisne in ponudbene
dokumentacije (Ur. l. RS, št. 33/97), zakona o graditvi objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84,
29/86 in Ur. l. RS, št. 59/96) in 36. člena
zakona o financiranju občine (Ur. l. RS, št.
80/95), objavlja
javni razpis
za rekonstrukcijo lokalnih cest
Grahovo–Klance, odsek Goričica–G.
jezero in Podslivnica–Otonica
1. Investitor: Občina Cerknica, Cesta
4. maja 53, Cerknica.
2. Predmet razpisa: rekonstrukcija lokalnih cest Grahovo–Klance, odsek
Goričica–G. jezero in Podslivnica–Otonica.
3. Orientacijska vrednost vseh del:
ca. 58,134.000 SIT.
4. Predvideni začetek del je po podpisu
pogodbe predvidoma avgusta 1998, rok za
dokončanje novembra 1998.
5. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika: plačilni pogoji in cene, reference
in kvaliteta, rok izvedbe in garancijski roki.
6. Ponudba mora vsebovati dokumente
navedene v razpisnih pogojih.
Opozarjamo na popolnost zahtevane dokumentacije.
7. Rok za oddajo ponudbe je 30 dni po
objavi v Uradnem listu RS.
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Ponudbe pošljite na naslov: Občina
Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica ali jih dostavite v sprejemno pisarno Občine Cerknica.
Ponudba mora biti zapečatena in označena: “Ne odpiraj – ponudba za rekonstrukcijo lokalnih cest”.
Kolikor pride zadnji dan za oddajo ponudb na dela prost dan, je dan oddaje prvi
naslednji delovni dan.
8. Javno odpiranje ponudb bo 13. 7.
1998 ob 12. uri, v pisarni župana Občine
Cerknica.
9. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 10 dni po odpiranju ponudb.
10. Ponudniki lahko dvignejo razpisno
dokumentacijo na ObčiniCerknica, Cesta
4. maja 53, Cerknica.
Pri dvigu razpisne dokumentacije je potrebno priložiti potrdilo o plačilu pristojbine
v
višini
10.000
SIT
na
ŽR
50160-630-810321 z namenom nakazila
“Pristojbina za razpis rekonstrukcija lokalnih cest”.
Vsa dodatna pojasnila daje Samo Mlinar
ali Janez Sterle na tel. 061/793-313 int.
38, od 7. do 15. ure.
11. Investitor si zadržuje pravico, določiti manjši obseg del od razpisanih, glede
na razpoložljiva sredstva.
V tem primeru ponudnik nima pravice do
uveljavljanja odškodnine.
12. Predstavnik ponudnika mora komisiji za odpiranje ponudb predložiti pisno
pooblastilo.
Upoštevane bodo le popolne ponudbe z
vsemi zahtevanimi podatki.
Nepravočasno prispelih in nepravilno
opremljenih ponudb komisija ne bo obravnavala in bodo ponudnikom vrnjene neodprte.

ca ali jih dostavite v sprejemno pisarno Občine Cerknica.
Ponudba mora biti zapečatena in označena: “Ne odpiraj – ponudba za novogradnjo vodovoda Dolenje jezero – Otok”.
Kolikor pride zadnji dan za oddajo ponudb na dela prost dan, je dan oddaje prvi
naslednji delovni dan.
8. Javno odpiranje ponudb bo 14. 7.
1998 ob 12. uri, v pisarni župana Občine
Cerknica.
9. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 10 dni po odpiranju ponudb.
10. Ponudniki lahko dvignejo razpisno
dokumentacijo na Občini Cerknica, Cesta
4. maja 53, Cerknica.
Pri dvigu razpisne dokumentacije je potrebno priložiti potrdilo o plačilu pristojbine
v
višini
10.000
SIT
na
ŽR
50160-630-810321 z namenom nakazila
“Pristojbina za razpis Novogradnja vodovoda Dolenje jezero–Otok”.
Vsa dodatna pojasnila daje Samo Mlinar
ali Janez Sterle na tel. 061/793-313 int.
38, od 7. do 15. ure.
11. Investitor si zadržuje pravico, določiti manjši obseg del od razpisanih, glede
na razpoložljiva sredstva.
V tem primeru ponudnik nima pravice do
uveljavljanja odškodnine.
12. Predstavnik ponudnika mora komisiji za odpiranje ponudb predložiti pisno
pooblastilo.
Upoštevane bodo le popolne ponudbe z
vsemi zahtevanimi podatki.
Nepravočasno prispelih in nepravilno
opremljenih ponudb komisija ne bo obravnavala in bodo ponudnikom vrnjene neodprte.
Občina Cerknica

Ob-3267
Občina Cerknica, na podlagi zakona o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97), odredbe o obvezni vsebini razpisne in ponudbene
dokumentacije (Ur. l. RS, št. 33/97), zakona o graditvi objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84,
29/86 in Ur. l. RS, št. 59/96) in 36. člena
zakona o financiranju občine (Ur. l. RS, št.
80/95), objavlja

Št. 115/98
Ob-3268
Na podlagi zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
5/96) in zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97) Občina Šentilj objavlja

javni razpis
za novogradnjo vodovoda Dolenje
jezero–Otok
1. Investitor: Občina Cerknica, Cesta
4. maja 53, Cerknica.
2. Predmet razpisa: novogradnja vodovoda Dolenje jezero–Otok.
3. Orientacijska vrednost vseh del: ca.
36,000.000 SIT.
4. Predvideni začetek del je po podpisu
pogodbe predvidoma avgusta 1998, rok za
dokončanje novembra 1998.
5. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika: plačilni pogoji in cene, reference
in kvaliteta, rok izvedbe in garancijski roki.
6. Ponudba mora vsebovati dokumente
navedene v razpisnih pogojih.
Opozarjamo na popolnost zahtevane dokumentacije.
7. Rok za oddajo ponudbe je 30 dni po
objavi v Uradnem listu RS.
Ponudbe pošljite na naslov: Občina
Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerkni-

javni razpis
za sofinanciranje programov na
področju kulture v Občini Šentilj za leto
1998
1. Naročnik: Občina Šentilj, Šentilj 69,
Šentilj.
2. Predmet javnega razpis: izbira programov za izvajanje nalog na področju kulture,
ki se bodo sofinancirali v letu 1998.
3. Informacije o razpisu in razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dobijo na Občini Šentilj pri referentu za družbene dejavnosti Jožetu Bračku (tel. 062/651-133) od
objave razpisa do preteka 10 delovnih dni
vsak delovni dan med 8. in 13. uro.
4. Orientacijska vrednost za sofinanciranje je 3,200.000 SIT.
5. Na razpisu lahko sodelujejo izvajalci
kulturnih programov:
– ki imajo sedež in delujejo na območju
Občine Šentilj,
– ki imajo usklajena pravila (statut) z novim zakonom o društvih (Ur.l. RS, št.
60/95),
– ki imajo odločbo o registraciji društva,
– ki so vključena v ZKD občin Kungota,
Pesnica in Šentilj in

Št.
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– cena v tolarjih,
– kvaliteta opremljenosti ponudbe.
12. Ponudniki lahko dvignejo razpisno
dokumentacijo po plačilu 3.000 SIT na sedežu naročnika, vsak dan od 8. do 12. ure,
do vključno 8. dan po objavi razpisa.
13. Investitor bo izbral najugodnejšega
ponudnika ter z njim sklenil pogodbo v vrednosti, ki jo zagotavlja proračun občine za
leto 1998.
14. Odpiranju ponudb lahko prisostvujejo predstavniki ponudnikov na podlagi
predhodne predložitve pooblastila.
15. Ponudniki bodo o izboru obveščeni
v roku 10 delovnih dni od dneva odpiranja
ponudb.
Za eventualne potrebne dodatne informacije se obrnite na Občino Šentilj – Oddelek za komunalno gospodarstvo in okolje,
Anžel Miroslav, tel. 651-133.

13. Investitor bo izbral enega ali več
ponudnikov, ter z njim(i) sklenil pogodbo v
vrednosti, ki jo zagotavlja proračun občine
za leto 1998.
14. Odpiranju ponudb lahko prisostvujejo predstavniki ponudnikov na podlagi
predhodne predložitve pooblastila.
15. Ponudniki bodo o izboru obveščeni
v roku 10 delovnih dni od dneva odpiranja
ponudb.
Za eventualne potrebne dodatne informacije se obrnite na Občino Šentilj – Oddelek za komunalno gospodarstvo in okolje,
Anžel Miroslav, tel.651-133.
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– ZKD Občin Kungota, Pesnica in
Šentilj.
6. V letu 1998 bomo (so)financirali programe po določbah pravilnika za sofinanciranje programov kulturnih skupin in društev
v Občini Šentilj, ki so hkrati tudi merila za
izbor programov.
7. Rok za oddajo programov je 15. dan
do 12. ure po objavi tega razpisa v Uradnem listu RS.
Ponudbe morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako “Ne odpiraj – javni razpis za
kulturo”, na naslov: Občina Šentilj, Šentilj
69, 2212 Šentilj v Slovenskih Goricah. Na
kuverti mora biti naslov naročnika in pobudnika.
8. Javno odpiranje ponudb bo prvi delovni dan po poteku roka dostave ponudb
ob 9. uri na sedežu Občine Šentilj.
9. Nepopolnih ponudb ne bomo obravnavali.
10. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
javnega razpisa v 30 dneh po odpiranju ponudb. Z izbranimi izvajalci bomo skleniti pogodbe.
Št. 117/98
Ob-3269
Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97) Občina Šentilj objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za
obnovitvena dela na javni poti v naselju
Šentilj
1. Splošni podatki – investitor: Občina
Šentilj, Šentilj 69.
2. Predmet razpisa: obnovitvena dela na
javnih poteh.
3. Lokacija: naselje Šentilj.
4. Obseg del: obnovitev asfaltne poti in
ureditev pločnika.
5. Na razpis se lahko prijavijo strokovno
usposobljeni ponudniki na naslov: Občina
Šentilj, Šentilj 69, z oznako “Za razpis –
obnovitvena dela – kuverta 1, Ne odpiraj”,
“razpis – obnovitvena dela – kuverta 2, Ne
odpiraj” in točnim naslovom ponudnika na
hrbtni strani kuverte. Nepravilno opremljene in nepravočasno prispele ponudbe ne
bodo upoštevane.
6. Orientacijska vrednost vseh razpisanih del znaša 18,000.000 SIT.
7. Predvideni rok pričetka in dokončanja del: 6. 7. 1998 – 7. 8. 1998.
8. Kuverta št. 1 – dokumentacija mora
vsebovati:
– vse dokumente, ki jih zahteva razpisna dokumentacija. Dokumenti morajo biti
oštevilčeni in priloženi po vrstnem redu,
kot to zahtevajo pogoji razpisne dokumentacije.
9. Kuverta št. 2 mora vsebovati:
– ponudbo (predračun) na originalu razpisne dokumentacije z obračunanim prometnim davkom. Ponudba mora biti izpolnjena v rokopisu.
10. Ponudniki oddajo ponudbe strokovni komisiji tik pred javnim odpiranjem
ponudb, ki bo 15. delovni dan po
objavi razpisa, ob 12. uri, v prostorih Občine Šentilj.
11. Merila za izbor ponudnika:
– usposobljenost ponudnika za izvajanje
razpisanih del,
– reference za izvajanje razpisanih del,

Št. 118/98
Ob-3270
Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97) Občina Šentilj objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za
obnovitvena dela na javnih poteh v po
krajevnih skupnostih v Občini Šentilj
1. Splošni podatki – investitor: Občina
Šentilj, Šentilj 69.
2. Predmet razpisa: obnovitvena dela na
javnih poteh.
3. Lokacija: Občina Šentilj.
4. Obseg del: obnovitev javnih poti.
5. Na razpis se lahko prijavijo strokovno
usposobljeni ponudniki na naslov: Občina
Šentilj, Šentilj 69, z oznako “Za razpis –
obnovitvena dela – KS – kuverta 1, Ne odpiraj”, “Razpis – obnovitvena dela – KS –
kuverta 2, Ne odpiraj” in točnim naslovom
ponudnika na hrbtni strani kuverte. Nepravilno opremljene in nepravočasno prispele
ponudbe ne bodo upoštevane.
6. Orientacijska vrednost vseh razpisanih del znaša 30,000.000 SIT.
7. Predvideni rok pričetka in dokončanja del: 20. 7. 1998 – 20. 9. 1998.
8. Kuverta št. 1 – dokumentacija mora
vsebovati:
– vse dokumente, ki jih zahteva razpisna
dokumentacija. Dokumenti morajo biti oštevilčeni in priloženi po vrstnem redu, kot to
zahtevajo pogoji razpisne dokumentacije.
9. Kuverta št. 2 mora vsebovati:
– ponudbo (predračun) na originalu razpisne dokumentacije. Ponudba mora biti izpolnjena v rokopisu,
– specifikacijo po posameznih javnih poteh, z obračunanim prometnim davkom,
– izpolnjeno in žigosano disketo.
10. Ponudniki oddajo ponudbe strokovni komisiji tik pred javnim odpiranjem ponudb, ki bo 20. delovni dan po objavi razpisa, ob 12. uri, v prostorih Občine Šentilj.
11. Merila za izbor ponudnika:
– usposobljenost ponudnika za izvajanje
razpisanih del,
– reference za izvajanje razpisanih del,
– cena v tolarjih,
– kvaliteta opremljenosti ponudbe.
12. Ponudniki lahko dvignejo razpisno
dokumentacijo po plačilu 4.000 SIT na sedežu naročnika, vsak dan od 8. do 12. ure,
do vključno 15. dan po objavi razpisa.

Št. 119/98
Ob-3271
Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97) Občina Šentilj objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za
obnovitvena dela na lokalni cesti
Sladki Vrh–Vranji Vrh
1. Splošni podatki – investitor: Občina
Šentilj, Šentilj 69.
2. Predmet razpisa: obnovitvena dela.
3. Lokacija: KS Sladki Vrh.
4. Obseg del: obnovitev lokalne ceste in
ureditev pločnika.
5. Na razpis se lahko prijavijo strokovno
usposobljeni ponudniki na naslov: Občina
Šentilj, Šentilj 69, z oznako “Za razpis –
obnovitvena dela – LC – kuverta 1, Ne odpiraj”, “Razpis – obnovitvena dela – LC –
kuverta 2, Ne odpiraj” in točnim naslovom
ponudnika na hrbtni strani kuverte. Nepravilno opremljene in nepravočasno prispele
ponudbe ne bodo upoštevane.
6. Orientacijska vrednost vseh razpisanih del znaša 18,000.000 SIT.
7. Predvideni rok pričetka in dokončanja del: 3. 8.–30. 9. 1998.
8. Kuverta št. 1 – dokumentacija mora
vsebovati:
– vse dokumente, ki jih zahteva razpisna
dokumentacija. Dokumenti morajo biti oštevilčeni in priloženi po vrstnem redu, kot to
zahtevajo pogoji razpisne dokumentacije.
9. Kuverta št. 2 mora vsebovati:
– ponudbo (predračun) na originalu razpisne dokumentacije z obračunanim prometnim davkom. Ponudba mora biti izpolnjena v rokopisu.
10. Ponudniki oddajo ponudbe strokovni komisiji tik pred javnim odpiranjem
ponudb, ki bo 25. delovni dan po
objavi razpisa, ob 12. uri, v prostorih Občine Šentilj.
11. Merila zaizbor ponudnika:
– usposobljenost ponudnika za izvajanje
razpisanih del,
– reference za izvajanje razpisanih del,
– cena v tolarjih,
– kvaliteta opremljenosti ponudbe.
12. Ponudniki lahko dvignejo razpisno
dokumentacijo po plačilu 3.000 SIT na sedežu naročnika, vsak dan od 8. do 12. ure,
do vključno 20. dan po objavi razpisa.
13. Investitor bo izbral najugodnejšega
ponudnika ter z njim sklenil pogodbo v vrednosti, ki jo zagotavlja proračun občine za
leto 1998.
14. Odpiranju ponudb lahko prisostvujejo predstavniki ponudnikov na podlagi
predhodne predložitve pooblastila.
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15. Ponudniki bodo o izboru obveščeni
v roku 10 delovnih dni od dneva odpiranja
ponudb.
Za eventualne potrebne dodatne informacije se obrnite na Občino Šentilj – Oddelek za komunalno gospodarstvo in okolje,
Anžel Miroslav, tel.651-133.
Občina Šentilj
Ob-3340
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro investitorja in financerja za
objekt: obnova poslopja Gačnikova 5
(Stara šola) za potrebe občinske
uprave – županstva
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Občina Ravne-Prevalje, Čečovje 12/a,
Ravne na Koroškem, kont. oseba Rajko
Hovnik, inž. gradb., tel. 0602/23-821, faks
0602/23-638.
2. Predmet javnega naročila: financiranje, investitorska opravila, svetovalni inženiring in gradnja objekta.
3. Orientacijska vrednost: obstoječi objekt: v lasti občine (65,000.000 SIT), investicija: 125,000.000 SIT.
4. Okvirni roki:
projekti in gradbeno dovoljenje: 30. 8.
1998,
pričetek gradnje: 2. 9. 1998,
predaja objekta: 31. 12. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe:
– najugodnejši globalni predlog financiranja objekta,
– pripravljenost odkupa druge nepremičnine kot protivrednost,
– višina in čas mesečne najemne oblike
odplačevanja,
– druge ugodnosti in obveze ponudnika.
6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 6. 7. 1998
do 12. ure, na naslov: Občina Ravne-Prevalje, Čečovje 12/a, 2390 Ravne na Koroškem, prevzemnica sprejemne pisarne
Darja Piko, tel. 0602/22-821, faks
0602/23-638.
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 7. 7. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Občina Ravne-Prevalje, odpiranje vodi Rajko Hovnik, inž. gradb.,
Čečovje 12/a, 1390 Ravne na Koroškem,
tel. 0602/23-821, faks 0602/23-638.
8. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 20. 7. 1998.
9. Posebna razpisna dokumentacija ni izdelana. Na razpolago so razpisni pogoji za
izdelavo ponudbe, na vpogled so programski projekti in možnost ogleda obstoječega
objekta na sami lokaciji. Kontaktna oseba
kot v 7. točki – Rajko Hovnik, inž. gradb.
10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: Občina Ravne-Prevalje, kont. oseba Rajko Hovnik, inž. gradb., Čečovje 12/a, 2390
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Ravne na Koroškem, tel. 0602/23-821,
faks 0602/23-638.
Ponudba mora veljati do vključno avgusta
1998.
Občina Ravne-Prevalje
Št. 9/98
Ob-3341
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena 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: Gasilska zveza Videm, Videm pri Ptuju
51a, Videm, kont. oseba Arnuš Janez (PGD
Podlehnik), tel. 062/768-331.
2. Predmet javnega naročila: izbira najugodnejšega ponudnika za dobavo gasilskega vozila s cisterno GVC 16/25 z
naslednjimi zahtevami:
– za šasijo vozila veljajo splošni pogoji iz
tipizacije gasilskih vozil oziroma zahteve DIN
14502 2. Del in dopolnilo 3 do 7,
– nadgradnja mora zagotavljati, prevoz
vode, ljudi in opreme po Tipizaciji GZ Slovenije – GVC 16/25, oziroma po standardih
DIN 14530, 20. Del TLF 16/25, razen za
uporabo modre luči in radijskih zvez z dodatnimi zahtevami,
– cisterna mora biti iz nerjaveče pločevine tudi za prevoz pitne vode, 2500 l prostornine, s prečnimi in vzdolžnimi prekati,
vstopno odprtino, polnilnim priključkom in
ustrezno atestirana,
– stranski boksi: zadnje levo in desno z
Al. roletami, pod njimi pa preklopna vrata, ki
služijo za stopnico. V boksih mora biti prirejen prostor za: namestitev opreme po tipizaciji GVC 16/25,
– vozilo mora ustrezati specifiki haloškega terena, kar se odraža na (pogonu, višini,
dolžini in drugih tehničnih rešitvah).
3. Rok dobave: za šasijo tri mesece,
nadgradnja etapno.
4. Orientacijska vrednost naročila:
17,000.000 SIT.
5. Rok za oddajo ponudbe je 14 dni po
objavi v Uradnem listu RS.
6. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika:
– cena, kvaliteta, reference, način plačila, rok dobave, ustrezni atesti,
– upoštevana bo tudi kompletnost ponudbe.
7. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika, dokazila o registraciji, reference,
– vzorec pogodbe s ponudbenim predračunom, specificiranim po postavkah,
– dinamiko realizacije del, način obračunavanja del in način plačil,
– način zagotavljanja in dokazovanja kakovosti,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naročniku (obročno odplačevanje, kredit, zamik
plačila),
– navedbo pooblaščene osebe, ki daje
tolmačenje v zvezi s ponudbo,
– garancija na kompletnost in kakovost.
8. Dostava ponudb: ponudniki morajo
dostaviti ponudbe v zaprtih kuvertah osebno ali po pošti na naslov: Gasilska zveza
Videm, Videm pri Ptuju 51a, z oznako “Ne
odpiraj – ponudba za GVC 16/25”.

9. Skrajni rok za dostavo ponudb je 10
dni po objavi tega razpisa v Uradnem listu
RS, do 13. ure.
10. Odpiranje ponudb bo naslednji delovni dan ob 18. uri v prostorih Gasilske
zveze Videm.
11. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
javnega razpisa najmanj 10 dni od dneva
odpiranja ponudb.
Gasilska zveza Videm
Ob-3342
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena 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 Ljubljana, Oddelek za
predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport,
Trubarjeva 5, Ljubljana, kont. oseba Verena
Vesel, vodja naročila, Trubarjeva 5, Ljubljana, III. nadstropje, soba št. 26, tel. 324-361
int. 208, faks 13-14-179.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: gradbeno-obrtniška
in instalacijska dela pri izgradnji prizidka k športni dvorani Krim.
3. Orientacijska vrednost naročila:
45,000.000 SIT.
4. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: cena, kvaliteta, roki, garancija, kadrovska zasedba.
5. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
prispele po pošti ali osebno predložene najkasneje do 2. julija 1998 do 12.45, na naslov: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za
predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport,
Trubarjeva 5, Ljubljana, soba št. 38, IV. nadstropje, tel. 12-54-093, faks 13-14-179.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj –
prizidek k Športni dvorani Krim”.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb
bo 2. julija 1998 ob 13. uri, v prostorih
Mestne občine Ljubljana, Oddelek za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport, Trubarjeva 5, Ljubljana, v sobi št. 23, III. nadstropje. Odpiranje bo vodil Potočnik Anton.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa: ponudniki
bodo obveščeni o izidu razpisa v sedmih
dneh po podpisu sklepa.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Mestna občina Ljubljana,
Oddelek za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport, Trubarjeva 5, Ljubljana, kont.
oseba je Ravnikar Nevenka, Trubarjeva 5,
Ljubljana, soba št. 38, IV. nadstropje.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 8. junija 1998 vsak delovni dan s fotokopijo potrdila o plačilu 25.000 SIT.
Način plačila: s položnico na žiro račun
mestne
občine
Ljubljana,
št.
50100-845-50358 s pripisom javno naročilo, Oddelek za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport, št. 1.
9. Opcija ponudbe je 60 dni.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: je v zakonskem roku.
Mestna občina Ljubljana

Št.
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Št. 621-2/97
Ob-3279
Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) Občina Škofja Loka objavlja

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 36 dni, začetek 15. 7.
1998 in zaključek 20. 8. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 19. 6. 1998 do
10. ure, na naslov: Občina Pesnica, Občinski urad, prevzemnik tajništvo, Pesnica pri
Mariboru 39a, 2211 Pesnica pri Mariboru,
tel. 062/653-111, faks 062/653-079, soba št. 108.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 22. 6. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Občina Pesnica, Občinski urad, odpiranje vodi komisija, Pesnica pri Mariboru 39a, Pesnica pri Mariboru,
tel. 062/653-111, faks 062/653-079, sejna soba.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 1. 7. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Pesnica, Občinski
urad, kont. oseba Simona Brumec, dipl. ek.,
Pesnica pri Mariboru 39a, Pesnica pri Mariboru,
tel. 062/653-111,
faks
062/653-079, soba št. M 11.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 16. 5. 1998 za 3.000 SIT.
Način plačila: z virmanom ali položnico,
na račun številka: 51800-630-25531, z oznako »rekonstrukcija šolske kuhinje – dobava in montaža opreme«.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: Občina Pesnica, Občinski urad, kont.
oseba Simona Brumec, dipl. ek., Pesnica
pri Mariboru 39a, Pesnica pri Mariboru,
tel. 062/653-111, faks 062/653-079, soba št. M 11.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 15. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 6. 7. 1998.
Občina Pesnica
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Ob-3278
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena 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 061/178-80-36,
soba št. 209.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: popravilo in gramoziranje
makadamskih
vozišč
R
312/1064, R 312B/1068, R 301A/1019
na območju CP Nova Gorica.
3. Orientacijska vrednost naročila:
14,800.000 SIT.
4. Dobavni rok: 1 mesec.
5. Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v
višini 10%.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 22. 6. 1998 do
10.30, na naslov: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, prevzemnik vložišče, Tržaška
19a,
1000
Ljubljana,
tel. 061/178-83-25, faks 061/178-83-26,
soba št. 123.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za Gramoziranje in popravilo cest na območju CP Nova Gorica.” – R. P. Na hrbtni
strani 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: Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija RS za ceste, odpiranje vodi strokovna komisija, Tržaška 19,
Ljubljana,
tel. 061/178-80-74,
faks
061/178-80-36, soba št. 220/III.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 18. 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 Irena Skubic,
Tržaška 19, Ljubljana, tel. 061/178-83-36,
faks 061/178-83-26, soba št. 416.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 12. 6. 1998 za 3.000 SIT.
Način plačila: na blagajni DDC (soba
416) oziroma z virmanom na račun
št. 50105-601-13838.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: Družba za državne ceste, d.o.o., Ljubljana, kont. oseba Rene Pivc, grad. teh.,
Tržaška
19a,
Ljubljana,
tel. 061/178-84-17, faks 061/178-83-26,
soba št. 312.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 22. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 25. 7. 1998.
Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija RS za ceste

javni razpis
za izbiro izvajalca za ureditev
športnega parka ob OŠ Petra Kavčiča v
Škofji Loki
1. Naročnik: Občina Škofja Loka, Poljanska 2, Škofja Loka.
2. Predmet razpisa: ureditev odvodnjavanja in obnova atletske steze ob OŠ
Petra Kavčiča.
Popise prejmejo ponudniki z razpisno
dokumentacijo.
3. Orientacijska vrednost razpisanih del
znaša 5,000.000 SIT.
4. Rok izvedbe: dela se bodo izvajala v
juliju in avgustu 1998.
5. Merila za izbiro izvajalca:
– reference ponudnika na podobnih delih,
– ponujena cena in
– plačilni pogoji.
6. Vsebina ponudbe:
– naziv in naslov ponudnika,
– ponudbena cena,
– seznam osebja, ki bo odgovorno za
izvedbo del,
– izpis iz sodnega registra in odločbo o
izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti,
– seznam referenčnih objektov in
– eventualne druge elemente, ki investitorju lahko dokažejo ugodnost ponudbe.
7. Odpiranje ponudb bo v petek, 26. 6.
1998 ob 12.30, v mali sejni dvorani Občine
Škofja Loka, Poljanska 2 (I. nadstropje).
8. Ponudniki bodo o izidu natečaja obveščeni najkasneje v 15 dneh po odpiranju
ponudb. Z izbranim izvajalcem bo v skladu z
razpisnimi pogoji sklenjena izvajalska pogodba.
9. Razpisna dokumentacija: ponudniki
lahko dvignejo popise za razpisano opremo
in detajlne pogoje razpisa na Občini Škofja
Loka, Mestni trg 15, soba 16/II, Alojz Bogataj, tel. 064/624-190.
10. Ponudbe zbiramo do petka, 26. 6.
1998 do 12. ure. Ponudbe je treba poslati
v zaprti kuverti z naslovom pošiljatelja in oznako: »Ne odpiraj, ponudba – športni park
Osnovne šole Petra Kavčiča«, priporočeno
po pošti ali oddati osebno v pisarni št. 5 –
vložišče. Naslov: Občina Škofja Loka, Poljanska 2, 4220 Škofja Loka.
Občina Škofja Loka
Ob-3280
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Občina Pesnica, Občinski urad, kont.
oseba Simona Brumec, Pesnica pri Mariboru
39a,
Pesnica
pri
Mariboru,
tel. 062/653-111, faks 062/653-079.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: dobava in montaža opreme za šolsko kuhinjo pri OŠ
Pesnica.
3. Orientacijska vrednost naročila:
10,000.000 SIT.

Ob-3281
Javno komunalno podjetje Grosuplje,
Cesta na Krko 7, Grosuplje, na podlagi 18.
in 19. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) in sklepa direktorja JKPG o
pričetku oddaje javnega naročila, št.
TS-300/98 z dne 28. 5. 1998 objavlja
javni razpis brez omejitev
za izbiro izvajalca del pri adaptaciji
čistilne naprave v Globočcu
1. Naročnik: Javno komunalno podjetje
Grosuplje, Cesta na Krko 7, Grosuplje.
2. Predmet razpisa je adaptacija čistilne
naprave v Globočcu, po projektu Sanacija
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čistilne naprave Globočec, ki jo je izdelalo
podjetje Slovenija Projekt iz Ljubljane.
3. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 17,000.000 SIT.
4. Predvideni rok pričetka del je julij
1998, rok dokončanja del pa oktober 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– ponudbena cena,
– način plačila in fiksnost cen,
– reference pri izvajanju tovrstnih del,
– usposobljenost in sposobnost za izvajanje del,
– rok izvedbe,
– možnost kreditiranja in pogoji le-tega,
– popolnost ponudbe,
– opcija ponudbe,
– druge ugodnosti.
Opozorilo: najnižja ponudbena cena še
ne predstavlja najugodnejše ponudbe. Naročnik si pridržuje določiti eventualno manjši obseg del od razpisanega z ozirom na
razpoložljiva sredstva ali odstopiti od podpisa pogodbe. V obeh primerih ponudniki nimajo pravice do uveljavljanja odškodnine iz
tega naslova.
6. Rok za dostavo ponudb je 30. 6.
1998 do 8.30, na naslov: Javno komunalno podjetje Grosuplje, Cesta na Krko 7,
Grosuplje. Ponudbe morajo biti dostavljene
osebno, in sicer v zaprti kuverti z navedbo
naslova ponudnika in z oznako »Čistilna naprava Globočec – Ne odpiraj«. Ponudbe, ki
bodo poslane po pošti ali dostavljene po
preteku razpisanega roka, bo naročnik zavrnil in neodprte vrnil odpošiljatelju.
7. Odpiranje ponudb bo 30. 6. 1998 ob
9. uri, na Javnem komunalnem podjetju v
Grosupljem. Ponudniki, ki bodo prisotni na
javnem odpiranju ponudb, morajo predložiti
komisiji pismeno pooblastilo.
8. Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v 20 dneh od dneva odpiranja
ponudb.
9. Razpisna dokumentacija in ogled projekta sta na voljo vsak delovni dan od 8. 6.
1998 do 12. 6. 1998, od 8. do 10. ure, na
Javnem komunalnem podjetju Grosuplje,
Cesta na Krko 7, pri Anici Teme,
tel. 762-311. Za dodatne informacije lahko
kandidati pismeno zaprosijo na JKPG, do
vključno 15. 6. 1998. Odgovori, pomembni za vse kandidate, bodo poslani na naslove vseh kandidatov, ki bodo prevzeli razpisno dokumentacijo.
Javno komunalno podjetje
Grosuplje, d.o.o.
Ob-3283
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena 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 Mariboru – Fakulteta za strojništvo,
Smetanova
17,
Maribor,
tel. 062/220-7500, faks 062/220-7990.
2. Predmet javnega naročila: storitev.
Navedba vsebine: dobava KES-FB merilnega sistema za objektivno vrednotenje otipa tkanin (KES-FB1, KES-FB2,
KES-FB3, KES-FB4 in Auto Data Processing Unit).
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3. Orientacijska vrednost naročila:
20,000.000 SIT.
Plačilni pogoji: 70% ob naročilu in 30% v
120 dneh od dneva naročila.
4. Rok dobave: 2 meseca po naročilu.
5. Pogoji za priznanje sposobnosti in dokazila, ki jih mora predložiti ponudnik:
– veljavna registracija za opravljanje dejavnosti,
– potrdilo sodišča, da proti ponudniku ni
uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije,
– potrdilo sodišča, da proti ponudniku ni
bila izdana pravnomočna sodna odločba, ki
kaže na ponudnikovo nestrokovnost,
– potrdilo Agencije za plačilni promet oziroma davčnega organa, da ima ponudnik
poravnane svoje obveznosti iz naslova davkov, taks in drugih dajatev, določenih z zakonom,
– potrjen obrazec BON 1 in BON 2 oziroma BON 3,
– potrjena garancija za resnost ponudbe,
– potrjena izjava banke, da bo ponudnik
dobil garancijo za dobro izvedbo posla,
– pogodba o dobavi.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika: 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
10. ure, na naslov: Univerza v Mariboru,
Fakulteta za strojništvo, Smetanova 17,
2000 Maribor.
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. uri, na naslovu: Fakulteta za strojništvo Maribor, odpiranje vodi mag. Janez Guit,
dipl. jur., Smetanova 17, Maribor, sejna soba B-304.
8. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 5. 7. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Univerza v Mariboru – Fakulteta za strojništvo, Smetanova 17, Maribor,
kont.
oseba
Jelka
Geršak,
tel. 062/220-7960, faks 062/220-7990.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 15. 6. 1998.
10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: Fakulteta za strojništvo, kont. oseba Jelka Geršak, Smetanova 17, Maribor, faks
062/220-7990, samo pisno do 19. 6.
1998.
Univerza v Mariboru
Fakulteta za strojništvo
Ob-3284
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena 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 Bovec, kont. oseba Milojka
Kranjc, Trg golobarskih žrtev 8, Bovec,
tel. 065/86-107, faks 065/86-868.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: preplastitev in sanacija občinske ceste Čezsoča–Jablanca.
3. Orientacijska vrednost naročila: 10
mio SIT.
4. Dobavni rok: 40 dni.
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 29. 6. 1998 do
12. ure, na naslov: Občina Bovec, prevzemnik Občinski urad, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec, tel. 065/86-107, faks
065/86-868.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 29. 6. 1998
ob 12.30, na naslovu: Občina Bovec, odpiranje vodi Fabijan Kašca, Trg golobarskih
žrtev 8, Bovec, tel. 065/86-107, faks
065/86-868.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 14. 7. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Kozorog biro, d.o.o., Tolmin, kont. oseba Danilo Kozorog, d. i. kom.,
Tumov
drevored
15,
Tolmin,
tel. 065/81-182, faks 065/81-182.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 12. 6. 1998.
9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 10. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 24. 7. 1998.
Občina Bovec
Ob-3327
Na podlagi drugega odstavka 34. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97) objavljamo
ponovljeni javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za okolje in prostor, uprava
RS za varstvo narave, Ljubljana, Vojkova 1b,
kont. oseba Ada Štravs Brus, dipl. inž.,
Vojkova 1b, Ljubljana, tel. 061/178-44-38,
faks 061/178-40-52, soba št. 221, e-mail
ADA.STRAVS-BRUS@MOPUVN.SIGOV.MAIL.SI.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine:
1. Odvodnja zalednih voda iz območja Čateškega polja v povezavi z izgradnjo HE Mokrice in načrtovano avtocesto,
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4. Inventarizacija stanja in namembnosti jezer s poudarkom na gospodarjenju – akumulaciji Klivnik, Mola in Slivniško jezero.
3. Orientacijska vrednost naročila:
Ad 1. 2,000.000 SIT,
Ad 4. 3,000.000 SIT.
4. Dobavni rok:
Ad 1. največ 3 mesece,
Ad 2. največ 6 mesecev.
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.
Rok v katerem bodo ponudniki predložijo ponudbe
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 29. 6. 1998 do
12. ure, na naslov: MOP, Uprava RS za
varstvo narave, prevzemnica Jelka Šimenc
(vložišče uprave), Vojkova 1b, Ljubljana,
tel. 061/178-44-09, faks 061/178-40-52,
soba št. P 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 in naslovom ter imenom ponudnika.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 30. 6. 1998
ob 12. uri na naslovu: Ljubljana, Vojkova
1b, naročnik MOP, Uprava RS za varstvo
narave, odpiranje vodi Ada Štravs-Brus, dipl.
inž. gradb., Vojkova 1b, 1000 Ljubljana,
tel. 061/178-44-38, faks 061/178-40-52,
soba
št. 221
e-mail
ADA.STRAVS-BRUS@MOPUVN.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: MOP, Uprava RS za varstvo
narave, kont. oseba Vesna Plemelj, Vojkova
1b, Ljubljana, tel. 061/178-44-33, faks
061/178-40-52, soba št. 217, e-mail
VESNA.PLEMELJ@MOPUVN.SIGOV.MAIL.SI.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 29. 6. 1998 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: 24. 7. 1998.
Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za varstvo narave

Podrobnosti so razvidne iz razpisne dokumentacije.
3. Orientacijska vrednost naročila:
6,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 12 mesecev.
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.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 22. 6. 1998 do
10. ure, na naslov: Šolski center Rudolf
Maister, prevzemnica Cilka Kovačič, Novi
trg 41/a, 1240 Kamnik, tel. 817-210, faks
817-114, soba št. 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.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 22. 6. 1998
ob 13. uri, na naslovu: Šolski center Rudolf
Maister, odpiranje vodi Vita Vavpetič, Novi
trg 41/a, Kamnik, tel. 817-210, faks
817-114, soba št. 17.
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: Šolski center Rudolf Maister, kont. oseba Cilka Kovačič, Novi trg
41/a, Kamnik, tel. 817-210, faks 817-114,
soba št. 6.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 19. 6. 1998 za 5.000 SIT.
Način plačila: na blagajni zavoda ali na
žiro račun številka: 50140-603-57322.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: Šolski center Rudolf Maister, kont. oseba Dušan Kavka, Novi trg 41/a, Kamnik,
tel. 817-210, faks 817-114, soba št. 5.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 20. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 18. 7. 1998.
Šolski center Rudolf Maister
Kamnik

A) 15,000.000 SIT,
B) 12,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 4 mesece, začetek julij
1998 in/ali zaključek oktober 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 6. 7. 1998 do 9.
ure, na naslov: Občina Črnomelj, prevzemnik Anica Poljak, Jože Perušič – sprejemna
pisarna, Trg svobode 3, soba št. 29, Črnomelj, tel. 068/52-040, faks 068/51-117,
e-mail obcina.crnomelj@siol.net.
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 6. 7. 1998
ob 9.30, na naslovu: Občina Črnomelj, odpiranje vodi Srečko Janjoš, Trg svobode 3,
8340 Črnomelj, tel. 068/52-040, faks
068/51-117, soba št. 24, e-mail obcina.crnomelj@siol.net.
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: Občina Črnomelj, kont.
oseba Srečko Janjoš, Vinko Kunič, Trg svobode 3, Črnomelj, tel. 068/52-040, faks
068/51-117, soba št. 24, e-mail obcina.crnomelj@siol.net.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 11. 5. 1998 za 5.000 SIT za točko A in
5.000 SIT za točko B.
Način plačila: na žiro račun številka:
52110-630-40302 ali plačilo v računovodstvu.
9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: konca leta
1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 24. 7. 1998.
Občina Črnomelj

Št. 355/005/97
Ob-3329
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

Ob-3330
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

Št. 683/98
Ob-3328
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena 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 Črnomelj, kont. oseba Srečko
Janjoš, Trg svobode 3, Črnomelj,
tel. 068/52-040, faks 068/51-117, soba
št. 24, e-mail obcina.crnomelj@siol.net.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine:
A) prevezava vodovoda Adlešiči, I. faza,
B) vodovod Dolenjci–Fučkovci.
3. Orientacijska vrednost naročila:

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Občina Ravne-Prevalje, kont. oseba
Stanko Kumprej, jur., Čečovje, 12 A, Ravne na Koroškem, tel. 0602/23-821,
int. 224, faks 0602/23-638, soba št. 3.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine:
1. izdelava projektne dokumentacije
za Dom za starejše osebe Na Fari na Prevaljah za vse faze dokumnetacije: PGD,
PZR, PZI in PID na podlagi Idejne programske zasnove in Idejnega projekta.
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javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Šolski center Rudolf Maister, kont. oseba Dušan Kavka, Novi trg 41/a, Kamnik,
tel. 817-210, faks 817-114, soba št. 5.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: čiščenje šolskih prostorov ca. 4.900 m2.
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3. Orientacijska vrednost naročila:
16,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 3 mesece ali 105 dni, začetek 10. 7. 1998 in zaključek 20. 10.
1998.
Rok dokončanja del:
– PZR, PGD 10. 9. 1998,
– PZI 20. 10. 1998,
– PID 30 dni po zaključku gradbenih del.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in 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 29. 6. 1998 do 10.
ure, na naslov: Občina Ravne-Prevalje, prevzemnica Darja Piko, Čečovje, 12 A, 2390
Ravne na Koroškem, tel. 0602/23-821,
int. 251, faks 0602/23-638, sprejemna pisarna.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 29. 6. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Občina Ravne-Prevalje, odpiranje vodi Hovnik Rajko, inž.
grad., Čečovje 12A, 2390 Ravne na Koroškem, tel. 0602/23-821, int. 224, faks
0602/23-638, sejna soba.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 4. 7. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Ravne-Prevalje,
kont. oseba Stanko Kumprej, jur., Čečovje
12
A,
Ravne
na
Koroškem,
tel. 0602/23-821,
int. 224,
faks
0602/23-638, soba št. 3.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 9. 6. 1998 za 40.000 SIT.
Način plačila: z virmanom, na številka:
ŽR 51830-630-25601.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: Občina Ravne-Prevalje, Čečovje 12 A,
Ravne na Koroškem, tel. 0602/23-821,
faks 0602/23-638.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 20. 7. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 10. 7. 1998.
Občina Ravne-Prevalje
Št. 0048/1-308/38-98
Ob-3331
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: Ministrstvo za notranje zadeve RS, kont.
oseba Jani Topolovec, Franc Hrabar, Štefanova 2, Ljubljana tel. 061/172-47-43,
172-43-83, faks 061/172-48-94.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
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Navedba vsebine: sanacija opornega
zidu v IC Tacen:
– gradbena dela,
– obrtniška dela.
3. Orientacijska vrednost naročila:
19,500.000 SIT.
4. Izvedbeni rok: 122 dni.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji, merila: cena, finančno stanje,
reference in izobrazba kadrov, reference
ponudnika.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v višini do 10%.
Predložitev pondub
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 30. 6. 1998 do
14. ure, na naslov: Ministrstvo za notranje
zadeve RS, prevzemnik vložišče, Štefanova
2, 1501 Ljubljana, tel. 061/172-51-11.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj –
javni razpis za sanacijo opornega zidu v IC
Tacen, št. 308/38-98”.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 1. 7. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Visoka policijsko-varnostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni na javnem odpiranju, morajo predložiti
pooblastilo o zastopanju.
Naročnik Ministrstvo za notranje zadeve
RS, odpiranje vodi Nataša Grgasovič ali
Franc Bevc, Kotnikova 8a, Ljubljana, soba
št. 14, 15.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 23. 7. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Ministrstvo za notranje zadeve RS, kont. oseba Jani Topolovec, Cankarjeva 4, Ljubljana, tel. 061/172-47-43,
172-43-83, faks 172-48-94.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
za dvig od dneva objave do 29. 6. 1998 od
9. do 11. 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: 50100-637-55284, sklicna številka:
308-38-98.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: Ministrstvo za notranje zadeve RS, kont.
oseba Jani Topolovec, vsak dan med 7.30
in 8.30, Cankarjeva 4, Ljubljana,
tel. 172-47-43, 172-49-04, 041/736-765,
faks 172-48-94.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 29. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 24. 7. 1998.
Št. 0048/1-308/37-98
Ob-3332
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: Ministrstvo za notranje zadeve RS, kont.
oseba Franc Hrabar, Topolovec Jani, Štefanova 2, Ljubljana tel. 061/172-4904,
4743, faks 061/172-4894.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: adaptacija objekta
Kotnikova 8, Ljubljana;
– gradbena dela,
– obrtniška dela,
– instalacijska dela.
3. Orientacijska vrednost naročila:
25,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 15. 7. 1998 in zaključek 15. 10. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji, merila: cena, finančno stanje,
reference kadrov, reference ponudnika,
strokovna izobrazba kadrov.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v višini do 10%.
6. Predložitev ponudb
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 29. 6. 1998 do
14. ure, na naslov: Ministrstvo za notranje
zadeve RS, prevzemnik vložišče, Štefanova
2, 1501 Ljubljana, tel. 061/172-51-11.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj –
javni razpis za adaptacijo objekta Kotnikova
8, Ljubljana, št. 308/37-98”.
7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 30. 6. 1998
ob 10.30 na naslovu: Visoka policijsko-varnostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni na javnem odpiranju, morajo predložiti
pooblastilo o zastopanju
Naročnik Ministrstvo za notranje zadeve
RS, odpiranje vodi Nataša Grgasovič ali
Franc Bevc, Kotnikova 8a, Ljubljana, soba
št. 14, 15.
8. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 22. 7. 1998.
9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo: UFPIZ - SI, Cankarjeva 4, kont.
osebi Hrabar Franc, Topolovec Jani, Cankarjeva 4, Ljubljana, tel. 061/172-4904,
4743, faks 172-4894.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
za ogled in dvig: od dneva objave do 26. 6.
1998 od 9. do 11. ure.
Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno dokumentacijo morajo predložiti pooblastilo za
dvig razpisne dokumentacije in dokazilo o
vplačilu 4.000 SIT.
Način plačila: virmansko, na račun številka: 50100-637-55284, sklicna številka:
308-37-98.
10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: Ministrstvo za notranje zadeve RS, kont.
osebi Franci Hrabar, Jani Topolovec, vsak
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Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 19. 6. 1998 za 15.000 SIT (med 10. in
12. uro).
Način plačila: s položnico ali virmanom
na račun številka: 50100-637-55237, sklic
KLIM.
Ob dvigu je potrebno predložiti pooblastilo v dveh izvodih.
10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: Republika Slovenija Državni zbor, kont.
oseba Ivan Polzelnik, predsednik komisije,
Šubičeva 4, Ljubljana, tel. 061/1761-156,
faks 061/1255-077, soba št. 235/T5/K.
11. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 7. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 5. 8. 1998.
Državni zbor RS

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 24. 6. 1998 za 10.000 SIT.
Način plačila: nakazilo na žiro račun
RTH, d.o.o., številka: 52700-601-18647,
pri Agenciji za plačilni promet Trbovlje.
9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 31. 7. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 31. 7. 1998.
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dan med 7.30 in 8.30, Cankarjeva 4, Ljubljana, tel. 172-49-04, 172-47-43, faks
172-48-94.
11. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 120 dni ali do
28. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 24. 7. 1998.
Ob-3333
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena 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, Državni zbor, kont.
oseba Matjaž Vovk, Šubičeva 4, Ljubljana,
tel. 061/1761-157, faks 061/1255-077,
soba št. 235/T5/K.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: izbira izvajalcev delne klimatizacije (hlajenje in ogrevanje)
v objektu Šubičeva 4, Državnega zbora
Republike Slovenije:
– 1. sklop: izvedba delne klimatizacije (hlajenje in ogrevanje) pritličja in II. nadstropja,
– 2. sklop: izvedba delne klimatizacije
(hlajenje in ogrevanje) IV. nadstropja,
– 3 sklop: izvedba hlajenja tiskarne v kleti.
3. Orientacijska vrednost naročila; 45,3
mio SIT:
– 1. sklop: 18,6 mio SIT,
– 2. sklop: 19,7 mio SIT,
– 3. sklop: 7 mio SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 1 mesec, začetek 1. 8.
1998 in zaključek 31. 8. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v višini 10%.
6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 6. 7. 1998 do 20.
ure, na naslov: Republika Slovenija Državni
zbor, prevzemnik Matjaž Vovk, Šubičeva 4,
1000 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.
7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 7. 7. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Republika Slovenija
Državni zbor, odpiranje vodi Ivan Polzelnik,
predsednik komisije, Šubičeva 4, Ljubljana,
tel. 061/1761-156, faks 061/1255-077.
8. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 29. 7. 1998.
9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Republika Slovenija Državni zbor, kont. oseba Matjaž Vovk, Šubičeva
4, Ljubljana, tel. 061/1761-157, faks
061/1255-077, recepcija.

Ob-3334A
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: RTH, d.o.o., kont. oseba Igor Tomažič,
dipl. inž. rud., Trg revolucije 12, Trbovlje,
tel. 0601/26-144, faks 0601/26-642.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nabava kompaktnih
postaj eksplozijsko varne opreme (2 komada).
3. Orientacijska vrednost naročila:
12,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 4 mesece, začetek 1. 8.
1998 in/ali zaključek 30. 11. 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 29. 6. 1998 do
8. ure, na naslov: RTH, d.o.o., prevzemnica Marjana Žagar, Trg revolucije 12, 1420
Trbovlje,
tel. 0601/26-144,
faks
0601/26-642.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 29. 6. 1998
ob 10. uri, na naslovu: RTH, d.o.o., odpiranje vodi Janez Artnak, dipl. inž. el., Trg revolucije 12, Trbovlje, tel. 0601/26-144,
faks 0601/26-642.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 22. 7. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: RTH, d.o.o., kont. oseba
Marjana Žagar, Trg revolucije 12, Trbovlje,
tel. 0601/26-144, faks 0601/26-642.

Ob-3334B
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: RTH, d.o.o., kont. oseba Igor Tomažič,
dipl. inž. rud., Trg revolucije 12, Trbovlje,
tel. 0601/26-144, faks 0601/26-642.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: izdelava vpadnika
V-95.4/68.8 v jami Ojstro (I. faza).
3. Orientacijska vrednost naročila:
15,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 3 mesece, začetek 1. 8.
1998 in/ali zaključek 31. 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.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 29. 6. 1998 do
8. ure, na naslov: RTH, d.o.o., prevzemnica Marjana Žagar, Trg revolucije 12, 1420
Trbovlje,
tel. 0601/26-144,
faks
0601/26-642.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 29. 6. 1998
ob 9. uri, na naslovu: RTH, d.o.o., odpiranje vodi Matej Pavčnik, dipl. inž. rud., Trg
revolucije 12, Trbovlje, tel. 0601/26-144,
faks 0601/26-642.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 22. 7. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: RTH, d.o.o., kont. oseba
Marjana Žagar, Trg revolucije 12, Trbovlje,
tel. 0601/26-144, faks 0601/26-642.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 19. 6. 1998 za 10.000 SIT.
Način plačila: nakazilo na žiro račun
RTH, d.o.o., številka: 52700-601-18647,
pri Agenciji za plačilni promet Trbovlje.
9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 31. 7. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 31. 7. 1998.
RTH, d.o.o., Trbovlje
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Ob-3335
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Servis skupnih služb Vlade, kont. oseba
Franc Mlakar, Župančičeva 3, Ljubljana, tel.
178-52-40, faks 178-55-79.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: dobava živil za Oddelek gostinstva.
3. Orientacijska vrednost naročila:
74,370.815 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 12 mesecev, začetek 1. 9.
1998 in/ali zaključek 31. 8. 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 21. 7. 1998 do
9. ure, na naslov: Servis skupnih služb Vlade Republike Slovenije, prevzemnica Mojca Gregorič, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana, tel. 178-55-89, faks 178-55-79, glavna pisarna – pritličje.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 21. 7. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije, odpiranje vodi Danica Lašič, Gregorčičeva 27a, Ljubljana, tel.
178-54-50, faks 178-55-79, sejna soba.
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: Servis skupnih služb Vlade
Republike Slovenije, kont. oseba Mojca
Gregorič, Gregorčičeva 27a, Ljubljana, tel.
178-55-89, faks 178-55-79, glavna pisarna.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 30. 6. 1998, in sicer vsak delovni dan
od 8.30 do 10.30.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: Servis skupnih služb Vlade Republike
Slovenije, kont. oseba Franc Mlakar, Župančičeva 3, Ljubljana, tel. 178-52-40, med
8. in 9. uro, faks 178-55-79, soba št. 7.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 21. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 14. 8. 1998.
Servis skupnih služb Vlade RS
Ob-3336A
Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97) Občina Beltinci, Občinska
uprava, Mladinska ul. 2, Beltinci, objavlja

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

javni razpis
za izbiro izvajalca rekonstrukcije ceste
Melinci-Odranci
1. Investitor: Občina Beltinci.
2. Predmet razpisa: rekonstrukcija ceste od naselja Melinci do občinske meje
Občine Odranci, dolžine ca. 570 m.
3. Orientacijska vrednost del znaša ca.
10,000.000 SIT.
4. Predvideni pričetek del je v mesecu
juliju in dokončanje do 31. avgusta 1998.
5. Ponudniki lahko dvignejo dokumentacijo razpisanih del vsak delovni dan med 9.
in 12. uro na Občini Beltinci, Mladinska ul.
2, po predhodni najavi. Potrebne informacije in razlage za izdelavo ponudbe posreduje
Janez Senica, dipl. ek. (tel. 069/421-264).
6. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika so:
– ponudbena cena,
– fiksnost cen,
– rok izvedbe,
– tehnična usposobljenost in strokovnost
z referencami,
– ostale ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
7. Investitor si pridržuje pravico spremeniti obseg del, kot je razpisano, glede na
pridobitev sredstev (republiška sredstva,
sredstva lokalnih skupnosti). Izvajalec v tem
primeru ni upravičen do odškodninskega
zahtevka.
8. Pisne ponudbe je potrebno dostaviti v
20 dneh po objavi tega razpisa v Uradnem
listu RS, do 12. ure, na naslov: Občina Beltinci, Mladinska ul. 2, 9231 Beltinci. Ponudba mora biti v skladu z razpisno dokumentacijo in predpisanim postopkom.
9. Ponudbe morajo biti oddane v zaprti
kuverti z oznako ponudnika, z navedbo
predmeta razpisa in oznako “Ne odpiraj Ponudba –cesta Melinci-Odranci”.
10. Odpiranje ponudb bo tretji delovni
dan po oddaji ponudb ob 14. uri v prostorih
Občine Beltinci, Mladinska ul. 2, Beltinci, v
pisarni občinske uprave. Ponudniki bodo
obveščeni o izidu v zakonitem roku.
Ob-3336B
Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97) Občina Beltinci, Občinska
uprava, Mladinska ul. 2, Beltinci, objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
za izgradnjo primarnega vodovoda
Ižakovci-Nemščak
1. Naročnik: Občina Beltinci.
2. Predmet javnega naročila: izgradnja
primarnega vodovoda Ižakovci-Nemščak (dolžine 3700 m, premer cevi 200
mm, cevi PEHD varianta Duktil).
3. Orientacijska vrednost naročila znaša
ca. 25,000.000 SIT.
4. Predvideni rok začetka del je v mesecu juliju 1998 in dokončanje del do 31. avgusta 1998.
5. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika so:
– ponudbena cena,
– fiksnost cen,
– rok izvedbe,
– garancijski rok, garancija kakovosti izvedbe in garancija za tehnološko brezhibnost,

– tehnična usposobljenost ponudnika in
strokovnost z referencami,
– boniteta ponudnika,
– ostale ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
6. Pisne ponudbe je potrebno dostaviti v
20 dneh po objavi tega razpisa v Ur. listu
RS, do 12. ure, na naslov: Občina Beltinci,
Mladinska ul. 2, 9231 Beltinci. Ponudba
mora biti v skladu z razpisno dokumentacijo
in zakonsko predpisanim postopkom.
7. Ponudbe morajo biti oddane v zaprti
kuverti z oznako ponudnika, z navedbo
predmeta razpisa in oznako “Ne odpiraj ponudba - Vodovod - Ižakovci - Nemščak”.
8. Odpiranje ponudb bo tretji delovni dan
po izteku roka za oddajo ponudb ob 14. uri
v prostorih Občine Beltinci, Mladinska ul. 2,
Beltinci, v pisarni občinske uprave. Ponudniki bodo obveščeni o izidu v zakonitem
roku.
9. Ponudniki lahko dvignejo dokumentacijo razpisanih del vsak delovni dan med 9.
in 12. uro na Občini Beltinci, Mladinska ul.
2, po predhodni najavi. Potrebne informacije in razlage za izdelavo ponudbe posreduje
Janez Senica, dipl. ek. (tel. 069/421-264).
10. Investitor si pridržuje pravico, spremeniti obseg del, kot je razpisan, glede na
pridobitev sredstev (republiška sredstva,
sredstva lokalnih skupnosti). Izvajalec v tem
primeru ni upravičen do odškodninskega
zahtevka.
Občina Beltinci
Občinska uprava
Ob-3337A
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena 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 Zenkovci, kont. oseba Boris Fajs, referent za KS,
tel. 069/45-9100, faks 069/45-9101.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: izgradnja sekundarnega vodovodnega omrežja za vasi Zenkovci in Beznovci.
3. Orientacijska vrednost naročila:
19,000.000 SIT.
4. Rok začetka del: po podpisu pogodbe.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– ponudbena cena,
– najugodnejši plačilni pogoji,
– rok izvedbe del,
– garancijski rok,
– reference pri izvajanju tovrstnih del
Investitor pripominja, da ni nujno, da je
najnižja cena tudi najugodnejša ponudba.
6. Rok v katerem lahko ponudniki predložijo ponudbe in način predložitve ponudb: Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
pravilno opremljene predložene najkasneje v 30 dneh od dneva objave v Uradnem
listu RS do 12. ure na upravi Občine Puconci, Puconci 80. Zapečatene kuverte
morajo biti jasno označene z napisom: Ne
odpiraj - ponudba za izgradnjo sekundarnega vodovodnega omrežja KS Zenkovci
in številko objave javnega razpisa v Urad-
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ob 12. uri na sedežu Občine Puconci, Puconci 80, sejna soba. Na odpiranje ponudb
so vabljeni vsi predstavniki ponudnikov, ki
morajo imeti pisno pooblastilo za zastopanje.
8. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa:
Ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa najkasneje v 10 dneh od odpiranja ponudb.
9. Kraj, čas in oseba pri kateri lahko zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko
interesenti dobijo v prostorih občinske uprave občine Puconci.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev
Ponudba mora veljati do podpisa pogodbe.

9. Kraj, čas in oseba pri kateri lahko zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko
interesenti dobijo v prostorih občinske uprave občine Puconci.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev
Ponudba mora veljati do podpisa pogodbe.
Občina Puconci

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
nem listu RS ter z navedbo predmeta javnega naročila.
7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb:
Javno odpiranje ponudb bo 31. dan po
objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS
ob 13. uri na sedežu Občine Puconci, Puconci 80, sejna soba. Na odpiranje ponudb
so vabljeni vsi predstavniki ponudnikov, ki
morajo imeti pisno pooblastilo za zastopanje.
8. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa:
Ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa najkasneje v 10 dneh od odpiranja ponudb.
9. Kraj, čas in oseba pri kateri lahko zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko
interesenti dobijo v prostorih občinske uprave občine Puconci.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev
Ponudba mora veljati do podpisa pogodbe.
Krajevna skupnost
Zenkovci
Ob-3337B
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena 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 Puconci, Puconci 80, Puconci,
kont. oseba Ludvik Novak, župan Občine
Puconci,
tel. 069/45-9100,
faks
069/45-9101.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: asfaltiranje lokalne
ceste L 5650 Pečarovci - Mačkovci v
dolžini 1500 m.
3. Orientacijska vrednost naročila:
42,000.000 SIT.
4. Rok začetka del: po podpisu pogodbe.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– ponudbena cena,
– najugodnejši plačilni pogoji,
– rok izvedbe del,
– garancijski rok,
– reference pri izvajanju tovrstnih del.
Investitor pripominja, da ni nujno, da je
najnižja cena tudi najugodnejša ponudba.
6. Rok v katerem lahko ponudniki predložijo ponudbe in način predložitve ponudb:
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pravilno opremljene predložene najkasneje v 30
dneh od dneva objave v Uradnem listu RS
do 12. ure na upravi Občine Puconci, Puconci 80. Zapečatene kuverte morajo biti
jasno označene z napisom: Ne odpiraj ponudba za asfaltiranje lokalne ceste in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu
RS ter z navedbo predmeta javnega naročila.
7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb:
Javno odpiranje ponudb bo 31. dan po
objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS

Ob-3337C
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena 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 Puconci, Puconci 80, Puconci, kont.
oseba Ludvik Novak, župan Občine Puconci, tel. 069/45-9100, faks 069/45-9101.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: izgradnja primarnega vodovoda Lemerje - Zenkovci - Beznovci.
3. Orientacijska vrednost naročila:
65,000.000 SIT.
4. Rok začetka del: po podpisu pogodbe.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– ponudbena cena,
– najugodnejši plačilni pogoji,
– rok izvedbe del,
– garancijski rok,
– reference pri izvajanju tovrstnih del.
Investitor pripominja, da ni nujno, da je
najnižja cena tudi najugodnejša ponudba.
6. Rok v katerem lahko ponudniki predložijo ponudbe in način predložitve ponudb:
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pravilno opremljene predložene najkasneje v 30
dneh od dneva objave v Uradnem listu RS
do 12. ure na upravi Občine Puconci, Puconci 80. Zapečatene kuverte morajo biti
jasno označene z napisom: Ne odpiraj ponudba za izgradnjo primarnega vodovoda in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta javnega naročila.
7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb:
Javno odpiranje ponudb bo 31. dan po
objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS
ob 12.30 na sedežu Občine Puconci, Puconci 80, sejna soba. Na odpiranje ponudb
so vabljeni vsi predstavniki ponudnikov, ki
morajo imeti pisno pooblastilo za zastopanje.
8. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa:
Ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa najkasneje v 10 dneh od odpiranja ponudb.

Št. 080-09-2280
Ob-3343
Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97), Občina Železniki, Češnjica 48, Železniki, objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca modernizacije cest
občine Železniki v letu 1998
1. Naročnik (investitor): Občina Železniki.
2. Predmet javnega naročila je modernizacija sledečih odcepov občinskih cest:
– Podmejačev Log - Mravlja - v dolžini
2.000m,
– Davška cesta - Žbont - v dolžini
2.200m,
3. Obseg in vrsta dela:
a) priprava spodnjega ustroja in tampona ceste,
b) asfaltiranje ceste.
4. Začetek del pod alinejo a je takoj po
podpisu pogodbe in dokončanje del do
20. 9. 1998.
Zaključek asfalterskih del je 15. 10.
1998
5. Vrednost razpisanih del:
– pod alinejo
a) 20,000.000 SIT,
– pod alinejo
b) 35,000.000 SIT.
Naročnik si pridržuje pravico, da razpisanih del ne odda v paketu, odvisno od
razpoložljivih sredstev proračuna ali zaradi
drugih utemeljenih razlogov pa ne odda
vseh razpisanih del.
Iz tega naslova ponudniki nimajo pravice
do uveljavljanja odškodnine.
6. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe so:
– celovitost oziroma veljavnost ponudbe,
– reference ponudnika s področja razpisanih del,
– najugodnejša cena, ugodni plačilni pogoji,
– druge ugodnosti.
Komisija bo pri izbiri upoštevala vsa merila, zato najnižja cena ni pogoj za izbiro
najugodnejšega ponudnika.
7. Da bo ponudba veljavna, mora ponudnik k ponudbi priložiti dokumente, ki so
navedeni v točki III. vsebine razpisne dokumentacije.
V ponudbenem dopisu navedite vse pripombe, pojasnila in ugodnosti vaše ponudbe.
8. Razpisno dokumentacijo ponudniki
dvignejo na sedežu občine Železniki, Češnjica 48, proti plačilu 5.000 SIT. Plačilo se
izvede z virmanskim nalogom na ŽR Občine
Železniki št. 51510-630-50272 ali z gotovino na sedežu občine.
9. Upoštevane bodo vse ponudbe z rokom prispetja 14 dni po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS in sicer do 12. ure.
10. O času in kraju odpiranja ponudb
bodo interesenti obveščeni ob dvigu razpisne dokumentacije.
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11. Dopolnilne podatke v zvezi z razpisno dokumentacijo ponudniki dobijo na sedežu občine Železniki pri Darku Gortnarju,
tel. 064/60-00-016.
Občina Železniki

Št. 04-3563/98
Ob-3344
On the basis of paragraphs 1 and 2 of
Article 18 of the Law on Public Procurement
(Official Gazette of the Republic of Slovenia,
No. 24/97), we hereby announce the

Št. 04-3563/98
Ob-3344
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

Public Competition
for the Award of a Contract without
Limitations
1. Commissioned by: Ministry of Transport and Communications, The Slovenian
Maritime Directorate, Ukmarjev trg 2, Koper. Contact person: Capt. Davorin Fantulin, tel. 066/271-216, fax 066/271-447.
2. The subject of public procurement is
the conducting of hydrographical measurements in Slovene marine territory.
A detailed work description constitutes
part of the tender documentation.
3. The approximate tender value is about
15,000.000 SIT.
4. The deadline for completing the work
is 60 days from the day of concluding the
contract.
5. Criteria for the award of contract to
the best bidder:
– the deadline for competition of work,
– qualifications and equipment,
– price,
– suitability tender.
6. Only those bids shall be considered
which will be received by 6th July 1998 until
10 a.m., at the following address: The Slovenian Maritime Directorate, Ukmarjev trg
2, Koper (Secretary’s office, room 9,
tel. 066/271-216).
The sealed envelopes must be labelled
with the following writing: “Bid – Do not
open! – Public Competition – Hydrographical Measurements.
7. Address, venue, date and time of public opening of bids
The public opening of bids will take place on 6th July 1998 at 12 hrs. at the address of The Slovenian Maritime Directorate, Ukmarjev trg 2, Koper (conference hall).
Representatives of bidders who will participate in the opening of bids must have
with them authorisation for representation.
8. Bidders shall be notified of the results
of the competition until 21st July 1998.
9. Place, time and person from whom
interested bidders may collect the tender
documentation: Tender documentation may
be collected ffrom the office of The Slovenian Maritime Directorate, Ukmarjev trg 2,
Koper. The tender documentation shall be
available until 26th June 1998.
The Slovenian Maritime Directorate

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Uprava Republike Slovenije za pomorstvo, kont. oseba kap. Davorin Fantulin,
Ukmarjev trg 2, Koper, tel. 066/271-216,
faks 066/271-447, e-mail davorin.fantulin@gov.si.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izvedba hidrografskih meritev v slovenskem teritorialnem
morju.
3. Orientacijska vrednost naročila:
15,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 2 meseca in/ali 60 dni,
začetek 11. 8. 1998 in/ali zaključek
12. 10. 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 do 6. 7. 1998 do
10. ure, na naslov: Uprava Republike Slovenije za pomorstvo, prevzemnica Ada Milič, Ukmarjev trg 2, 6000 Koper,
tel. 066/271-216, faks 066/271-447, soba št. 9, e-mail ada.milic@gov.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 6. 7. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Uprava Republike
Slovenije za pomorstvo, odpiranje vodi Milan Brajnik, dipl. inž. gradb., Ukmarjev trg
2,
Koper,
tel. 066/271-216,
faks
066/271-447, soba št. S, e-mail milan.brajnik@institut-gf.uni-lj.si.
7. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Uprava Republike Slovenije za pomorstvo, kont. oseba Ada Milič,
Ukmarjev trg 2, Koper, tel. 066/271-216,
faks 066/271-447, soba št. 9, e-mail
ada.milic@gov.si.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 26. 6. 1998.
8. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: Uprava Republike Slovenije za pomorstvo, kont. oseba kap. Davorin Fantulin,
Ukmarjev trg 2, Koper, tel. 066/271-216,
faks 066/271-447, e-mail davorin.fantulin@gov.si.
9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 15. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 27. 7. 1998.

Št. 01504-4/98-1/2

Ob-3348

Občina Kamnik objavlja na podlagi 18.
in 19. člena zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 24/97)
ponovni javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
izdelavo sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin dolgoročnega
plana Občine Kamnik za obdobje
1986–2000 in srednjeročnega
družbenega plana Občine Kamnik za
obdobje 1986-1990, dopolnjenega
1992 in 1995

1. Naročnik: Občina Kamnik, Glavni
trg 24, Kamnik
2. Predmet razpisa: izdelava sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin
dolgoročnega plana Občine Kamnik za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Kamnik za obdobje
1986–1990, dopolnjenega 1992 in 1995.
Vsebina in obseg sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in
srednjeročnega plana Občine Kamnik se
nanaša na:
– strokovne podlage za pripravo osnutka;
– analizo obstoječega stanja in novo
kategorizacijo kmetijskih in gozdnih površin;
– spremembe in dopolnitve organizacije dejavnosti v prostoru oziroma namenske rabe prostora;
– urbanistične zasnove mesta Kamnika in večjih naselij;
– uskladitev z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Republike Slovenije;
– zbiranje soglasij po programu priprave sprememb in dopolnitev prostorskega plana Občine Kamnik.
3. Razpisna dokumentacija
Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na Občini Kamnik, Glavni trg
24 Kamnik, soba št. 55, 3. nadstropje, v
roku 8 dni po objavi razpisa in ob predložitvi
potrdila o plačilu odkupnine v višini 5.000
SIT na ŽR št. 50140-637-813087, sklic na
768-120.
Dodatna pojasnila v zvezi z razpisom
so možna še 8 dni po objavi v Uradnem listu
RS po tel. št. (061) 818-109 –Urša Mihelčič ali (061) 818-104 – Bojan Mlakar, ali
osebno, vendar po predhodni najavi.
4. Orientacijska vrednost del je
6,000.000 SIT.
5. Okvirni rok za izdelavo sprememb
in dopolnitev prostorskih sestavin občinskega plana je 4 mesece od sklenitve pogodbe.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika: navedena so v razpisni dokumentaciji.
7. Dostava ponudbe: ponudbo je potrebno dostaviti v vložišče Občine Kamnik
najkasneje 25 dni po dnevu objave razpisa
do 10. ure, zapečateno v zaprti ovojnici, z
navedbo točnega naslova ponudnika in z
oznako “Ne odpiraj – javni razpis za prostorski plan Občine kamnik!”
8. Javno odpiranje ponudb bo 25. dan
po dnevu objave razpisa v Uradnem listu RS
ob 11. uri v prostorih Občine Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, soba št. 9/P.
Upoštevane bodo le pravočasno prispele, popolne in pravilno opremljene ponudbe.
9. Ponudniki bodo o izbiri izvajalca
del pisno obveščeni v roku 15 dni po odpiranju ponudb.
10. Naročnik si pridržuje pravico, da
ne izbere nobene od prispelih ponudb.
Občina Kamnik
Št. 01504-4/98-1/2
Ob-3349
Na podlagi 18. in 19. člena zakona o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavlja Občina Kamnik
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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
12. ure, na naslov: Občina Domžale, prevzemnik vložišče, Ljubljanska 69, 1230
Domžale, tel. 720-100, soba št. 1.
6. Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 24. 6. 1998
ob 16. uri, na naslovu: Občina Domžale,
odpiranje vodi predsednik komisije za vodenje razpisov Preskar Anton, dipl. inž. gr.,
Ljubljanska 69, Domžale, tel. 720-100,
konferenčna soba I. nad.
8. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 3. 7. 1998.
9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Domžale, kont. oseba tajništvo – I. nad., Savska 2, Domžale,
tel. 722-022, soba št. 7.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 19. 6. 1998 za 5.000 SIT.
Način plačila: virman, na račun številka:
50120-630-810230, sklic na št. 789105,
Občina Domžale.
10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: Občina Domžale, Ljubljanska 69, Domžale, kont. oseba Kump Jože, Savska 2,
Domžale, tel. 722-022, soba št. 12, II. nad.
11. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 24. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 10. 7. 1998.
Občina Domžale

6. Predložitev ponudb
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 15. 6. 1998 do
14. ure, na naslov: Ministrstvo za notranje
zadeve RS, prevzemnik vložišče, Štefanova
2, 1501 Ljubljana, tel. 061/172-5111.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj –
ponovni javni razpis za najem plovila,
št. 308/32-98«.
7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 16. 6. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Visoka policijsko-varnostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni na javnem odpiranju, morajo predložiti
pooblastilo o zastopanju.
Naročnik Ministrstvo za notranje zadeve
RS, odpiranje vodi Nataša Grgasovič ali
Franc Bevc, Kotnikova 8a, Ljubljana, soba
št. 14, 15.
8. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 8. 7. 1998.
9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Ministrstvo za notranje zadeve RS, UNZ Koper – POPP Koper, kont.
oseba Mirko Slukan, Trg Toneta Ukmarja 4,
Koper, tel. 066/276-476.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
za ogled in dvig od dneva objave do 12. 6.
1998, od 8. do 10. ure.
Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti pooblastilo
za dvig razpisne dokumentacije in dokazilo
o vplačilu 2.000 SIT.
Način plačila: virmansko, na račun številka: 50100-637-55284, sklicna številka:
308-32-98.
10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 9. točko.
11. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 14. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 10. 7. 1998.
Ministrstvo za notranje zadeve

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca del brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Občina Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik.
2. Predmet razpisa: izdelava investicijskega programa, in projektov PGD,
PZI za komunalne naprave in objekte
(razen za razvod plina – vendar uskladiti
s plinifikacijo) v zazidalnem območju B5
– Perovo;
3. Razpisna dokumentacija: ponudniki
lahko dvignejo razpisno dokumentacijo med
8. in 10. uro na Občini Kamnik, Glavni trg
24, 1240 Kamnik, soba 13/I, v roku 8 dni
po objavi razpisa in ob predložitvi potrdila o
vplačilu odkupnine v višini 10.000 SIT na
ŽR št. 50140-637-813087, s pripisom “B5
– Perovo”.
Dodatna pojasnila v zvezi s ponudbo so
možna še 8 dni po objavi v Uradnem listu
RS, po telefonu št. 061/818-127 ali osebno, vendar po predhodni najavi.
4. Orientacijska vrednost investicije:
6,000.000 SIT
5. Rok: pričetek del je 15 dni po izbiri
izvajalca in končanje v 60 dneh.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika: merila navedena v razpisni dokumentaciji. Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
7. Dostava ponudbe: Ponudbo s prilogami, ki so navedene v razpisni dokumentaciji je potrebno dostaviti v vložišče Občine
Kamnik, najkasneje dvajseti dan po objavi v
Uradnem listu RS, do 10. ure, zapečateno
v zaprti ovojnici, z navedbo točnega naslova
ponudnika in z oznako “B5 – Perovo – Ne
odpiraj”, na naslov: Občina Kamnik, Glavni
trg 24, Kamnik.
8. Odpiranje ponudb: javno odpiranje
ponudb bo tretji delovni dan po zaključku
razpisnega roka ob 11. uri v prostorih Občine Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik, soba št.
9/P.
Upoštevane bodo le pravočasno prispele, popolne in pravilno opremljene ponudbe.
9. O izbiri bodo ponudniki pisno obveščeni v roku 15 dni po odpiranju.
10. Naročnik si pridržuje pravico, da ne
izbere nobene od prispelih ponudb.
Občina Kamnik
Ob-3354
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena 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 Domžale, Ljubljanska 69, Domžale, kont. oseba Kump Jože, Savska 2,
Domžale, tel. 722-022, faks 714-005, II.
nad.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: izgradnja kanalizacije Dragomelj–Pšata I. faza.
3. Orientacijska vrednost naročila:
12,500.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: avgust–september 1998
ali 60 delovnih dni, začetek 15. 8. 1998 in
zaključek 15. 10. 1998.

Št. 0048/1-308/32-98
Ob-3355
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za notranje zadeve RS, kont.
oseba Mirko Slukan, Štefanova 2, Ljubljana, tel. 066/276-476.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: najem plovila.
3. Orientacijska vrednost naročila:
9,500.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: predvideni začetek: 1. 7. 1998 in zaključek
15. 11. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane pri izbiri: druga merila, navedena v
razpisni dokumentaciji, cena najema, čas
popravila plovila, starost plovila.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v višini do 10%.

Javni razpis za izbiro izvajalca
s predhodnim ugotavljanjem
sposobnosti
Št. 45/98
Ob-3144
Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97) ter odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) in
zakona o graditvi objektov (Ur. l. SRS,
št. 34/84 in 29/86, Ur. l. RS, št. 59/96),
Muzej novejše zgodovine, Ljubljana, Celovška cesta 23, objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti
1. Naročnik: Muzej novejše zgodovine,
Ljubljana, Celovška 23.
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2. Predmet razpisa: sanacija ostrešja
in strešne kritine na objektu Celovška
23, Ljubljana.
3. Orientacijska vrednost predvidenih
del: 7,000.000 SIT.
4. Predvideni rok pričetka del: neposredno po izbiri izvajalca in podpisu pogodbe, predvidoma 15. 7. 1998.
5. Predvideni rok dokončanja del: orientacijsko v 20 delovnih dneh po podpisu pogodbe.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika: reference, cena, garancijski rok,
zavarovanje odprave napak v garancijskem
roku, rok izvedbe, plačilni pogoji, motenje
dejavnosti naročnika.
7. Ponudniki lahko razpisno dokumentacijo dvignejo in pridobijo vse ostale informacije v upravi naročnika vsak dan med 8. in
14. uro; v tem času je možen tudi ogled
objekta. Razpisna dokumentacija je na razpolago do 20. 6. 1998, ob predložitvi dokazila o plačilu zneska 5.000 SIT na žiro
račun naročnika 50104-603-52032, pri
APP Ljubljana Šiška.
8. Rok za oddajo ponudb
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 30. 6. 1998 do
12. ure, na naslov: Muzej novejše zgodovine, 1000 Ljubljana, Celovška cesta 23, priporočeno oziroma osebno oddane.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom »Ne odpiraj – Ponudba
za razpis«, na hrbtni strani morata biti označena firma in naslov ponudnika.
9. Javno odpiranje ponudb bo 1. 7.
1998 ob 10. uri, v sejni sobi Muzeja novejše zgodovine, Ljubljana, Celovška c. 23.
10. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
najkasneje do 15. 7. 1998.
11. Ponudba mora vsebovati vsa potrebna dokazila, da ima ponudnik predpisana
dovoljenja za opravljanje dejavnosti (veljavna registracija in ustrezna upravna odločba), da je finančno sposoben (obrazci BON
1 in BON 2), da ima zadostne proste tehnične zmogljivosti, izjavo ponudnika, da ga
ponudba veže do 20. 7. 1998. Osnutek
pogodbe je sestavni del razpisnih pogojev;
pogodbena določila se lahko spreminjajo le
v korist naročnika.
Muzej novejše zgodovine
Ljubljana
Št. 1-98
Ob-3239
Dijaški dom Celje, Ljubljanska 21, na
podlagi prvega in drugega odstavka 18. in
50. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Dijaški dom Celje, Ljubljanska 21, Celje, kont. oseba Čanžek Milena,
tel. 063/484-420, faks 063/484-421.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine:
A) živila in material za prehrano po
skupinah:
I. meso in mesni izdelki – 19,000.000
SIT,
II. kruh, pekovsko pecivo in slaščice –
5,000.000 SIT,
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III. mleko in mlečni izdelki – 4,500.000
SIT,
IV. sadje in zelenjava – sveža –
3,700.000 SIT,
V. zmrznjeni izdelki in zmrznjena zelenjava – 3,700.000 SIT,
VI. testenine in mlevski izdelki –
1,000.000 SIT,
VII. jajca – 300.000 SIT,
VIII. jedilna olja – 600.000 SIT,
IX. splošno prehrambeno blago –
10,000.000 SIT,
b) kurilno olje – 8,500.000 SIT.
3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa:
– orientacijska vrednost: 56,300.000
SIT,
– čas objave: 5. 6. 1998.
4. Dobavni rok oziroma rok za začetek
in dokončanje nabav: 12 mesecev od sklenitve pogodb z izbranimi ponudniki.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika in kakršnekoli omejitve, ki bodo
upoštevane pri ocenjevanju ponudb: cena
in kvaliteta ter druga merila iz razpisne dokumentacije. Najcenejši ponudnik ni nujno
najugodnejši. Pri ocenjevanju ponudb bodo
upoštevane preference za domače ponudnike.
Naročnik si pridržuje pravico določati
morebitni manjši obseg dobave od razpisanega, glede na razpoložljiva finančna sredstva in dejanske potrebe.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 6. 7. 1998 do
12. ure, na naslov: Dijaški dom Celje, Ljubljanska 21, tajništvo, prevzemnica Irgolič
Zdenka,
tel. 063/484-420,
faks
063/484-421.
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 in skupine.
Kolikor ponudnik pripravi ponudbe za
več skupin, ki so predmet javnega razpisa,
morajo biti ponudbe za vsako skupino v posebnem ovitku.
Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili javnega odpiranja ponudb, morajo
predložiti pisno pooblastilo ponudnika.
Nepravočasno prispele, nepravilno
opremljene, nejasne in nepopolne ponudbe bodo v postopku odpiranja oziroma ocenjevanja ponudb izločene.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb: Dijaški dom Celje, Ljubljanska 21, sejna soba.
Odpiranje ponudb vodi: Matija Rožič, odvetnik,
tel. 063/44-12-33,
faks
063/44-33-04.
Javno odpiranje ponudb bo potekalo za
skupine po naslednjem razporedu:
A – 8. 7. 1998 – I. skupina, ob 8. uri,
8. 7. 1998 – II. skupina, ob 11. uri,
8. 7. 1998 – III. skupina, ob 13. uri,
9. 7. 1998 – IV. skupina, ob 8. uri,
9. 7. 1998 – V. skupina, ob 9. uri,
9. 7. 1998 – VI. skupina, ob 10. uri,
9. 7. 1998 – VII. skupina, ob 11. uri,
9. 7. 1998 – VIII. skupina, ob 12. uri,
9. 7. 1998 – IX. skupina, ob 13. uri,
B – 10. 7. 1998 – ob 8. uri.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa do 20. 8. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: zainteresirani ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na sedežu naročnika pri Irgolič Zdenki.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
vsak delovni dan do 3. 7. 1998, po enodnevni predhodni najavi, med 7. in 13. uro,
za 5.000 SIT, za posamezno skupino predmeta javnega razpisa. Ob dvigu je potrebno
predložiti dokazilo o negotovinskem plačilu
na žiro račun: 50700-603-30970.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije, pisne in osebne,
lahko ponudniki dobijo pri Čanžek Mileni,
po predhodni najavi na tel. 063/484-420.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti po 50. členu zakona o
javnih naročilih.
Ponudbe morajo veljati do 31. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 20. 8. 1998.
Dijaški dom Celje
Ob-3275
Na podlagi 3. in 18. člena zakona o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Javno podjetje Energetika Ljubljana,
kont. oseba Dušan Jazbinšek, Verovškova
70,
p.
p. 2374,
Ljubljana,
tel. 061/188-92-02, faks 061/188-92-09.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nakup repromateriala.
3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 32,000.000
SIT.
Investitor si pridržuje pravico določiti
eventualno manjši ali večji obseg nakupov
od razpisanega z ozirom na tekoče potrebe.
Čas razpisa: začetek 5. junij 1998 in
zaključek 6. julij 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.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike
v višini 10%.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 6. julija 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 – repromaterial –
Ne odpiraj” in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS. Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
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Javno odpiranje ponudb bo 7. 7. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Javno podjetje Komunala Kranj, p.o., odpiranje vodi Andrej
Šter, Mirka Vadnova 1, Kranj, tel.
064/340-410.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 30. 7. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: kont. oseba Jože Gašperin, Koroška cesta 41, Kranj, tel.
064/211-246.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 1. 7. 1998 za 5.000 SIT.
Način plačila: gotovinsko, pri blagajni naročnika na naslovu: Mirka Vadnova 1, Kranj,
ali na ŽR 51500-601-10607.
9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
Ponudba mora veljati do 7. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 31. 7. 1998.
Javno podjetje Komunala Kranj, p.o.

4. kotički: Palčkova delavnica Boštjan Večko, s.p., Celje, Iles, d.o.o., Idrija in
Lik Atlas, d.o.o., Ljubljana,
5. garderobe: Lik Atlas, d.o.o., Ljubljana,
6. obloge in drugi elementi: Lik Atlas,
d.o.o., Ljubljana,
7. otroške postelje: Lik Atlas, d.o.o.,
Ljubljana,
8. oblazinjeno pohištvo: Palčkova delavnica Boštjan Večko, s.p., Celje in Lik Atlas, d.o.o., Ljubljana.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 20. 4.
1998 ob 9. uri, na naslovu: Vrtec Ljubljana
Center, enota Prule, Praprotnikova 2, Ljubljana.
Število prispelih ponudb: 5.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 24/98 z dne 27. 3.
1998; Ob-1456.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 15. 5. 1998.
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6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 7. julija
1998 ob 12. uri, na naslovu: Javno podjetje
Energetika Ljubljana, odpiranje vodi Dušan
Jazbinšek, Verovškova 70, Ljubljana,
tel. 061/188-92-02, faks 061/188-92-09,
soba št. I – sejna soba.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 14. 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. avgusta
1999.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 5. avgust 1998.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Ob-3187
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. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Javno podjetje Komunala Kranj, p.o.,
Mirka Vadnova 1, Kranj, tel. 064/340-410,
faks 064/242-449.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: dobava materiala za
javni vodovod.
3. Orientacijska vrednost naročila:
50,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek julij 1998 in zaključek julij 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 7. 7. 1998 do
12. ure, na naslov: Javno podjetje Komunala Kranj, p.o., prevzemnik tajništvo, Mirka
Vadnova 1, 4000 Kranj, tel. 064/340-410.
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

Št. 136/98
Ob-3148
Na podlagi 42. člena zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavljamo

Sklepi po 42. členu
Št. 34406-4/98-12

Ob-3146

Popravek
V sklepu o izbiri najugodnejšega ponudnika za izdelavo talne signalnizacije v Občini
Trbovlje, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
39 z dne 22. 5. 1998, Ob-2699, se spremenita spodaj našteti točki v naslednjem:
– v 4. točki se spremeni rok za izvedbo
in se pravilno glasi: 6 dni,
– v 5. točki se spremeni pogodbena vrednost del in se pravilno glasi: 4,082.013,60
SIT.
Občina Trbovlje
Št. 136/98
Ob-3147
Na podlagi 42. člena zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Vrtec Ljubljana Center, Poljanska cesta
12, Ljubljana, kont. oseba Dragica Kraljič,
tel. 061/322-391, 061/312-294, faks
061/132-60-90.
2. Predmet javnega naročila: osnovna
sredstva (oprema) za igralnice in garderobe
v vrtcu.
Navedba vsebine: enkratna dobava osnovnih sredstev (oprema) za igralnice
in garderobe v vrtcu.
3. Orientacijska vrednost naročila:
13,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: po pogodbi.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: kompatibilnost že obstoječi opremi, cena in druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Ime oziroma naziv ponudnikov, ki so bili
izbrani kot najugodnejši:
1. mize: Lik Atlas, d.o.o., Ljubljana.
2. stoli: Lik Atlas, d.o.o., Ljubljana,
3. omare: Lik Atlas, d.o.o., Ljubljana
in Iles, d.o.o., Idrija,

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Vrtec Ljubljana Center, Poljanska cesta
12, Ljubljana, kont. oseba Branka Strah,
tel. 061/322-391, 061/312-294, faks
061/132-60-90.
2. Predmet javnega naročila: čistila, potrošni material in pripomočki za čiščenje ter
toaletno sanitetni material.
Navedba vsebine: sukcesivna dobava
čistil, potrošnega materiala in pripomočkov za čiščenje ter toaletno sanitarnega
materiala.
3. Orientacijska vrednost naročila:
16,000.000 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.
Ime oziroma naziv ponudnikov, ki so bili
izbrani kot najugodnejši:
skupina A – sredstvo za strojno pomivanje posode: SIJ, d.o.o., Domžale,
skupina B – sredstva za ročno pomivanje posode: SIJ, d.o.o., Domžale,
skupina C – univerzalna sredstva za čiščenje vseh vrst vodoodpornih površin:
HENCEL ECOLAB, d.o.o., Maribor,
skupina D – specialna sredstva za čiščenje: SIJ, d.o.o., Domžale,
skupina E – sredstva za higieno in nego
rok: MAKOM, s.p., Velenje,
skupina F – sredstva za strojno pranje
perila: MAVRICA, d.o.o., Ljubljana,
skupina G – papirna konfekcija: MAKOM, s.p., Velenje,
skupina H – druga sredstva in pripomočki v kuhinjah in na oddelkih: MAKOM, s.p.,
Velenje.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
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Javno odpiranje ponudb je bilo 21. 4.
1998 ob 9. uri, na naslovu: Vrtec Ljubljana
Center, enota Ane Ziherl, Čufarjeva 14.
Število prispelih ponudb: 14.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 24/98 z dne 27. 3.
1998; Ob-1456.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 15. 5. 1998.
Vrtec Ljubljana Center
Ljubljana
Ob-3149
Na podlagi tretjega odstavka 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: Stanovanjski sklad občine Postojna,
kont. oseba Brigita Kidrič, Ljubljanska ulica
4, pisarna št. 6, 6230 Postojna, tel.
067/280-785, faks 067/280-780.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: predmet javnega naročila so gradbena, obrtniška in instalacijska dela pri prenovi in dozidavi stanovanjskega objekta Gregorčičev drevored 15 v Postojni.
3. Orientacijska vrednost naročila:
44,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 5 mesecev, začetek 1. 6.
1998 in/ali zaključek 31. 10.1 998.
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 dane
ponudbe: ponudbena cena, načini plačil,
rok izvedbe, reference ponudnika, garancija, dodatne ugodnosti.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo dne 11.
5. 1998 ob 17. uri, na naslovu: Stanovanjski sklad občine Postojna, Ljubljanska ulica
4, Postojna.
Število prispelih ponudb: 11, najnižja cena: 52,000.000 SIT, najvišja cena:
59,199.153 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-1733.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 29. 5. 1998 ali 5. 6. 1998.
Stanovanjski sklad občine Postojna
Ob-3150
Na podlagi četrtega odstavka 3. člena in
tretjega odstavka 42. člena zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavljamo
sklep
o priznanju sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o., kont. oseba Dušan Jazbinšek, Ve-
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rovškova 70, p.p. 2374, Ljubljana, tel.
188-92-02, faks 188-92-09.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: dobava motornih
osebnih in tovornih vozil.
3. Orientacijska vrednost naročila: posamezna dela v vrednosti do 38,000.000
SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: začetek je predviden april
1998 in zaključek december 1999.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Opis odločujočih meril za priznanje sposobnosti: merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 26. 5.
1998 ob 12. uri, na naslovu: Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova
70, 1001 Ljubljana.
Število prispelih ponudb: 7.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 33, z dne 24. 4.
1997; Ob-1971.
Predvideni datum objave priznanja sposobnosti: do 5. 6. 1998.
8. Ponudniki, ki jim je bila priznana sposobnost oziroma delna sposobnost:
– Avtohiša Real, d.d., Ljubljana, Vodovodna 93,
– Citroen Slovenija, Koper, Ul. 15. maja
18,
– Avtotehna, d.d., Ljubljana, Celovška
228, samo tovorna vozila.
Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o.
Št. 198
Ob-3151
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Pošta Slovenije, d.o.o., kont. oseba
Peter Hometer, Slomškov trg 10, Maribor,
tel. 062/449-200, faks 062/44-92-311,
III. nadstropje.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: vzdrževanje vozil za
PE Celje, Kranj, Ljubljana, Trbovlje in
delno Nova Gorica.
3. Orientacijska vrednost naročila:
59,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: začetek 20. 6. 1998 in
zaključek 19. 6. 1999.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena; druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb so bile upoštevane preference za domače ponudnike.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 15. 5.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2000 Maribor.
Število prispelih ponudb: 5, najnižja cena: 1.400 SIT na uro, najvišja cena: 2.850
SIT na uro.

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-1693A.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 5. 6. 1998.
Št. 198
Ob-3152
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Pošta Slovenije, d.o.o., kont. oseba Peter Hometer, Slomškov trg 10, Maribor, tel.
062/449-200, faks 062/44-92-311, III.
nadstropje.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: dobava kuvertiranovlagalnega stroja.
3. Orientacijska vrednost naročila:
20,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: začetek julij 1998 in zaključek 31. 10. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika
Pri ocenjevanju ponudb so bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: tehnične karakteristike, dobre reference na trgu.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 15. 5.
1998 ob 11. uri, na naslovu: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2000 Maribor.
Število prispelih ponudb: 4, najnižja cena: 14,611.683,45 SIT, najvišja cena:
21,620.000 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. 33, z dne 24. 4.
1998; Ob-1987.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 5. 6. 1998.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Maribor
Št. 337/98
Ob-3153
Na podlagi tretjega odstavka 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:
Klinični center Ljubljana, kont. oseba Barbara Jurca, dipl. ek., Zaloška cesta 2, Ljubljana, tel. 061/311-634, faks 061/315-583.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: dobava kruha in peciva za potrebe Kliničnega centra po naslednjih količinah:
1. kruh 145.000 kg,
2. pekarsko pecivo 30.700 kg,
3. slaščičarsko pecivo 3.700 kg.
3. Orientacijska vrednost naročila: ca.
40,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 12 mesecev.
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Predvideni datum objave dodelitve naročila: 5. 6. 1998.
Komunala Kočevje, d.o.o., Kočevje

orientacijska vrednost dodeljenega naročila: 50,751.934,07 SIT;
– pisarniški, računalniški in ostali potrošni pisarniški material za posebni davčni
urad,
izbrani najustreznejši ponudnik: DZS,
d.d., Šmartinska 152, Ljubljana,
orientacijska vrednost dodeljenega naročila: 4,440.372,61 SIT;
– pisarniški, računalniški in ostali potrošni
pisarniški material za Davčni urad Brežice,
izbrani najustreznejši ponudnik: Mladinska knjiga, Birooprema, d.d., Dunajska
121, Ljubljana,
orientacijska vrednost dodeljenega naročila: 10,969.183,58 SIT;
– pisarniški, računalniški in ostali potrošni material za Davčni urad Celje,
izbrani najustreznejši ponudnik: DZS,
d.d., Šmartinska 152, Ljubljana,
orientacijska vrednost dodeljenega naročila: 38,515.310,98 SIT;
– pisarniški, računalniški in ostali potrošni pisarniški material za Davčni urad Kočevje,
izbrani najustreznejši ponudnik: Mladinska knjiga, Birooprema, d.d., Dunajska
121, Ljubljana,
orientacijska vrednost dodeljenega naročila: 2,959.372,14 SIT;
– pisarniški, računalniški in ostali potrošni pisarniški material za Davčni urad Koper,
izbrani najustreznejši ponudnik: Mladinska knjiga, Birooprema, d.d., Dunajska
121, Ljubljana,
orientacijska vrednost dodeljenega naročila: 14,163.905,74 SIT;
– pisarniški, računalniški in ostali potrošni pisarniški material za Davčni urad Kranj,
izbrani najustreznejši ponudnik: Mladinska knjiga, Birooprema, d.d., Dunajska
121, Ljubljana,
orientacijska vrednost dodeljenega naročila: 19,062.620,47 SIT;
– pisarniški, računalniški in ostali potrošni pisarniški material za Davčni urad Ljubljana,
izbrani najustreznejši ponudnik: Mladinska knjiga, Birooprema, d.d., Dunajska
121, Ljubljana,
orientacijska vrednost dodeljenega naročila: 45,413.305,56 SIT;
– pisarniški, računalniški in ostali potrošni pisarniški material za Davčni urad Maribor,
izbrani najustreznejši ponudnik: Mladinska knjiga, Birooprema, d.d., Dunajska
121, Ljubljana,
orientacijska vrednost dodeljenega naročila: 30,049.695,49 SIT;
– pisarniški, računalniški in ostali potrošni pisarniški material za Davčni urad Murska Sobota,
izbrani najustreznejši ponudnik: Mladinska knjiga, Birooprema, d.d., Dunajska
121, Ljubljana,
orientacijska vrednost dodeljenega naročila: 12,089.560,38 SIT;
– pisarniški, računalniški in ostali potrošni pisarniški material za Davčni urad Nova
Gorica,
izbrani najustreznejši ponudnik: Mladinska knjiga, Birooprema, d.d., Dunajska
121, Ljubljana,
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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:
1. kvaliteta kruha in pekovskega peciva – 60%,
2. reference – 5%,
3. ponudbena cena – 35%.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 21. 4.
1998 ob 13. uri, na naslovu: Klinični center
Ljubljana, Zaloška 7, 1000 Ljubljana.
Število prispelih ponudb: 9, najnižja cena: 39,390.003 SIT, najvišja cena:
45,106.579 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; Ob-1236.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 22. 5. 1998.
Klinični center Ljubljana
Ob-3154
Na podlagi tretjega odstavka 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: Komunala Kočevje, d.o.o., kont. oseba
Vladimir Bizjak, Tesarska 10, Kočevje, tel.
061/851-260, faks 061/851-697.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: dobava in montaža
dehidracijske preše na centralni čistilni
napravi v Kočevju.
3. Orientacijska vrednost naročila:
25,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 4–5 mesecev ali 120–150
dni, začetek 10. 6. 1998 in/ali zaključek
10. 11. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Izbran je bil ponudnik Prolink, d.o.o.,
Celje, Zabukovica 87.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: reference, cena.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 4. 5.
1998 ob 12. uri, na naslovu: Javno komunalno podjetje Komunala Kočevje, Tesarska 10, 1330 Kočevje.
Število prispelih ponudb: 5, najnižja cena: 19,999.994 SIT, najvišja cena:
47,772.945 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 29 z dne 10. 4. 1998;
Ob-1632.

Ob-3155
Na podlagi tretjega odstavka 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: Soške elektrarne Nova Gorica, kont.
oseba Komel Miran, Erjavčeva 20, Nova
Gorica,
tel.
065/228-11,
faks
065/259-39.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izvajanje strokovnega nadzorstva nad gradbenimi deli pri
izgradnji objektov HE Doblar II in HE
Plave II.
3. Orientacijska vrednost naročila:
30,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 24 mesecev, začetek 1. 7.
1998 in/ali zaključek 1. 7. 2000.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: reference, cene, plačilni pogoji.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 7. aprila
1998 ob 12. uri, na naslovu: Soške elektrarne Nova Gorica, Erjavčeva 20, 5000
Nova Gorica.
Število prispelih ponudb: 7, najnižja cena: 11,818.944 SIT, najvišja cena:
89,100.000 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 18 z dne 6. 3. 1998;
Ob-993.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 5. 6. 1998.
Soške elektrarne Nova Gorica
Št. 403-10/98
Ob-3156
Na podlagi tretjega odstavka 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 finance, Davčna uprava
Republike Slovenije, kont. oseba Mitja Paulin, Jesenkova 3, Ljubljana, tel. 178-38-72,
faks 1324-109, soba št. P 2.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine, izbrani najugodnejši
ponudnik in vrednost dodeljenega naročila:
pisarniški, računalniški in ostali potrošni pisarniški material za Glavni urad in
15 davčnih uradov Republike Slovenije:
– pisarniški, računalniški in ostali potrošni pisarniški material za Glavni urad,
izbrani najustreznejši ponudnik: Mladinska knjiga, Birooprema, d.d., Dunajska
121, Ljubljana,
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orientacijska vrednost dodeljenega naročila: 13,639.171,66 SIT;
– pisarniški, računalniški in ostali potrošni pisarniški material za Davčni urad Novo
mesto,
izbrani najustreznejši ponudnik: Mladinska knjiga, Birooprema, d.d., Dunajska
121, Ljubljana,
orientacijska vrednost dodeljenega naročila: 14,432.721,15 SIT;
– pisarniški, računalniški in ostali potrošni pisarniški material za Davčni urad Postojna,
izbrani najustreznejši ponudnik: Mladinska knjiga, Birooprema, d.d., Dunajska
121, Ljubljana,
orientacijska vrednost dodeljenega naročila: 7,440.754,27 SIT;
– pisarniški, računalniški in ostali potrošni pisarniški material za Davčni urad Ptuj,
izbrani najustreznejši ponudnik: DZS,
d.d., Šmartinska 152, Ljubljana,
orientacijska vrednost dodeljenega naročila: 6,553.751,63 SIT;
– pisarniški, računalniški in ostali potrošni
pisarniški material za Davčni urad Trbovlje,
izbrani najustreznejši ponudnik: DZS,
d.d., Šmartinska 152, Ljubljana,
orientacijska vrednost dodeljenega naročila: 6,892.494,19 SIT;
– pisarniški, računalniški in ostali potrošni pisarniški material za Davčni urad Velenje,
izbrani najustreznejši ponudnik: DZS,
d.d., Šmartinska 152, Ljubljana,
orientacijska vrednost dodeljenega naročila: 11,751.130,73 SIT.
3. Orientacijska vrednost naročila:
289,125.284,65 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 12 mesecev, začetek 8. 6.
1998 in/ali zaključek 8. 6. 1999.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena; druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji; vsa objavljena merila.
Pri ocenjevanju ponudb so bile upoštevane preference za domače ponudnike v
višini 10%.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: najugodnejše cene glede na željeno kvaliteto, količino in kompletnost asortimana, ustrezni plačilni pogoji, dobavni roki
ter reference ponudnika.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 4. 5.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Ministrstvo za
finance, Davčna uprava Republike Slovenije, Jesenkova 3, 1000 Ljubljana.
Število prispelih ponudb: 14 veljavnih.
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-1509.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 5. 6. 1998.
Ministrstvo za finance
Davčna uprava RS
Ob-3157
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: Geodetska uprava Republike Slovenije,
kont. oseba Vesna Divjak, Zemljemerska
12, Ljubljana, tel. 178-49-18, faks
178-49-09, soba št. P 10.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: 2.1. zemljiškokatastrska nova izmera – Sežana.
3. Orientacijska vrednost naročila:
7,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 10. 6. 1998 in 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 28. 5.
1998 ob 9.30, na naslovu: Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska 12,
1000 Ljubljana.
Število prispelih ponudb: 2, najnižja cena: 9,660.000 SIT, najvišja cena:
11,500.000 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 37 z dne 15. 5. 1998;
Ob-2447.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 5. 6. 1998.

4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 25. 5. 1998 in zaključek 25. 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 31. 3.
1998 ob 9.30, na naslovu: Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska 12,
1000 Ljubljana.
Število prispelih ponudb: 2.1. – 2; 2.2.
– 2; – 2.3. – 3; 2.4. – 3; 2.5. – 3; 2.6. – 4;
2.7. – 4; 2.8. – 3.
Najnižja cena: 2.1. – 3,840.000 SIT;
2.2. – 3,840.000 SIT; 2.3. – 6,290.000
SIT; 2.4. – 12,164.000 SIT; 2.5. –
10,849.566 SIT; 2.6. – 10,755.264 SIT;
2.7. – 10,993.190 SIT; 2.8. – 11,693.609
SIT.
Najvišja cena: 2.1. – 3,932.000 SIT; 2.2.
– 3,932.000 SIT; 2.3. – 7,480.000 SIT;
2.4. – 12,917.920 SIT; 2.5. – 11,413.743
SIT; 2.6. – 11,432.840 SIT; 2.7. –
11,680.269 SIT; 2.8. – 12,412.766 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-868.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 5. 6. 1998.
Geodetska uprava RS

Ob-3158
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

Ob-3159
Na podlagi tretjega odstavka 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. P 10.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine:
2.1. izdelava skanogramov zemljiškokatastrskih načrtov – I,
2.2. izdelava skanogramov zemljiškokatastrskih načrtov – II,
2.3. izdelava datotek in kontrolnih
izrisov digitalnih katastrskih načrtov,
2.4. izdelava digitalnih zemljiškokatastrskih načrtov – območje 1,
2.5. izdelava digitalnih zemljiškokatastrskih načrtov – območje 2,
2.6. izdelava digitalnih zemljiškokatastrskih načrtov – območje 3,
2.7. izdelava digitalnih zemljiškokatastrskih načrtov – območje 4,
2.8. izdelava digitalnih zemljiškokatastrskih načrtov – območje 5.
3. Orientacijska vrednost naročila: 2.1.
– 3,300.000 SIT; 2.2. – 3,300.000 SIT;
2.3. – 8,000.000 SIT; 2.4. – 11,500.000
SIT; 2.5. – 11,000.000 SIT; 2.6. –
11,000.000 SIT; 2.7. – 11,000.000 SIT;
2.8. – 12,000.000 SIT.

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Slovenske železnice, kont. oseba Darko Juhant, inž. stroj., Trg OF 6/I, Ljubljana,
tel. 061/328-083, faks 061/322-745, soba št. 12.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: specifikacija potrebnih materialov in navedbe cen:
Poz. 1: 270 ton tirnic S 49, 880 N/mm2;
najnižja cena: 80.100 SIT,
najvišja cena: 87.213 SIT.
Poz. 2.: 2.000 kosov podložnih plošč
za sistem S 49 ravne:
najnižja cena: 727,60 SIT,
najvišja cena: 1.049,50 SIT,
Poz. 3.: 8.500 kosov podložnih plošč
za sistem S 49 z nagibom 1:20,
najnižja cena: 803,10 SIT,
najvišja cena: 1.064,70 SIT,
Poz. 4.: 72.800 kosov pokončnih vijakov z matico “T” oblike za pritrditev tirnic pri
“K” sistemu (DŽ 11a):
najnižja cena: 64,08 SIT,
najvišja cena: 71,70 SIT,
Poz. 5.: 16.000 kosov pokončnih vijakov z matico “T” oblike za pritrditev tirnic pri
“SKL” sistemu (DŽ 11b),
najnižja cena: 64,08 SIT,
najvišja cena: 71,70 SIT,
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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: kakovost blaga, reference, cena.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 9. 4.
1998 ob 10. uri na naslovu: Slovenske železnice, Kolodvorska 11, Ljubljana.
Št. prispelih ponudb: 13, najnižja in najvišja cena sta navedeni v navedbi vsebine v
2. točki tega razpisa.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 18, z dne 6. 3. 1998,
Ob-1050.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 5. 6. 1998.

Poz 10.: glej poz. 13,
Poz. 11.: 2 kosa kretnic S49R=215-6°
vključena v dvojno tirno zvezo K4 Zalog
(kompletno s kretniškimi pragi):
najnižja cena: 8.319.271 SIT,
najvišja cena: 11,330.918,83 SIT,
Poz. 12.: 3 kose kretnic S49-R=200-6°
L vključene v dvojno tirno zvezo K4 Zalog
(kompletno s kretniškimi pragi):
najnižja cena: 3,298.000 SIT,
najvišja cena: 4,504.504 SIT,
Poz. 13.: 1 kos križišče S49-12° vključeno v dvojno tirno zvezo K4 Zalog (kompletno s kretniškimi pragi):
najnižja cena: 4,190.213 SIT,
najvišja cena: 4,290.888,83 SIT,
Poz. 14.: 1 kos kretnica S49-R=500-1:12
D vključena v dvojno tirno zvezo K4 Zalog
(kompletno s kretniškimi pragi):
najnižja cena: 4,812.000 SIT,
najvišja cena: 6,408.470,33 SIT,
Poz. 15.: 44.327 m3 tolčenca 22-56 in
sipine 4-8.
Prispela je samo ena veljavna ponudba
in se zato razpis ponovi.
3. Orientacijska vrednost naročila: 100
mio SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek junija 1998 in/ali zaključek septembra
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: kakovost blaga, reference, cena.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo16. 4.
1998 ob 10. uri na naslovu: Slovenske železnice, Kolodvorska 11, Ljubljana.
Št. prispelih ponudb: 6, najnižja cena in
najvišja cena sta navedeni v navedbi vsebine v 2. točki tega razpisa.
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-1159.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 5. 6. 1998.
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Poz. 6.: 332.000 kosov dvojnih vzmetnih obročkov (DŽ 70):
najnižja cena: 16,72 SIT,
najvišja cena: 23,02 SIT,
Poz. 7.; 87.600 kosov lesnih vijakov,
tirfon, l=150 mm,
najnižja cena: 62,71 SIT,
najvišja cena: 78 SIT,
Poz. 8.: 140.600 kosov lesnih vijakov,
tirfon, I=160 mm:
najnižja cena: 63,65 SIT,
najvišja cena: 79 SIT,
Poz. 9.; 3.330 parov objemk (L+D) za
napravo proti vzdolžnemu pomiku tirnic S 49,
najnižja cena: 977,50 SIT,
najvišja cena: 1.034 SIT,
Poz 10.: 4.200 kosov naprav proti vzdolžnemu pomiku tirnic S 49 za lesen prag,
najnižja cena: 1.475,30 SIT,
najvišja cena: 3.417,85 SIT,
Poz. 11.: 30 kosov lepljenih izoliranih
stikov tip “L”, I=2,80 m, za S 49:
najnižja cena: 63.059,10 SIT,
najvišja cena: 85.059,10 SIT,
Poz. 12.: 34 kosov lepljenih izoliranih
stikov tip “L”, I= 3,60 m, za S 49:
najnižja cena: 68.331,80 SIT,
najvišja cena: 89.422,20 SIT,
Poz. 13.: 34 kosov lepljenih izoliranih
stikov tip “L”, I= 4 m, za S 49:
najnižja cena: 72.549,60 SIT,
najvišja cena: 92.625 SIT,
Poz. 14.: 4 kosov lepljenih izoliranih stikov tip “L”, I=4,20 m, za S 49:
najnižja cena: 73.604,10 SIT,
najvišja cena: 96.083 SIT,
Poz. 15.: 894 kosov varilnih porcij za tirnice S 49, 680 N/mm2, z izlivnimi cevkami:
najnižja cena: 3.278 SIT,
najvišja cena: 3.278 SIT,
Poz. 16.: 2.504 kosov varilnih porcij za
tirnice S 49, 880 N/mm2, z izlivnimi cevkami:
najnižja cena: 3.431 SIT,
najvišja cena: 3.431 SIT,
Poz. 17.: 122 kosov varilnih porcij za
tirnice sistema UIC 60, 880 N/mm2 z izlivnimi cevkami;
najnižja cena: 4.167 SIT,
najvišja cena: 4.167 SIT,
Poz. 18.: 50 kosov varilnih porcij za tirnice S 49, 880 N/mm2, z izlivnimi cevkami
za široki var:
najnižja cena: 8.917 SIT,
najvišja cena: 8.917 SIT,
Poz. 19.: 5 kosov montažnih lepljenih
izoliranih stikov tip “M” za UIC 60:
najnižja cena: 52.514,10 SIT,
najvišja cena: 63.847 SIT,
Poz. 20.: 20 kosov montažnih lepljenih
izoliranih stikov tip “M” za S 49:
najnižja cena: 50.097 SIT,
najvišja cena: 51.565 SIT,
Za pozicije od 21. do 29. (kretniški deli)
se je komisija odločila, da javni razpis ponovi,
ker je prispela samo ena veljavna ponudba.
Poz. 30.: 2.500 kg mast za mazanje
kretnic (letno/zimska) za preprečevanje trenja med gibljivimi deli kretnic,
najnižja cena: 2.444 SIT,
najvišja cena: 3.850 SIT.
3. Orientacijska vrednost naročila: 130
mio SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek junija 1998 in/ali zaključek septembra
1998.

Ob-3160
Na podlagi tretjega odstavka 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: Slovenske železnice,d.d., kont. oseba
Melita Hočevar, ek., Trg OF 6/I, Ljubljana,
tel. 061/328-084, faks 061/322-745, soba št. 21.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: specifikacija potrebnih materialov in navedbe cen:
Poz. 1: 180 ton tirnic S 49, 880 N/mm2;
najnižja cena: 80.100 SIT,
najvišja cena: 102.164 SIT.
Poz. 2.: 340 kosov podložnih plošč za
sistem S 49 ravne:
najnižja cena: 655,50 SIT,
najvišja cena: 1.095,50 SIT,
Poz. 3.: 160 kosov podložnih plošč za
sistem S 49 z nagibom 1:20,
najnižja cena: 931 SIT,
najvišja cena: 1.188,82 SIT,
Poz. 4.: 1.100 kosov vijakov z matico
“T” oblike za pritrditev tirnic pri “SKL” sistemu (DŽ 11b):
najnižja cena: 60,80 SIT,
najvišja cena: 84,52 SIT,
Poz. 5.: 2.250 kosov dvojnih vzmetnih
obročkov (DŽ 70):
najnižja cena: 25,08 SIT,
najvišja cena: 25,08 SIT,
Poz. 6.: 2.200 kosov lesnih vijakov, tirfon, I= 160 mm:
najnižja cena: 59,85 SIT,
najvišja cena: 91,02 SIT,
Poz. 7.: 420 kosov naprav proti vzdolžnemu pomiku tirnic S 49 za lesen prag:
najnižja cena: 1.645,35 SIT,
najvišja cena: 3.863,66 SIT,
Poz. 8.: 27 kosov lepljenih izoliranih stikov tip “L”, I= 2,80 m, za S 49:
najnižja cena: 56,810 SIT,
najvišja cena: 86.361 SIT,
Poz. 9.: 2 kosa lepljenih izoliranih stikov
tip “L”, I= 3,60 m za S 49:
najnižja cena: 61.560 SIT,
najvišja cena: 93.917 SIT,

Ob-3161
Na podlagi tretjega odstavka 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: Slovenske železnice, d.d., Kolodvorska
11, Ljubljana, kont. oseba Melita Hočevar,
Ljubljana,
tel.
061/328-084,
faks
061/322-745.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine:
I. impregnirani bukovi pragi 12,285
kosov,
II. impregnirani hrastovi kretniški pragi 442 m3
III. hrastovi mostovni pragi 35,2 m3.
3. Orientacijska vrednost naročila: 117
mio SIT.
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4. Dobavni rok: IV. kvartal in/ali do 30.
10. 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: ponudbena cena, kratek dobavni
rok, reference ponudnika, uredba o zaščiti
domačih ponudnikov.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 9. 4.
1998 ob 10. uri na naslovu: Steklena dvorana, Kolodvorska 11, naročnik Slovenske
železnice, d.d., Kolodvorska 11, Ljubljana.
Št. prispelih ponudb: 6, najnižja cena I.
5.660,82 SIT, II. 76.735 SIT, III. 70.615
SIT, najvišja cena I. 7.488 SIT, II.
96.267,60 SIT, III. 100.740 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 18, z dne 6. 3. 1998,
Ob-1049.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 5. 6. 1998.
Slovenske železnice, d.d., Ljubljana
Ob-3162
Na podlagi tretjega odstavka 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 komunalno podjetje Grosuplje,
kont. oseba Skarlovnik Janez, Cesta na Krko 7, Grosuplje, tel. 762-311, faks
761-389.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: adaptacija mrliške
vežice na pokopališču v Grosuplju.
3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 10,000.000
SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 1. 6. 1998 in zaključek 1. 8. 1998.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: popolnost ponudbe, ponudbena
cena, rok izvedbe, garancijski rok kot najugodnejši je bil izbran ponudnik GP Bežigrad, Ljubljana.
5. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo na naslovu: JKP Grosuplje, Cesta na Krko 7, Grosuplje.
Število prispelih ponudb: 4, najnižja cena: 13,929.898 SIT, najvišja cena:
16,148.687 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. 29 z dne 10. 4. 1998,
Ob-1732.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 29. 5. 1998.
Javno komunalno podjetje
Grosuplje, d.o.o.
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Ob-3163
Na podlagi tretjega odstavka 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 Ljubica Lukan, dipl. psih. Tržaška c. 1, Vrhnika, tel.
755-121, faks 755-158, soba št. 24.
Navedba vsebine: opravljanje prevozov
otrok v OŠ Ivana Cankarja na relacijah
Smrečje–Podlipa–Vrhnika, Zaplana–Vrhnika, Ligojna–Vrhnika, Bistra–Vrhnika.
2. Orientacijska vrednost naročila:
9,000.000 SIT.
3. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: šolsko leto 1998/1999, začetek 1. 9. 1998 in zaključek 30. 6. 1999.
4. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
5. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 11. 5.
1998 ob 10.30 na naslovu: Občina Vrhnika, Tržaška 1, Vrhnika.
Število prispelih ponudb: 3, najnižja cena 105 SIT na kilometer, najvišja cena 145
SIT na kilometer.
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. 29 z dne 10. 4. 1998,
Ob-1702.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 5. 6. 1998.
Občina Vrhnika
Št. 572-2/98
Ob-3164
Na podlagi tretjega odstavka 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: Stanovanjski sklad občine Lenart, Trg
osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slovenskih
goricah.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izdelava projektne dokumentacije PGD, PZI za gradnjo Doma starejših oseb v Lenartu.
3. Orientacijska vrednost: 9,000.000 SIT.
4. Rok dokončanja del: zaključek do 30.
9. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: ponudbena cena, reference ponudnika in rok plačil situacij.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: najugodnejša cena ob enakih
ostalih ponudbenih pogojih.
6. Kraj, datum in ura odpiranja javnih ponudb: javno odpiranje ponudb je bilo 4. 5.
1998 ob 9. uri v sobi 24/II. Občine Lenart,
Trg osvoboditve 7.
Število prispelih ponudb: 9, najnižja ponudbena cena je znašala 8,000.000 SIT,
najvišja ponudbena cena je znašala
12,247.500 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
čl. ZJN).

Datum in številka objave javnega razpisa
je 10. 4. 1998, št. 29.
Ime in podpis naročnika objave: Stanovanjski sklad občine Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slovenskih goricah,
direktor Stanko Kranvogel.
Občina Lenart
Št. 40310/0021/98-0700-10 Ob-3165
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Mestna občina Maribor, Mestna uprava,
Oddelek za družbene dejavnosti, kont. oseba Adela Erker, Ulica heroja Staneta 1, Maribor,
tel.
062/2201-315,
faks
062/2201-293, soba št. 343.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: obnova kotlarn:
a) Vrtec Borisa Pečeta – zamenjava
radiatorjev v paviljonskem delu,
b) Vrtec Tezno – ureditev plinske kotlarne,
c) OŠ Borcev za severno mejo – zamenjava avtomatike v kotlarni
d) OŠ Draga Kobala – zamenjava avtomatike v kotlarni.
3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa:
objava v petek, 5. 6. 1998, skupaj
13.830 SIT;
a) 2,630.000 SIT,
b) 7,200.000 SIT,
c) 2,900.000 SIT,
d) 1,100.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 2 meseca, začetek 25. 6.
1998 in zaključek 20. 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: cena, reference.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 18. 5.
1998 ob 12.30 na naslovu: Mestna občina
Maribor, Oddelek za družbene dejavnosti,
Ulica heroja Staneta 1, Maribor.
Št. prispelih ponudb: 5:
a) najnižja cena: 1,971.575 SIT, najvišja
cena: 2,603.727 SIT,
b) najnižja cena: 7,024.487 SIT, najvišja cena: 8,715.129 SIT,
c) najnižja cena: 2,267.756 SIT, najvišja cena: 2,925.578 SIT,
d) najnižja cena: 803.370 SIT, najvišja
cena: 1,041.615 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 33, z dne 24. 4.
1998, Ob-1948.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 5. 6. 1998.
Mestna občina Maribor
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6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 6. 5.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Javno podjetje
za vzdrževanje avtocest, d.o.o., Grič 54,
1001 Ljubljana, soba št. 14a.
Število prispelih ponudb: 3, najnižja cena: 49,909.800 SIT, najvišja cena:
59,452.002 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-1603.

Navedba vsebine: rekonstrukcija kanalizacije v Kersnikovi ulici.
3. Začetek in dokončanje del: začetek
junij 1998, zaključek julij 1998.
4. Utemeljitev izbire ponudnika: reference pri izvajanju razpisanih del in tržno sprejemljive cene.
5. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Odpiranje ponudb je bilo 7. 5. 1998 ob
9. uri, v prostorih MOC, Komunalna direkcija, Prešernova 27/II, 3000 Celje.
Število prispelih ponudb: 6, najnižja cena: 14,924.827 SIT, najvišja cena:
17,234.121 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. 29, z dne 10. 4.
1998; Ob-1712.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 28. 5. 1998.
Mestna občina Celje
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Ob-3166
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Javno podjetje za vzdrževanje avtocest,
d.o.o., kont. oseba Franjo Bezjak, Grič 54,
Ljubljana, tel. 061/159-87-57, faks
061/159-01-49, soba št. 308.
2. Predmet javnega naročila: blago,
gradbena dela, storitve.
Navedba vsebine: dobava in postavitev varovalnih mrež.
3. Orientacijska vrednost naročila:
20,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 12 mesecev.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb so bile upoštevane preference za domače ponudnike v
višini 10%.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: reference, glede na tehnične zahteve najnižja cena, dosedanje pravočasno
izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, rok
dobave.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 6. 5.
1998 ob 11. ure, na naslovu: Javno podjetje za vzdrževanje avtocest, d.o.o., Grič 54,
1001 Ljubljana, soba št. 14a.
Število prispelih ponudb: 2, najnižja cena: 22,821.934 SIT, najvišja cena:
28,642.900 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa:
Uradni list RS, št. 29, z dne 10. 4. 1998.
Ob-3167
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Javno podjetje za vzdrževanje avtocest,
d.o.o., Franjo Bezjak, Grič 54, Ljubljana,
tel. 061/159-87-57, faks 061/159-01-49,
soba št. 308.
2. Predmet javnega naročila: blago,
gradbena dela, storitve.
Navedba vsebine: dobava in postavitev odbojnih ograj.
3. Orientacijska vrednost naročila:
55,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 12 mesecev.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb so bile upoštevane preference za domače ponudnike v
višini 10%.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: reference, glede na tehnične zahteve najnižja cena, dosedanje pravočasno
izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, rok
dobave.

Ob-3168
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Javno podjetje za vzdrževanje avtocest,
d.o.o., Franjo Bezjak, Grič 54, Ljubljana,
tel. 061/159-87-57, faks 061/159-01-49,
soba št. 308.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: servis in vzdrževanje mehanizacije.
3. Orientacijska vrednost naročila:
10,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 12 mesecev.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb so bile upoštevane preference za domače ponudnike v
višini 10%.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: reference, najnižja cena, dosedanje pravočasno izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, kratek rok izvršitve servisnih
storitev.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 8. 5.
1998 ob 10. ure, na naslovu: Javno podjetje za vzdrževanje avtocest, d.o.o., Grič 54,
1001 Ljubljana, soba št. 14a.
Število prispelih ponudb: 5, najnižja cena: 2,721.175 SIT, najvišja cena:
4,133.243 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-1820.
Javno podjetje za vzdrževanje
avtocest, d.o.o.
Ob-3169
Na podlagi tretjega odstavka 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 knezov 9, Celje, kont. oseba Marko Planinšek,
VO-KA Celje, tel.063/405-030.
2. Predmet javnega naročila

Su 36/98
Ob-3170
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o priznanju sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Okrožno sodišče na Ptuju, Krempljeva
7, Ptuj.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: potrošni računalniški in pisarniški material.
3. Orientacijska vrednost naročila:
8,000.000 SIT.
4. Ime in naziv ponudnikov, ki jim je bila
priznana sposobnosti za 12 mesecev:
– Mladinska knjiga, Birooprema, Poslovna enota Maribor, Kardeljeva 55, Maribor,
– Založba obzorja Maribor, d.d., Partizanska 3–5, Maribor,
– Jazon, d.o.o., Pot v Hrastovec 21,
Ljubljana-Črnuče,
– Repriza, d.o.o., DZS Trgovina in založništvo, d.d. – Franšizing “Miklošičeva
knjigarna in papirnica”, Miklošičeva ul. 3,
Ptuj,
– Posrednik, d.o.o., Osluševci 6, Podgorci,
– Mercator SVS, d.d.,Ptuj, Rogozniška 8.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 8. 5.
1998 ob 14. uri, na naslovu: Okrožno sodišče na Ptuju, Krempljeva 7, Ptuj, soba
št. 26.
Število prispelih ponudb: 6.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti
(50. člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 33, z dne 24. 4.
1998; Ob-2103.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 30. 5. 1998.
Okrožno sodišče na Ptuju
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Ob-3171A
Na podlagi tretjega odstavka 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 Starše, Starše 93, Starše.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: izvedba povezovalnega vodovoda Prepolje–Brunšvik.
3. Orientacijska vrednost naročila:
7,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek junij 1998, zaključek avgust 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 5. 5.
1998 ob 13.30, na naslovu: Občina Starše, Starše 93, 2205 Starše.
Število prispelih ponudb: 5, najnižja cena: 14,696.900 SIT, najvišja cena:
24,525.742 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- 1836.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 5. 6. 1998.
Ob-3171B
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
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sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Občina Starše, Starše 93, Starše.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: rekonstrukcija in
dozidava mrliške vežice.
3. Orientacijska vrednost naročila:
32,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek maj 1998, zaključek avgust 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 5. 5.
1998 ob 9. uri, na naslovu: Občina Starše,
Starše 93, 2205 Starše.
Število prispelih ponudb: 11, najnižja
cena: 41,416.072 SIT, najvišja cena:
54,085.390,50 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 24, z dne 27. 3.
1998; Ob- 1430A.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 5. 6. 1998.
Ob-3171Č
Na podlagi tretjega odstavka 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 Starše, Starše 93, Starše.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: vzdrževalna dela na
področju šolstva in otroškega varstva.
3. Orientacijska vrednost naročila:
20,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek junij 1998, zaključek avgust 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 5. 5.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Občina Starše, Starše 93, 2205 Starše.
Število prispelih ponudb: 11.
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- 1430C.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 5. 6. 1998.

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Občina Starše, Starše 93, Starše.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: preplastitev cest na
področju Občine Starše.
3. Orientacijska vrednost naročila:
60,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: začetek junij 1998, zaključek avgust 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 5. 5.
1998 ob 12. uri, na naslovu: Občina Starše, Starše 93, 2205 Starše.
Število prispelih ponudb: 8, najnižja cena: 43,602.280 SIT, najvišja cena:
64,798.787 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- 1430B.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 5. 6. 1998.
Občina Starše

Ob-3171C
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

Št. 170/98
Ob-3336
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Naročnik: Odbor za izgradnjo plavajočega mlina na Muri v Ižakovcih, kont. oseba Tine Mlinarič, Mladinska 2, Beltinci, tel.
069/421-264, faks 069/421-943.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
in montažna dela.
Navedba vsebine: izgradnja plavajočega mlina na reki Muri v Ižakovcih, z dvema kupoma in mlinskim kolesom, pritrditev mlina s sidranjem, izgradnja brežne mlinske hiše, izvedba potrebnih komunalnih naprav in napeljav, izdelava in
montaža notranje opreme v mlinu.
3. Orientacijska vrednost naročila:
20,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: maj
1998, julij 1999.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: reference, celovita ponudba, ugodna ponudbena
cena, druga merila, navedena v razpisni dokumnetaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: po razpisnih pogojih, predvsem
pa celovita ponudba in reference ponudnika.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 13. 5.
1998 ob 14. uri v prostorih Občine Beltinci, Mladinska 2, Beltinci.
Število prispelih ponudb: 2; najnižja cena 14,059.065 SIT; najvišja cena
15,653.669,40 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-1771.
Občina Beltinci
Št. 62100/0005/98

Ob-2879

Sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma sedež naročnika: Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Zavod
za šport, Vita Kraigherja 8, Maribor, kont.
oseba mag. Rudi Bračič, tel. 062/28-221,
27-779, faks 062/221-771.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela pri ureditvi malega stadiona v Ljudskem vrtu.
3. Orientacijska vrednost naročila:
35,000.000 SIT.
4. Rok izvedbe del: 15. 8. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: reference, ponudbena cena, bonitete.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 18. 5.
1998 ob 9. uri, v prostorih Zavoda za šport,
Vita Kraigherja 8, Maribor.
Število prispelih ponudb: 5, najnižja cena: 39,424.405 SIT, najvišja cena:
45,569.785 SIT.
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Javno odpiranje ponudb je bilo 28. 5.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Visoka policijsko-varnostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana.
Naročnik: MNZ RS, Kotnikova 8a, Ljubljana.
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. 37 z dne 15. 5. 1998;
Ob-2511.
Ministrstvo za notranje zadeve

jem«, subvencioniran s strani MZT v okviru paketa VIII pod zaporedno številko
102.
3. Orientacijska vrednost naročila:
8,400.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: 8 tednov po podpisu pogodbe.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji:
preglednost in celovitost ponudbe, cena,
stalnost cene, reference, opcija ponudbe,
druge posebne ugodnosti.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 5. 5.
1998 ob 11. uri, na naslovu: Institut »Jožef
Stefan«, Jamova 39, Ljubljana.
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. 27 z dne 3. 4. 1998;
Ob-1531.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 5. 6. 1998.
Institut »Jožef Stefan«
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7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 33 z dne 24. 4. 1998.
Mestna občina Maribor
Mestna uprava
Zavod za šport
Ob-3369
Na podlagi tretjega odstavka 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: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Stanislav Medvešek, Trg revolucije 12, Trbovlje, tel. 0601/26-114, 21-086, faks
0601/26-642.
2. Predmet javnega naročila
Navedba vsebine: nakup pnevmatskih
dvigal.
3. Orientacijska vrednost naročila:
11,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 4 mesece.
5. Utemeljitev izbire ponudnika
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: merila, navedena v razpisu in razpisni dokumentaciji.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 15. 5.
1998 ob 13. uri, na naslovu: RTH, d.o.o.,
Trbovlje, Trg revolucije 12, Trbovlje.
Število prispelih ponudb: 3;
– pnevmatska dvigala dvižne sile do 60
kN, najnižja vrednost: 8,924.428,80 SIT,
najvišja vrednost: 9,606.868,80 SIT;
– pnevmatska dvigala dvižne sile do 120
kN, najnižja vrednost: 1,717.170 SIT, najvišja vrednost: 2,005.000 SIT.
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 33 z dne 24. 4. 1998;
Ob-2131C.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 29. 5. 1998.
Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o.
Št. 0048/1-308/32-98
Ob-3370
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o neuspelem javnem razpisu
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za notranje zadeve RS, kont.
oseba Mirko Slukan, Štefanova 2, Ljubljana, tel. 066/276-476.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: najem plovila.
3. Orientacijska vrednost naročila:
9,500.000 SIT.
4. Utemeljitev: druga merila, navedena v
razpisni dokumentaciji, cena najema, čas
popravila plovila, starost plovila.
Pri ocenjevanju ponudb so bile upoštevane preference za domače ponudnike v
višini do 10%.
Opis: na javni razpis ni prispela nobena
ponudba, zato javni razpis ni uspel.
5. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Ob-3371
Na podlagi tretjega odstavka 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: Servis skupnih služb Vlade Republike
Slovenije, kont. oseba Franc Mlakar, Župančičeva 3, Ljubljana, tel. 178-52-40.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: dobava živil za Oddelek gostinstva (II. skupina meso in mesni izdelki).
3. Vrednost
dodeljenega
naročila:
30,629.184,52 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 12 mesecev, začetek 1. 6.
1998 in/ali zaključek 31. 5. 1999.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena; druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: najnižja cena.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 5. 5.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Servis skupnih
služb Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 27a, Ljubljana, sejna soba.
Število prispelih ponudb: 6, najnižja cena: 30,629.184,52 SIT, najvišja cena:
39,314.384,82 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-1411.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 29. 5. 1998.
Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb
Ob-3137
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Institut »Jožef Stefan«, kont. oseba Štefka
Lavrič, Jamova 39, Ljubljana, tel. 177-33-54,
faks 061/1232-205, soba št. C 142.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: raziskovalna oprema »plinski kromatograf z avtoinjektor-

Št. 110-1/93
Ob-3372A
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija RS za ceste, kont. oseba Liljana Luis,
dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-95, faks 061/178-83-26, soba št. 209.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: ureditev počivališča Dolenjski potok ob cesti M 10-4 odsek 343, km 4.600.
3. Orientacijska vrednost naročila:
7,100.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 7. 6. 1998 in zaključek 20. 10. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: ponudba izvajalca NG Vidmar,
d.o.o., Šmihel, Novo mesto, je bila izbrana
zaradi najugodnejše ponudbene cene.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 28. 11.
1997 ob 10. uri, na naslovu: Ministrstvo za
promet in zveze – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, Ljubljana.
Število prispelih ponudb: 2, najnižja cena: 22,104.954 SIT, najvišja cena:
23,592.706,80 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 70 z dne 14. 11.
1997; Ob-4944Č.
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Predvideni datum objave dodelitve naročila: 5. 6. 1998.
Št. 110-1/93
Ob-3372B
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija RS za ceste, kont. oseba Andrej Vižin,
dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-30, faks 061/178-83-26, soba št. 212.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izdelava projektov
PGD, PZI za rehabilitacijo vozišč po seznamu EBRD (vzhodna Slovenija 1. sklop).
3. Orientacijska vrednost naročila:
112,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 7. 6. 1998 in zaključek 30. 7. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: ponudba izvajalca Lineal, d.o.o.,
Maribor in Constructa, d.o.o., Gledališka 2,
Celje, sta bila izbrana zaradi najugodnejše
ponudbene cene.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 14. 4.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Ministrstvo za
promet in zveze – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, Ljubljana.
Število prispelih ponudb: 3, najnižja cena: 45,751.371 SIT, najvišja cena:
55,810.183 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-1164B.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 5. 6. 1998.
Št. 110-1/93
Ob-3372C
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija RS za ceste, kont. oseba Andrej Vižin,
dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-30, faks 061/178-83-26, soba št. 212.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izdelava projektov
PGD, PZI za rehabilitacijo vozišč po seznamu EBRD (centralna Slovenija 2.
sklop).
3. Orientacijska vrednost naročila:
112,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 30. 5. 1998 in zaključek 30. 7. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.
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Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: ponudba izvajalca Aktim, d.o.o.,
Parmova 53, Ljubljana, je bila izbrana zaradi najugodnejše ponudbene cene.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 14. 4.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Ministrstvo za
promet in zveze – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, Ljubljana.
Število prispelih ponudb: 3, najnižja cena: 67,629.363 SIT, najvišja cena:
81,778.197 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-1164B.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 5. 6. 1998.
Št. 110-1/93
Ob-3372Č
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija RS za ceste, kont. oseba Andrej Vižin,
dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-30, faks 061/178-83-26, soba št. 212.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izdelava projektov
PGD, PZI za rehabilitacijo vozišč po seznamu EBRD (zahodna Slovenija 3. sklop).
3. Orientacijska vrednost naročila:
112,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 26. 5. 1998 in zaključek 30. 7. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: ponudba izvajalca Projekt Nova
Gorica, d.o.o., Nova Gorica, je bila izbrana
zaradi najugodnejše ponudbene cene.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 14. 4.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Ministrstvo za
promet in zveze – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, Ljubljana.
Število prispelih ponudb: 3, najnižja cena: 67,629.363 SIT, najvišja cena:
81,778.197 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-1164B.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 5. 6. 1998.
Št. 110-1/93
Ob-3372D
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija RS za ceste, kont. oseba Božo Kordin,
dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-28, faks 061/178-83-26, soba št. 208.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: obnova ceste R
365/1348 Grm–Radohova vas–Bič.
3. Orientacijska vrednost naročila:
20,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 1. 6. 1998 in zaključek 30. 8. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: ponudba izvajalca Rekon Gradbeništvo, inženiring, trgovina, d.o.o., je bila
izbrana zaradi najugodnejše ponudbe.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 3. 11.
1997 ob 10. uri, na naslovu: Ministrstvo za
promet in zveze – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, Ljubljana.
Število prispelih ponudb: 5, najnižja cena: 22,475.036 SIT, najvišja cena:
29,655.446 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. 61 z dne 3. 10. 1997;
Ob-4232D.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 5. 6. 1998.
Št. 110-1/93
Ob-3372E
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija RS za ceste, kont. oseba Liljana Luis,
dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-95, faks 061/178-83-26, soba št. 209.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: obnova vertikalne
prometne signalizacije na M 1 odsek
201–229.
3. Orientacijska vrednost naročila:
25,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 22. 5. 1998 in zaključek 11. 7. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: ponudba izvajalca Rekon LK ing,
d.o.o., je bila izbrana zaradi najugodnejše
ponudbe.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
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2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: obnova talnih označb na območju CP Nova Gorica.
3. Orientacijska vrednost naročila:
57,212.460 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 9. 6. 1998 in zaključek 3. 10. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: ponudba izvajalca Cestno podjetje Nova Gorica je bila izbrana zaradi najugodnejše ponudbene cene.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 4. 5.
1997 ob 11. uri, na naslovu: Ministrstvo za
promet in zveze – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, Ljubljana.
Število prispelih ponudb: 3, najnižja cena: 71,787.989 SIT, najvišja cena:
79,587.473,55 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. 1997;
Ob-1586D.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 5. 6. 1998.
Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija RS za ceste

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Občina Črnomelj, kont. oseba Srečko
Janjoš, Trg svobode 3, Črnomelj, tel.
068/52-040, faks 068/51-117, soba št.
24, e-mail: obcina.crnomelj@siol.net.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: modernizacija javnih cest in mestnih ulic v Občini Črnomelj za leto 1998.
3. Orientacijska vrednost naročila:
18,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 6 mesecev.
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, reference, rok izvedbe, rok
plačila, finančno zavarovanje.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 12. 5.
1998 ob 9.30, na naslovu: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, Črnomelj.
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. 29 z dne 10. 4. 1998;
Ob-1729.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 20. 5. 1998.
Občina Črnomelj
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Javno odpiranje ponudb je bilo 15. 12.
1997 ob 10. uri, na naslovu: Ministrstvo za
promet in zveze – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, Ljubljana.
Število prispelih ponudb: 2, najnižja cena: 22,885.880 SIT, najvišja cena:
24,119.585 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. 70 z dne 14. 11.
1997; Ob-4944D.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 5. 6. 1998.
Ob-3276A
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija RS za ceste, kont. oseba Liljana Luis,
dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-95, faks 061/178-83-26, soba št. 209.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: obnova talnih označb na območju mesta Ljubljane.
3. Orientacijska vrednost naročila:
17,279.880 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 9. 6. 1998 in zaključek 3. 10. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: ponudba izvajalca Signa, d.o.o.,
Črnuče, je bila izbrana zaradi najugodnejše
ponudbene cene.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 23. 4.
1997 ob 10. uri, na naslovu: Ministrstvo za
promet in zveze – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, Ljubljana.
Število prispelih ponudb: 3, najnižja cena: 20,317.813 SIT, najvišja cena:
24,938.735,40 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. 1997;
Ob-1586G.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 5. 6. 1998.
Ob-3276B
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija RS za ceste, kont. oseba Liljana Luis,
dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-95, faks 061/178-83-26, soba št. 209.

Št. 008687

Ob-3277

Sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: JP Vodovod Kanalizacija, Krekov trg 10,
Ljubljana, tel. 061/17-29-400, faks
061/13-03-065.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: računalniška oprema, Ljubljana, Krekov trg 10.
3. Orientacijska vrednost naročila:
12,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 16 delovnih dni od podpisa pogodbe s strani naročnika.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: cena, reference, rezultat testa računalnikov.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 21. 5.
1998 ob 9. uri, v prostorih JP Vodovod
Kanalizacija, Krekov trg 10, Ljubljana.
Število prispelih ponudb: 9, najnižja cena: 9,781.748,76 SIT, najvišja cena:
15,128.168 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).
8. Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 33 z dne 24. 4.
1998; Ob-2063.
JP Vodovod Kanalizacija
Ljubljana
Št. 347-004/98
Ob-3374
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

Ob-3375
Na podlagi tretjega odstavka 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 Ribnica, kont. oseba Hočevar
Danilo, Gorenjska cesta 3, Ribnica, tel.
861-090, faks 861-091.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: modernizacija ceste
na Ugar v Ribnici in modernizacija ceste
Vintarji–Črni potok.
3. Orientacijska vrednost naročila:
20,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 2 meseca, začetek 10. 6.
1998 in/ali zaključek 31. 7. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe:
– najnižja cena,
– fiksnost cen.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 5. 5.
1998 ob 11. uri, na naslovu: Občina Ribnica, Gorenjska c. 3, Ribnica.
Število prispelih ponudb: 6, najnižja cena: 20,408.317 SIT, najvišja cena:
22,853.477 SIT.
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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.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 5. 6. 1998.
Občina Ribnica
Ob-3376
Na podlagi tretjega odstavka 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 Marija Virant, dipl.
inž. – DDC, d.o.o., Ljubljana, Snebrska
120b, Ljubljana, tel. 061/485-076.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: AC Vrba–Črnivec–
Podtabor; izdelava topografskih načrtov
v merilu 1:1000.
3. Orientacijska vrednost naročila:
13,500.000 SIT.
4. Rok dokončanja del: 45 dni 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 Geodetski
zavod Slovenije, Ljubljana, je v skladu z razpisnimi pogoji popolna in najcenejša.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 21. 4.
1998 ob 9. uri, na naslovu: Direkcija RS za
ceste, Tržaška 19, Ljubljana.
Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje.
Število prispelih ponudb: 2, najnižja cena: 16,807.500 SIT, najvišja cena:
18,211.500 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 22 z dne 20. 3. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 5. 6. 1998.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji, d.d.
Št. 0048/1-308/23-9-98
Ob-3377
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o neuspelem ponovnem javnem
razpisu
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za notranje zadeve RS, kont.
oseba Olga Cedilnik, Štefanova 2, Ljubljana, tel. 061/1594-399.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: organiziranje prevozov tujcev, ki so v postopku odstranjevanja iz države.
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3. Orientacijska vrednost naročila:
20,000.000 SIT.
4. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji:
razpoložljivost za organiziranje aranžmajev,
odzivni čas, finančno stanje ponudnika in
reference.
Pri ocenjevanju ponudb so bile upoštevane preference za domače ponudnike v
višini 10%.
Opis: na ponovni javni razpis je prispela
le ena ponudba, zato ponovni javni razpis ni
uspel.
5. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 15. 5.
1998 ob 12. uri, na naslovu: Visoka policijsko-varnostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana.
Naročnik: MNZ RS, Kotnikova 8a, Ljubljana.
Število prispelih ponudb: 1.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 33 z dne 24. 4. 1998;
Ob-2112.
Št. 0048/1-308/25-5-98
Ob-3378
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o delno neuspelem javnem razpisu
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za notranje zadeve RS, kont.
oseba Sonja Šimenc, Štefanova 2, Ljubljana, tel. 061/172-4324.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izvedba obdobnih
zdravstvenih pregledov delavcev MNZ:
UNZ Kranj, UNZ Krško in UNZ Novo mesto.
3. Orientacijska vrednost naročila:
28,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 1. 9. 1998 in zaključek 31. 10. 1998.
5. Utemeljitev: druga merila, navedena v
razpisni dokumentaciji: cena, rok izvedbe,
finančno stanje ponudnika, kadri, reference
strokovnih kadrov.
Pri ocenjevanju ponudb so bile upoštevane preference za domače ponudnike v
višini 10%.
Opis: na javni razpis je prispelo 5 veljavnih in 4 popolne ponudbe. Izbira najugodnejšega ponudnika temelji na uporabi ponderiranih meril, ki so bila določena v razpisni dokumentaciji.
Izbor ponudnika oziroma izid javnega razpisa:
– UNZ Kranj: javni razpis za to točko ni
uspel,
– UNZ Krško: izbran ponudnik je Zdravstveni dom Krško,
– UNZ Novo mesto: javni razpis ni uspel.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 8. 5. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Visoka policijsko-varnostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana.
Naročnik: MNZ RS, Kotnikova 8a, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 5 (4 popolne
ponudbe).
Za UNZ Krško: najnižja cena: 365,75
SIT s prometnim davkom, najvišja cena: 385
SIT s prometnim davkom.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 33 z dne 24. 4. 1998;
Ob-1947.
Ministrstvo za notranje zadeve

Oddaja javnega naročila brez
javnega razpisa (55. člen)
Ob-3125
Na podlagi 3. točke prvega odstavka 55.
člena zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava
RS za varstvo narave, Vojkova 1b, Ljubljana, kont. oseba Ada Štravs-Brus, dipl. inž.,
Vojkova 1b, Ljubljana, tel. 061/178-44-38,
faks 061/178-40-52, soba št. 221, e-mail
ada.stravs-brus@mopuvn.sigov.mail.si.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izdelava Strokovne
podlage za varovanje vodnih virov v Karavankah na območju med Zahodno Košuto, Jezerskim in Koprivno, I. faza”.
3. Orientacijska vrednost naročila:
7,499.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 30. 5. 1998 in zaključek 30. 6. 1999.
5. Utemeljitev izbire ponudnika
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: na podlagi sklepa, ki ga je sprejela Stalna slovensko-avstrijska komisija za
Dravo na 6. zasedanju, ki je bilo v dneh od
20. do 22. maja 1997 na Dunaju v Avstriji
(2.2. točka uradnega zapisnika), je bilo na
podlagi izdelanega poročila “Hidrogeologija Karavank, odsek Stol–Ljubeljski prelaz”
sklenjeno, da dosedanji slovenski in avstrijski strokovnjaki, vsak na svoji strani meje,
nadaljujejo z raziskavami v Karavankah na
območju med Zahodno Košuto, Jezerskim
in Koprivno. Kot odgovorni nosilec naloge
na slovenski strani meje je Inštitut za geologijo, geotehniko in geofiziko, p.o., Ljubljana.
Ob-3126
Na podlagi 3. točke prvega odstavka 55.
člena zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava
RS za varstvo narave, Vojkova 1b, Ljubljana, kont. oseba Ada Štravs-Brus, dipl. inž.,
Vojkova 1b, Ljubljana, tel. 061/178-44-38,
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Navedba vsebine: izdelava PGD-PZI sanacije podpornega zidu na odseku proge Zidani Most–Rimske Toplice od km
507+600 do km 507+882.
3. Vrednost
dodeljenega
naročila:
1,900.000 SIT.
4. Dobavni rok: 60 dni.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: Slovenske železnice, d.d.
Število prispelih ponudb: 3, najnižja cena: 1,900.000 SIT, najvišja cena:
4,260.000 SIT.

Št. 2.0.-2837/98
Ob-3360
Na podlagi tretjega odstavka 55. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
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faks 061/178-40-52, soba št. 221, e-mail
ada.stravs-brus@mopuvn.sigov.mail.si.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izdelava Strokovne
naloge javne vodnogospodarske službe
s področja gospodarjenja z vodami in
vodnim prostorom za leto 1998.
3. Orientacijska vrednost naročila:
2,980.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 12. 5. 1998 in zaključek 31. 12. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane ponudbe: naloge v okviru posameznih
vsebin imajo značaj javnih strokovnih del,
katerih namen je strokovno servisiranje
države za zagotavljanje nemotenega
opravljanja dejavnosti v vmesnem obdobju, ko naj bi novi zakon o vodah opredelil
mesto in vlogo uprave na področju gospodarjenja z vodami in vodnim prostorom. Iz navedenih razlogov je naročnik
oddal konkretno izvajanje del Vodnogospodarskemu inštitutu, d.o.o., Ljubljana,
ki na podlagi dosedaj opravljenega dela
in razpoložljivega strokovnega kadra lahko edini v celoti in po vsebini izvaja take
naloge.
Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za varstvo narave
Št. 2.0.-2837/98
Ob-3356
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.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: sanacija propusta v
km 654+162,20 na progi Ljubljana–Sežana.
3. Vrednost
dodeljenega
naročila:
4,985.758 SIT.
4. Dobavni rok: 25 delovnih dni.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena; druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe:
– najnižja cena,
– dobre reference.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: Slovenske železnice, d.d.
Število prispelih ponudb: 5, najnižja cena: 4,985.758 SIT, najvišja cena:
6,806.625 SIT.
Št. 2.0.-2837/98
Ob-3357
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.
2. Predmet javnega naročila: storitve.

Št. 2.0.-2837/98
Ob-3358
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.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izdelava PGD-PZI
opornega zidu na progi Maribor–Šentilj
od km 597+975 do km 598+095.
3. Vrednost
dodeljenega
naročila:
1,156.000 SIT.
4. Dobavni rok: 2 meseca.
5. Utemeljitev izbire ponudnika
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe:
– reference na podobnih delih,
– cena.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: Slovenske železnice, d.d.
Število prispelih ponudb: 4, najnižja cena: 1,156.000 SIT, najvišja cena:
2,130.000 SIT.
Št. 2.0.-2837/98
Ob-3359
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.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izdelava PGD-PZI sanacije zidu od km 543+794 do km
544+159 železniške proge Zidani
Most–Ljubljana, na odseku Kresnice–
Laze.
3. Vrednost
dodeljenega
naročila:
2,800.000 SIT.
4. Dobavni rok: 2 meseca.
5. Utemeljitev izbire ponudnika
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe:
– najboljše reference,
– ugodna cena.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: Slovenske železnice, d.d.
Število prispelih ponudb: 2, najnižja cena: 2,800.000 SIT, najvišja cena:
2,800.000 SIT.

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Slovenske železnice, d.d., Kolodvorska
11, Ljubljana.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izdelava PGD-PZI sanacije zidu od km 468+340 do km
468+930 železniške proge Dobovo–Zidani Most, na odseku Krško–Brestanica.
3. Vrednost
dodeljenega
naročila:
3,200.000 SIT.
4. Dobavni rok: 2,5 meseca.
5. Utemeljitev izbire ponudnika
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe:
– najboljše reference,
– ugodna cena.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: Slovenske železnice, d.d.
Število prispelih ponudb: 2, najnižja cena: 3,200.000 SIT, najvišja cena:
3,375.000 SIT.
Št. 2.0.-2837/98
Ob-3361
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.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izdelava PGD-PZI sanacije pobočja in zidu od km 551+740
do km 551+930 železniške proge Zidani Most–Ljubljana, pod odseku Laze–Zalog.
3. Vrednost
dodeljenega
naročila:
2,700.000 SIT.
4. Dobavni rok: 67 dni.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: Slovenske železnice, d.d.
Število prispelih ponudb: 2, najnižja cena: 2,700.000 SIT, najvišja cena:
3,000.000 SIT.
Št. 2.0.-2837/98
Ob-3362
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.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: sanacija propusta v
km 59+106 proge Maribor–Holmec.
3. Vrednost
dodeljenega
naročila:
17,385.602 SIT.
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4. Dobavni rok: 60 dni.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja cena.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: Slovenske železnice, d.d.
Število prispelih ponudb: 2, najnižja cena: 17,385.602 SIT, najvišja cena:
19,562.524 SIT.
Št. 2.0.-2837/98
Ob-3363
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.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: sanacija propusta
v km 231+485 proge Maribor–Holmec.
3. Vrednost dodeljenega naročila:
5,957.196 SIT.
4. Dobavni rok: 56 dni.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja cena.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: Slovenske železnice, d.d.
Število prispelih ponudb: 3, najnižja cena: 5,957.515 SIT, najvišja cena:
6,322.106 SIT.
Slovenske železnice, d.d.
Št. 65-14/98
Ob-3364
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: Zdravstveni dom Ajdovščina, Idrijska 1,
Ajdovščina, tel. 065/63-304, faks
065/63-429.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: dobava in montaža
opreme za prizidek k Zdravstvenemu
domu Ajdovščina.
3. Vrednost dodeljenega naročila:
21,185.181,01 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 6. 6. 1998 in končanje 20. 7. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika:
– nižja cena,
– druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike
v višini 10%.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe:
1. cena,
2. rok,
3. finančno stanje,
4. tehnična opremljenost ponudnika,
5. splošne reference,
6. dosedanje izkušnje na objektih investitorja,
7. plačilni pogoji.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: Zdravstveni dom Ajdovščina, 4.
5. 1998 ob 12. uri, v sejni sobi Občine
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Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, kont. oseba Vidmar Irena –
Zdravstveni dom Ajdovščina, Idrijska 1.
Število prispelih ponudb: 5, najnižja cena: 19,496.594,95 SIT, najvišja cena:
26,911.588,05 SIT.
Zdravstveni dom Ajdovščina
Št. 110-1/98
Ob-3365A
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: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, Ulica XIV. divizije 4, Celje.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: zagotavljanje sredstev za nabavo signalizacijske opreme
JPVAC v letu 1998.
3. Vrednost dodeljenega naročila:
53,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 1. 1. 1998 in zaključek 31. 12.
1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: JPVAC je edini usposobljeni ponudnik, ki razpolaga z zahtevano tehnično
opremo, ustreznimi strokovnimi kadri.
Št. 110-1/98
Ob-3365B
Na podlagi tretjega odstavka 55. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

3. Vrednost
dodeljenega
naročila:
145,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 1. 1. 1998 in zaključek 31. 12. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: JPVAC je edini usposobljeni ponudnik, ki razpolaga z zahtevano tehnično
opremo, ustreznimi strokovnimi kadri.
Št. 110-1/98
Ob-3365Č
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: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, Ulica XIV. divizije 4, Celje.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: zagotavljanje sredstev za nadomestitev osnovnih sredstev
JPVAC v letu 1998 – oprema.
3. Vrednost
dodeljenega
naročila:
46,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 1. 1. 1998 in zaključek 31. 12. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: JPVAC je edini usposobljeni ponudnik, ki razpolaga z zahtevano tehnično
opremo, ustreznimi strokovnimi kadri.
Št. 110-1/98
Ob-3365D
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: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, Ulica XIV. divizije 4, Celje.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: zagotavljanje sredstev za nadomestitev osnovnih sredstev
JPVAC v letu 1998 – mehanizacija.
3. Vrednost
dodeljenega
naročila:
100,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 1. 1. 1998 in zaključek 31. 12. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: JPVAC je edini usposobljeni ponudnik, ki razpolaga z zahtevano tehnično
opremo, ustreznimi strokovnimi kadri.

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: zagotavljanje sredstev za nabavo elektronskih tablic za
sistem ABC.
3. Vrednost
dodeljenega
naročila:
87,675.000 SIT.
4. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: JPVAC je edini usposobljeni ponudnik, ki razpolaga z zahtevano tehnično
opremo, ustreznimi strokovnimi kadri.
DARS, d.d.

Št. 110-1/98
Ob-3365C
Na podlagi tretjega odstavka 55. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

Javni razpisi

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: zagotavljanje sredstev za nadomestitev osnovnih sredstev
JPVAC v letu 1998 – vozila.

Št. 16/98
Ob-3351
Na podlagi zakona o raziskovalni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/91-I) in pravilnika o
financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega in tehnološkega sodelovanja (Ur. l. RS, št. 62/96 in 11/98) ter na
podlagi sporazuma o znanstvenem in teh-
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čih raziskovalcev s seznamom objavljenih
publikacij, ki se nanašajo na vsebino projekta,
– podpise obeh nosilcev projekta in direktorjev obeh ustanov.
8. Kitajski partner mora prav tako oddati prijavo na pristojnem ministrstvu LR Kitajski (SSTCC, The State Science and Technology Commission of PR China, Department for International Cooperation, 15b,
Fuxing Rd., Beijing 100862, PR China).
9. Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji dvignejo vsak dan po objavi razpisa
med 9. in 15. uro, v tajništvu Sektorja za
mednarodno sodelovanje Ministrstva za
znanost in tehnologijo, Ljubljana, Slovenska 50.
10. Pisne vloge z vso dokumentacijo in
oznako »Ne odpiraj, vloga za javni razpis v
okviru slovensko-kitajskega znanstveno
tehnološkega sodelovanja 1998–2000«
ter z oznako pošiljatelja, morajo prijavitelji
dostaviti na naslov: Ministrstvo za znanost
in tehnologijo, Slovenska 50, 1000 Ljubljana. Vloge naj bodo v dveh izvodih.
11. Vloge morajo prispeti v vložišče Ministrstva za znanost in tehnologijo, ne glede na način dostave, do vključno 15. septembra 1998 do 12. ure. V roku dostavljene vloge za sofinanciranje bo odprla komisija za odpiranje vlog dne 21. septembra
1998.
12. O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni po 3. srečanju Slovensko-kitajskega komiteja za znanstveno in
tehnološko sodelovanje, predvidoma v oktobru 1998.
13. Vse dodatne informacije v zvezi z
javnim razpisom dobijo interesenti na Ministrstvu za znanost in tehnologijo, Slovenska 50, Ljubljana, pri Zdenki Pucelj-Tič,
tel. 13-11-107.
Ministrstvo za znanost in tehnologijo

3. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj: objavljeni v razpisnih pogojih, ki so na
razpolago vsak dan od 10. do 12. ure. na
Republiškem zavodu za zaposlovanje,
Glinška 12, Ljubljana pri Mileni Kyrinov.
4. Merila za izbor: pri izboru programov
in določanju višine sofinanciranja bodo
upoštevani naslednji kriteriji:
– usposobljenost izvajalcev in njihove
reference,
– multidisciplinarni pristop izvajanju projekta,
– dologoročno zastavljeni projekti, ki
predpostavljajo vključevanje ostalih pristojnih inštitucij in lokalne skupnosti,
– število vključenih brezposelnih oseb,
– cena projekta,
– razvejano mrežo delovanja na področju Slovenije,
– ostala merila, ki so razvidna iz razpisnih pogojev.
5. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za predmet javnega razpisa:
80,000.000 SIT
6. Obdobje izvajanja programa: od 1.
7. 1998. do 31. 12. 1998.
7. Rok za prijavo
Upoštevane bodo vse vloge, ki bodo
prispele na naslov Republiškega zavoda za
zaposlovanje, Glinška 12, Ljubljana v roku
petnajst dni od objave razpisa, najkasneje
do 11. ure. Predložena vloga mora biti v
zapečatenem ovitku, ovitek pa mora biti
označen z “Ne odpiraj- vloga” in navedbo
javnega razpisa.
Javno odpiranje vlog bo prvi delovni
dan od zaključka razpisa ob 12. uri. O
izbiri bodo prejemniki obveščeni najkasneje v roku 30 dni od dneva odpiranja
ponudb.
Dodatne informacije lahko kandidati dobijo vsak dan od 10. do 12. ure pri Lei
Vujasinović, tel. 061/125 11 81.
Republiški zavod za zaposlovanje

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
nološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ljudske republike Kitajske (Ur. l. RS, št. 3/94), Ministrstvo za
znanost in tehnologijo Republike Slovenije, Slovenska 50, Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje
znanstveno-raziskovalnih in razvojnih
projektov v okviru znanstveno
tehnološkega sodelovanja med
Republiko Slovenijo in Ljudsko
republiko Kitajsko v letih 1999–2000
1. Predmet razpisa je: sofinanciranje
obiskov slovenskih in kitajskih raziskovalcev, ki sodelujejo pri izvajanju skupnih
znanstveno-raziskovalnih in razvojnih projektov z naslednjih področij:
– krasoslovje in druge naravoslovno
tehniške vede, informacijske tehnologije,
novi materiali, okolje, biotehnologija, kmetijstvo (v nadaljevanju: projekti). Krajši obiski lahko trajajo 14 dni, daljši od 1 do 6
mesecev.
2. Pogoji za opravljanje predmeta razpisa:
– na razpis se lahko prijavijo domače
pravne ali fizične osebe, ki opravljajo raziskovalno dejavnost in izpolnjujejo pogoje,
določene z zakonom o raziskovalni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/91) in pravilnikom o
financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega in tehnološkega sodelovanja (Ur. l. RS, št. 62/96 in 11/98),
– predlogi projektov se morajo navezovati na projekte temeljnega in aplikativnega
raziskovanja, financirane v okviru nacionalno-raziskovalnega programa (Ur. l. RS, št.
8/95) ali na odobrene mednarodne projekte.
3. Merila izbire projekta so:
– kvaliteta predloga projekta,
– reference nosilcev projekta,
– koristnost projekta za slovensko
stran.
4. Čas izvajanja skupnih projektov: 1
do 2 leti.
5. Predvideni rok začetka izvajanja
predmeta razpisa je januar 1999.
6. Orientacijska vrednost za izvedbo
predmeta razpisa je 20,000.000 SIT.
7. Vloga za sofinanciranje mora vsebovati naslednje elemente:
– dokazila o izpolnjevanju razpisnih pogojev,
– navedba in opis projekta za izvajanje
nacionalnega raziskovalnega programa, na
katerega se nanaša predlog za sofinanciranje mednarodnega sodelovanja,
– naslov projekta,
– opis projekta,
– predračun stroškov načrtovanih izmenjav,
– podatke o prijavitelju,
– podatke o slovenskem in kitajskem
nosilcu projekta,
– podatke o drugih sodelujočih raziskovalcih,
– načrt obiskov slovenskih in kitajskih
raziskovalcev za 1 oziroma 2 leti,
– kratke življenjepise slovenskega in
kitajskega nosilca projekta ter sodelujo-

Ob-3350
Republiški zavod za zaposlovanje,
Glinška 12, Ljubljana, objavlja na podlagi
7. člena odredbe o načinu oddajanja subvencij, dotacij in drugih transferov iz sredstev proračuna Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št.5/98)
javni razpis za izbor
programov in izvajalcev usposabljanja
in zaposlovanja invalidov in težje
zaposljivih oseb
1. Uporabnik je: Republiški zavod za zaposlovanje, Glinška 12, Ljubljana
2. Predmet javnega razpisa je: izbor
programov in izvajalcev usposabljanja in zaposlovanja invalidov in težje zaposljivih
oseb in sicer:
1. rehabilitacijskega ocenjevanja delovnih sposobnosti,
2. psihosocialne rehabilitacije,
3. predpoklicnega usposabljanja in privajanja na delo,
4. rehabilitacijskega inžiniringa v podjetjih,
5. eksperimentalnih projektov pospeševanja usposabljanja in zaposlovanja invalidov in težje zaposljivih.

Ob-3347
Na podlagi 4. in 7. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Velike
Lašče (Ur. l. RS, št. 21/96), odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti na območju Občine Velike Lašče (Ur. l. RS, št.
35/98) ter na podlagi 60. in 62. člena
statuta Občine Velike Lašče (Ur. l. RS, št.
34/95) Občina Velike Lašče objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje
pogrebne in pokopališke dejavnosti
1. Koncedent: Občina Velike Lašče, Velike Lašče 15, Velike Lašče.
2. Predmet koncesije: opravljanje pokopališke in pogrebne dejavnosti:
– izvajanje pogrebnih svečanosti,
– izkop in zasip jame ter zaščita sosednjih grobov,
– zagotovitev uporabe mrliške vežice,
– druge pokopališke storitve glede na
krajevne potrebe in običaje,
– urejanje dokumentacije,
– ureditev pokojnika,
– prevoz pokojnika,
– izvajanje pogrebne dežurne službe,
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– izvajanje pokopališkega reda.
3. Območje izvajanja koncesije: pokopališče Velike Lašče.
4. Koncesijska pogodba se sklepa za
določen čas, za dobo 5 let.
5. Interesenti za pridobitev koncesije
morajo izpolnjevati pogoje iz 30. člena odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti.
6. Ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku,
– dokazila o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje dejavnosti,
– program izvajanja koncesije,
– poslovni načrt,
– seznam razpisanih del, za katera želi
pridobiti koncesijo,
– predlog cen storitev, za katere se podeljuje koncesija,
– reference in druga dokazila za kvalitetno izvajanje koncesije,
– dokazila o razpolaganju z ustreznimi
tehničnimi sredstvi, potrebnimi za izvajanje
razpisane dejavnosti, oziroma ustrezna
jamstva za to,
– dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 5.
alinee 30. člena odloka.
7. Merila za izbiro ponudnika so:
– finančna in strokovna usposobljenost
ter tehnična opremljenost za izvajanje razpisanih del,
– cena storitev,
– dosedanje izkušnje pri izvajanju razpisanih del,
– morebitne druge ugodnosti za uporabnike.
8. Prijave na razpis je potrebno poslati
v zaprti ovojnici na naslov: Občina Velike
Lašče, Velike Lašče 15, s pripisom »Ne
odpiraj – Prijava na javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje pokopališke in
pogrebne dejavnosti«. Rok za oddajo ponudb je 15 dni po objavi v Uradnem listu
RS. Odpiranje ponudb bo naslednji delovni dan po izteku roka za prijavo – ob 8. uri
na sedežu Občine Velike Lašče. Ponudniki
bodo o izidu razpisa obveščeni v 30 dneh
po izteku javnega razpisa.
Občina Velike Lašče
Št. 26/98
Ob-3173
Na podlagi 5. člena pravilnika o postopkih in pogojih porabe sredstev Ekološko
razvojnega sklada Republike Slovenije,
d.d., Ljubljana, (Ur. l. RS, št. 75/97) Ekološko razvojni sklad Republike Slovenije,
d.d., Ljubljana, objavlja
javni razpis
za kreditiranje okoljskih naložb
gospodarskih družb 13IN98A
1. Predmet razpisa in višina razpisanih
sredstev
Predmet razpisa so krediti Ekološko razvojnega sklada Republike Slovenije, d.d.,
Ljubljana (v nadaljevanju: ERSRS), za naložbe na ozemlju Republike Slovenije v
skupnem znesku 1,5 milijarde SIT.
Krediti bodo dodeljeni gospodarskim
družbam za investicije, skladne z zakoni in

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

drugimi predpisi, po naslednjih delnih namenih:
A. naprave in tehnologije varstva okolja,
v okvirni višini 500 milijonov SIT
– naložbe v izgradnjo in rekonstrukcijo
čistilnih naprav za tehnološke odpadne pline, opredeljene v predpisih o emisiji snovi
v zrak (objavljeni v Ur. l. RS, št. 73/94,
68/96) (delni namen PLI);
– naložbe v izgradnjo in rekonstrukcijo
čistilnih naprav za tehnološke odpadne vode, opredeljene v predpisih o emisiji snovi
in toplote pri odvajanju odpadnih voda (objavljeni v Ur. l. RS, št. 35/96) in/ali pripadajočih tehnoloških kanalizacijskih omrežij
(delni namen VOD);
– naložbe v izgradnjo in rekonstrukcijo
sistemov za zbiranje, razvrščanje, predelavo in reciklažo odpadkov, opredeljenih v
pravilniku o ravnanju s posebnimi odpadki,
ki vsebujejo nevarne snovi (Ur. l. SRS, št.
20/86, 4/89, Ur. l. RS, št. 39/96) (delni
namen ODP);
B. okolju prijaznejše tehnologije in izdelki, v okvirni višini 500 milijonov SIT
– naložbe v rekonstrukcijo obstoječih
postrojenj s ciljem zmanjševanja specifičnih emisij odpadnih snovi in energije razen
naložb, ki so pretežno povezane z učinkovito rabo energije (delni namen REK);
– naložbe v izgradnjo/nakup nadomestnih tehnologij s ciljem uvajanja čistejših tehnoloških postopkov - preprečevanja onesnaževanja na izvoru (delni namen
ČIS)
– naložbe tehnologije za proizvodnjo in
storitev, ki zagotavljajo zmanjšanje vplivov
na okolje v svojem celotnem življenjskem
ciklusu (delni namen IZD)
C. realizacija ekoloških sanacijskih programov, v okvirni višini 500 milijonov SIT
– naložbe, opredeljene v programih,
potrjenih s strani Ministrstva za okolje in
prostor, za katere so bile oblikovane dolgoročne rezervacije v otvoritvenih bilancah
na osnovi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 55/92) (delni
namen SAN)
2. Pogoji dodeljevanja kreditov
a) usposobljenost kandidata
Na razpis se lahko prijavijo gospodarske družbe, ki so v svoji poslovni banki
razvrščene v bonitetni razred A, B ali izjemoma C - ta pogoj ni obvezujoč ob predložitvi državnega poroštva oziroma poroštva
Slovenske izvozne družbe (SID) ali Slovenske razvojne družbe (SRD).
b) finančni pogoji kreditiranja
S krediti po tem razpisu je mogoče kriti
praviloma do 70% predračunske vrednosti
- podrobnejša opredelitev je podana v razpisni dokumentaciji. Posamični kredit lahko znaša praviloma najmanj 10 milijonov
SIT in največ 360 milijonov SIT. Krediti bodo odplačevani brez moratorija, v četrtletnih obrokih, z odplačilno dobo praviloma
največ 5 let - v odvisnosti od višine investicije in življenjske dobe opreme.

Kredit bo potrebno zavarovati s predložitvijo akceptnih nalogov in menic ter enega od naslednjih zavarovanj:
– ali ustrezno zavarovanje s strani države, SID ali SRD;
– ali bančna garancija za ERSRS sprejemljive banke;
– ali za ERSRS sprejemljiva hipoteka
na tržno zanimivi nepremičnini v vsaj trikratni vrednosti kredita, pri čemer mora
kreditojemalec od pooblaščenega izvajalca za ugotavljanje bonitete kreditojemalcev in njihovih investicijskih programov ali
poslovnih načrtov z ekonomskega vidika
predhodno pridobiti pozitivno bonitetno
mnenje (lista pooblaščenih ocenjevalcev je
sestavni del razpisne dokumentacije);
– ali drugo za ERSRS sprejemljivo enakovredno zavarovanje (prvovrstni vrednostni papirji...).
Letna obrestna mera je določena kot temeljna obrestna mera (TOM), povečana za
2% (dve odstotni točki) v primeru zavarovanja z bančno garancijo, poroštvom države,
SID ali SRD oziroma za 2,75% (dve odstotni
točki in petinsedemdeset stotink) v primeru
drugih zavarovanj (npr. hipoteka…).
Ustrezni deleži sredstev bodo kreditojemalcem oziroma izvajalcem nakazovani
po predložitvi mesečnih obračunov dotlej
opravljenih del.
c) ostale določbe
Investicije oziroma faze investicij, za katere bodo dodeljeni krediti po tem razpisu,
morajo biti pričete po 1. 1. 1997 in zaključene do 31. 12. 1999. Na razpis se lahko
s posebno vlogo, ki jo dobijo na ERSRS,
prijavijo tudi kandidati, ki so se že prijavili
na javni razpis 10IN97A, a še niso sklenili
kreditnih pogodb. V tem primeru se upošteva vsa že predložena dokumentacija.
Pred prijavo morajo kandidati imeti poravnane vse zapadle finančne in druge pogodbene obveznosti do ERSRS in pred
sklenitvijo kreditne pogodbe predložiti sklep ustreznega organa o najemu kredita.
Pred prvim črpanjem sredstev bodo morali
kreditojemalci predložiti ustrezno zavarovanje in v primerih, kjer je bilo ob prijavi
predloženo lokacijsko dovoljenje, še gradbeno dovoljenje.
3. Vsebina vloge
Prijava za dodelitev kredita mora vsebovati:
a) vlogo za dodelitev kredita z osnovnimi podatki kandidata in podatki o investiciji
(sestavni del razpisne dokumentacije), z
dokazili, zahtevanimi v razpisni dokumentaciji;
b) dokazila o usposobljenosti, opredeljena v razpisni dokumentaciji;
c) lokacijsko dovoljenje, enotno dovoljenje za gradnjo ali odločbo o priglasitvi
del za kreditirano investicijo - če investicija
zajema gradbena dela ali namestitev stacionarne tehnološke opreme, za nabavo
ostale opreme pa ustrezno izjavo/dokazilo
proizvajalca opreme o skladnosti z okoljskimi predpisi;
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Prijave na originalnih obrazcih z vsemi
zahtevanimi prilogami je treba oddati za
vsak projekt posebej v zaprti kuverti z navedbo naslova pošiljatelja in napisom: “Prijava na javni razpis 13IN98A-xxx (šifra delnega namena) - Ne odpiraj!“).
6. Postopek obravnave vlog
Če komisija za izvedbo razpisa (v nadaljevanju: komisija) ob odpiranju vlog ugotovi, da vloga ne vsebuje vseh zahtevanih
elementov iz točke 3, tako vlogo zavrže in
kandidata o tem obvesti v osmih dneh po
končanem odpiranju.
Med vrednotenjem vlog lahko komisija
od kandidatov zahteva dodatne informacije, podatke in neodvisna strokovna mnenja
- na stroške kandidata. Če kandidat zahtevanih dodatnih informacij oziroma dokumentacije ne dostavi v zahtevanih rokih, se
komisija odloča na osnovi znanih podatkov.
Komisija za izvedbo razpisa bo po končanem vrednotenju sprejela sklep o dodelitvi sredstev in obvestila vse kandidate,
uvrščene v vrednotenje, v roku 60 dni po
vsakokratnem odpiranju vlog.
7. Merila za dodeljevanje kreditov
Krediti bodo prednostno dodeljeni:
– projektom z višjo stopnjo pokritosti
finančne konstrukcije z lastnimi sredstvi
kandidata;
– projektom z večjim obsegom zmanjšanja emisij na enoto vloženih sredstev;
– projektom, ki zmanjšujejo porabo naravnih virov in energije ter nastajanje odpadkov na izvoru;
– projektom, pomembnim za varovanje
okoljsko občutljivih območij (jezera, morje, kraška področja, vodni viri, naravni rezervati, narodni parki);
– projektom investitorjev, ki so pridobili
oziroma so v postopku pridobivanja certifikata ISO 14000;
– projektom, pomembnim z vidika izvajanja strategije prilagajanja EU na področju
okolja.
Postopek za pritožbo in sklepanje pogodb je opredeljen v pravilniku o postopkih in pogojih porabe sredstev Ekološko
razvojnega sklada Republike Slovenije,
d.d., Ljubljana, (Ur. l. RS, št. 75/97), podrobnejše opredelitve posameznih pojmov
in dokazil iz tega razpisa pa v razpisni dokumentaciji.
Ekološko razvojni sklad
Republike Slovenije, d.d.,
Ljubljana

2. Predmet razpisa je: izvajanje vzdrževanja plovnih poti na Mariborskem in
Bresterniškem jezeru, ki obsega upravljanje z objekti za splavljanje, pristajanje in privezovanje, postavitev in vzdrževanje signalizacije za varnost plovbe
in izvajanje stalne kontrole nad zagotovitvijo pogojev za varnost plovbe.
3. Vzdrževanje plovnih poti bo oddano
v izvajanje za čas pet let, s pričetkom izvajanja 1. 8. 1998.
4. Ponudniki, ki se bodo prijavili na javni razpis, morajo dostaviti popolno vlogo v
zaprti kuverti, v skladu s pogoji tega razpisa, v vložišče Mestne občine Maribor, Ulica heroja Staneta 1, do 26. 6. 1998. Na
ovojnici mora biti označba Ne odpiraj –
Ponudba za izvajanje vzdrževanja plovnih
poti. Dodatne informacije lahko dobite na
tel. 062/22-01-209.
5. Javno odpiranje ponudb bo v torek,
30. 6. 1998, v prostorih Mestne občine
Maribor, Ul. heroja Staneta 1, soba 133/I.
Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa obveščeni do 8. 7. 1998.
6. Na razpis se lahko prijavijo gospodarske družbe ali samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani za opravljanje
tovrstne dejavnosti in izpolnjujejo zakonske pogoje za njeno opravljanje.
7. Prijava na javni razpis mora biti sestavljena ob upoštevanju določil odloka o
ureditvi plovbe po reki Dravi (MUV, št.
4/98) in mora obsegati:
– podatke o ponudniku (registracija,
strokovno osebje, izkušnje pri opravljanju
tovrstne dejavnosti),
– predlog organiziranosti izvajanja vzdrževanja plovnih poti (v predlogu naj bo navedeno tudi število delavcev, ki bodo izvajali dejavnost in njihova področja dela),
– predlog programa dela za prvo leto
izvajanja dejavnosti,
– letno ceno za opravljanje razpisane
dejavnosti.
8. Pri izboru najugodnejšega ponudnika bodo upoštevana naslednja merila:
– ugodnejša ponujena cena,
– kvaliteta predloga organiziranosti,
– kvaliteta predloženega programa dela,
– izkušnje pri opravljanju navtične dejavnosti.
Najboljša ocena ponudnika pri posameznem merilu se točkuje s tremi točkami,
druga najboljša ocena z dvema, tretja pa z
eno točko. Kot najugodnejši bo izbran ponudnik z največjim seštevkom števila točk.
V primeru enakega števila točk bo izbran
ponudnik z večjim številom točk, doseženim pri merilih, ki so navedena na višjih
mestih.
Mestna občina Maribor
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d) izvleček iz projektne dokumentacije,
citirane v lokacijskem dovoljenju, dovoljenju za gradnjo oziroma odločbi o priglasitvi
del - za investicije iz predhodne alinee podrobneje opredeljeno v razpisni dokumentaciji;
e) investicijsko dokumentacijo za obravnavano investicijo, izdelano v skladu z metodologijo, opredeljeno v razpisni dokumentaciji;
f) ponudbeni predračun izbranega ponudnika s podrobno specifikacijo cen posameznih del in opreme ter sklep o izbiri
najugodnejšega ponudnika izmed praviloma vsaj treh ponudb;
g) predlog zavarovanja kredita - pismo
o nameri banke za izdajo bančne garancije
ali predlog hipotekarnega zavarovanja, ki
mora vključevati cenitveni elaborat za predlagano nepremičnino, izdelan s strani cenilca s certifikatom za cenilca nepremičnin
Agencije RS za prestrukturiranje in privatizacijo, s priloženim pozitivnim bonitetnim
mnenjem pooblaščenega izvajalca za ugotavljanje bonitete kreditojemalcev in njihovih investicijskih programov ali poslovnih
načrtov z ekonomskega vidika ali dokazila
o možnosti pridobitve poroštva s strani države, SID ali SRD, ali s strani ERSRS predhodno potrjen predlog drugega sprejemljivega zavarovanja;
h) potrdilo o plačilu obdelave vloge v
znesku 105.000 SIT.
4. Informiranje kandidatov
Za dodatne informacije lahko kandidati
pisno zaprosijo Ekološko razvojni sklad Republike Slovenije, d.d., 1000 Ljubljana, Trg
Republike 3. Odgovori na vprašanja, relevantna za vse kandidate, bodo poslani na
naslove vseh kandidatov, ki bodo prevzeli
razpisno dokumentacijo za posamezni delni namen iz točke 1 tega razpisa in še ne
bodo oddali prijave.
5. Rok in način prijave
Razpis je odprt do dodelitve oziroma
porabe sredstev, oziroma najkasneje do
30. 9. 1998. Prvo odpiranje vlog bo opravljeno 1. 7. 1998, nadaljnja odpiranja pa v
začetku vsakega meseca. V vsakokratno
vrednotenje bodo uvrščene vloge, prispele do 15. ure zadnjega delovnega dne v
predhodnem mesecu - merodajen je rok
prispetja na ERSRS in ne rok oddaje na
pošti.
Kandidati se lahko dogovorijo za pošiljanje razpisne dokumentacije na njihov naslov vsak delovni dan od 15. 6. 1998 naprej od 13. do 15. ure na Ekološko razvojnem skladu Republike Slovenije, d.d.,
1000 Ljubljana, Trg Republike 3, tel.
061/12-55-178, pri Poloni Dodič. Pred
pošiljanjem razpisne dokumentacije morajo kandidati posredovati dokazilo o plačilu
stroškov tiskovin v višini 15.000 SIT ter
navesti naslov, telefon/telefax in kontaktno osebo kandidata, naziv investicije, delni
namen razpisa, v katerega se investicija
uvršča ter okvirno višino zaprošenih sredstev.

Št. 02101/0013/98 0100 10 Ob-3263
Na podlagi13. člena odloka o plovbi po
reki Dravi (Medobčinski uradni vestnik štajerske in koroške regije, št. 4/98) Mestna
občina Maribor objavlja
javni razpis
za izvajanje vzdrževanja plovnih poti
1. Naročnik izvajanja vzdrževanja plovnih poti je Mestna občina Maribor, Ulica
heroja Staneta 1.

Ob-3381
Program Phare Credo
Glavni razpis za projekte
Program Phare Credo je program obmejnega
sodelovanja
za
obdobje
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1996-1999, ki poteka na mejah 36 regij v
19 državah srednje in vzhodne Evrope in
za katerega je namenjenih 102 milijonov
ekujev sredstev. Namen programa je uveljavljanje dobrih sosedskih odnosov in socialne stabilnosti v mejnih regijah s financiranjem projektov, od katerih bodo imele
koristi regije in skupnosti na obeh straneh
meje. V Republiki Sloveniji je v program
vključeno območje 18 občin Prekmurja in
Prlekije, kot obmejnega območja z Republiko Madžarsko.
Vrednost in področja;
Okvirna vrednost glavnega dela izvajanja celotnega programa je 7,7 milijona ekujev. Glavni del zajema tako lahke (vrednost
1000 - 50.000 ekujev) kot težke (vrednost
1000 - 300.000 ekujev) projekte. Lahki
projekti lahko vključujejo recimo sodelovanje v študijskih izmenjavah, strokovna svetovanja, izmenjavo informacij in podobno,
težki pa infrastrukturne posege manjšega
obsega. Prednostna področja tega razpisa
so: (1) družbeno in kulturno sodelovanje,
(2) človeški viri, (3) okolje in turizem.
Kdo lahko sodeluje;
Ustanove in organizacije, ki želijo poslati svoje predloge projektov morajo izpolnjevati pogoje, nujne za neprofitni značaj svojega delovanja, so lokalno aktivne v
javnem ali zasebnem sektorju ter morajo
biti vključene v lokalno okolje mejne regije.
Primeri takih organizacij so: (1) dejavniki
lokalne samouprave (občine, krajevne
skupnosti), (2) organizacije regionalne ravni, (3) organizacije sodelovanja na medobčinski ravni, (4) gospodarske zbornice, (5) strokovna združenja, (6) zveze sindikatov, (8) nevladne organizacije ipd.
Vabimo vas, da v okviru programa Phare
Credo do 27. julija 1998 posredujete svoje
predloge projektov na naslov: Tajnistvo programa Phare Credo, Kocljeva 10, 9000
Murska Sobota, s pripisom: Credo razpis.
Prijavnice za glavni razpis, kakor tudi vse
dodatne informacije dobite pri tajništvu programa Phare Credo na telefonski številki:
069/36-46 (Marta Halasz Gordos, Andrej
Horvat) ali po elektronski pošti, naslov:
rra.mura@siol.net. Razpisna dokumentacija
v angleškem jeziku je dosegljiva tudi na internetu, naslov: www.credoprogramme.org.
Urad RS za prostorsko planiranje

Programi lastninskega
preoblikovanja podjetij
Št. 270/1-98
La-28
Na podlagi 19. člena zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
55/92, 7/93 in 31/93) in 16. člena uredbe
o pripravi programa preoblikovanja in o izvedbi posameznih načinov lastninskega
preoblikovanja podjetij (Ur. l. RS, št. 13/93,
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45/93, 55/93, 6/94, 43/94 in 68/94) objavlja, program lastninskega preoblikovanja
podjetja
Program lastninskega preoblikovanja podjetja je odobrila Agencija Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo z odločbo št. LP 01447/1998-BJ, z dne 30. 4.
1997.
1. Splošni podatki o podjetju
Firma: Gradbeno podjetje Gradnje
Kranj, p.o.
Sedež: Mirka Vadnova 1, Kranj
Matična št. 5067839.
1.2. Pravna oblika organiziranosti
Podjetje je na podlagi sklepa Srg 26/90
in po registrskem vložku št. 1-646/00 z dne
1. 2. 1990, je registrirano pri pristojnem Temeljnem sodišču v Kranju, kot družbeno podjetje.
2. Predvidena lastniška struktura kapitala
preoblikovanega podjetja:
– Kapitalski sklad pok. in inv. zavarovanja
– 10%,
– Slovenski odškodninski sklad – 10%,
– Slovenska razvojna družba, d.d., –
20%,
– udeleženci interne razdelitve – 20%,
– udeleženci notranjega odkupa – 40%.
3. Kombinacije načinov lastninskega
preoblikovanja:
– prenos navadnih delnic na sklade iz 22.
člena ZLPP,
– interna razdelitev delnic,
– notranji odkup delnic.
4. Javni poziv
4.1. Interna razdelitev delnic
Podjetje, poziva vse zaposlene, nekdaj
zaposlene in upokojene delavce podjetja in
v družbah s sedežem v Republiki Sloveniji,
ki so na podlagi deležev v njegovi lasti, da v
roku 30 dni od objave javnega poziva v časopisu Delo, vložijo svoje lastniške certifikate in potrdila za manj izplačane plače v zameno za delnice ter tako sodelujejo v interni
razdelitvi delnic podjetja. Upravičenci lahko
predložijo svoje lastniške certifikate in potrdila v navedenem roku vsak delovnik od 8.
do 12. ure na blagajni družbe. Rok je prekluziven. Upravičenec, ki zamudi navedeni
rok, ne more sodelovati pri interni razdelitvi
delnic podjetja. Podjetje bo za interno razdelitev delnic podjetja namenilo 20% družbenega kapitala podjetja. Kolikor bo vrednost predloženih lastniških certifikatov in potrdil upravičencev presegla 20% družbenega kapitala, lahko tisti upravičenci, ki so
sodelovali pri interni razdelitvi delnic podjetja uporabijo presežek lastniških certifikatov
in potrdil za kupnino v notranjem odkupu
delnic. Pri tem bo podjetje v zameno za
lastniške certifikate in potrdila razdelilo delnice interne razdelitve in uporabilo presežke lastniških certifikatov in potrdil za notranji
odkup delnic proporcionalno za vsakega
upravičenca posebej. V primeru, da bo ostal del delnic, namenjenih interni razdelitvi
nerazdeljen, bo podjetje izvedlo interni razpis za ožje družinske člane zaposlenih. Delnice, ki bodo razdeljene v okviru interne

razdelitve, so navadne delnice, ki se glasijo
na ime in so neprenosljive dve leti od njihove izdaje, razen z dedovanjem. Podjetje bo
delnice vodilo v dematerializirani obliki.
4.2. Notranji odkup delnic
Podjetje, poziva vse zaposlene, nekdaj
zaposlene in upokojene delavce podjetja in
družb s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so
na podlagi deležev v njegovi lasti, da v roku
30 dni po objavi javnega poziva v časopisu
Delo vplačajo delnice in tako postanejo udeleženci notranjega odkupa delnic podjetja.
Delnice bo mogoče vplačati na poseben privatizacijski
podračun
št.
51500-698-000-0004494, z navedbo: “Plačilo kupnine za delnice notranjega odkupa”.
Rok za vplačilo delnic je prekluziven.
Upravičenec, ki zamudi navedeni rok,
ne more sodelovati v notranjem odkupu delnic. Delnice, ki bodo pridobljene v okviru
programa notranjega odkupa imajo lastnosti iz 35. člena uredbe o pripravi programa
preoblikovanja in o izvedbi posameznih načinov lastninskega preoblikovanja podjetij.
Podjetje bo delnice vodilo v dematerializirani obliki. Delnice, ki jih bodo upravičenci
odkupili z denarnimi vplačili so neprenosljive izven kroga udeležencev notranjega odkupa, razen z dedovanjem. V okviru programa so prenosljive med udeleženci z omejitvijo, da se število zaposlenih med udeleženci, ne zmanjša pod eno tretjino
zaposlenih v podjetju. Delnice, ki jih bodo
upravičenci pridobili v zameno za presežne
lastniške certifikate in potrdila, so dve leti
od njihove izdaje neprenosljive, razen z dedovanjem. Po preteku tega časa postanejo
te delnice enake kot ostale delnice iz programa notranjega odkupa. Upravičenci bodo hkrati z vpisom in vplačilom delnic podpisali tudi soglasje k aktu o lastninskem
preoblikovanju in statutu ter pristopili k delniškemu sporazumu s pravili notranjega odkupa.
4. Pravni pouk
Vsakdo, ki meni, da so bile z navedeno
odločbo agencije, odobritvi objavljenega
programa lastninskega preoblikovanja, kršene njegove, na zakonu temelječe pravice, oziroma pravne koristi ter se postopka
na agenciji ni udeleževal kot stranka, lahko
uveljavlja varstvo svojih pravic v 15 dneh 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 RS za prestrukturiranje in privatizacijo Kotnikova 28,
Ljubljana.
5. Dodatne informacije
Vsi upravičenci lahko dobijo dodatne informacije v zvezi s sodelovanjem pri lastninskem preoblikovanju podjetja v dopoldanskem času po tel. 064/223-443 ali osebno
na sedežu družbe. Kontaktna oseba je Janez
Studen, inž.
Gradbeno podjetje
Gradnje Kranj, p.o.

Št.
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8.3. Nadomestne volitve za člane nadzornega sveta.
Predlog sklepa: po predlogu nadzornega sveta se izvolijo člani nadzornega sveta
do izteka mandata prvotno izvoljenih članov, katerim je predčasno potekel mandat.
Uprava Nove Ljubljanske banke, d.d.,
Nadzorni svet Nove Ljubljanske banke,
d.d., Ljubljana

I. Finmedia, upravljanje, financiranje in
kapitalske naložbe, d.d., Šmartinska 152,
Ljubljana, se pripoji k DZS, založništvo in
trgovina, d.d., Mali trg 6, Ljubljana.
II. DZS, d.d. bo povečala svoj osnovni
kapital za največ 257,152.000 SIT in izdala
največ 257.152 delnic s pogojem, da bosta skupščimi DZS, d.d. in Finmedia, d.d.
potrdili pripojitev Finmedie, d.d. k DZS, d.d.
V 10-ih dneh po prejemu obvestila Finmedie, d.d. o imenovanju zastopnika za prejem delnic bo DZS, d.d. izdala nalog za vpis
delnic DZS, d.d.
III. Delnice DZS, d.d., ki bodo izdane za
namen pripojitve Finmedie, d.d. k DZS, d.d.
se izročijo tistim osebam, ki bodo na osmi
delovni dan po vpisu pripojitve pri prevzemni družbi, vpisane kot lastniki delnic Finmedie, d.d. v centralnem registru nematerializiranih vrednostih papirjev pri klirinško depotni družbi.
IV. Tistim osebam, ki izpolnjujejo pogoj
iz 3. točke tega sklepa, se izročijo delnice
DZS, d.d. v takem razmerju, da za 3 delnice
Finmedie, d.d. dobijo 16 delnic DZS d.d.
V. Delnice DZS, d.d., ki jih osebe iz 3.
člena tega sklepa dobijo v zameno za delnice Finmedie, d.d. so navadne, prosto prenosljive delnice, se glasijo na ime in imajo
nominalno vrednost 1.000 SIT. Imetnikom
daje naslednje pravice:
– pravico do udeležbe pri upravljanju
družbe,
– pravico do dela dobička namenjenega
za izplačilo dividend,
– pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju
družbe.
VI. V kolikor se izkaže, da ima oseba, ki
izpolnjuje pogoje iz 3. člena tega sklepa, v
lasti tako število delnic, da jih, glede na
razmerje iz 4. točke tega sklepa, ni mogoče
v celoti izplačati v delnicah DZS d.d. se
razlika izplača v denarju. Razlika lahko znaša eno tretjino vrednosti delnice DZS, d.d.
kar znese 964,21 SIT ali dve tretjini vrednosti delnice DZS, d.d. kar znese 1.928,41
SIT. Noben posamezen delničar tako ne
more dobiti v denarju izplačano več kot
1.928,41 SIT. Vrednost delnice DZS, d.d.
izhaja iz pogodbe o pripojitvi družbe Finmedia, d.d. k DZS, d.d.
VII. Delnice DZS, d.d. in denar, ki ga
delničarji Finmedie, d.d. pridobijo na podlagi te pogodbe, se prenesejo v last posameznega upravičenca preko zastopnika za
prejem delnic, ki ga imenuje skupščina Finmedie, d.d.
4.d) Potrdi se Pogodba o pripojitvi družbe Finmedia, d.d. Ljubljana k DZS, d.d.
Ljubljana
4.e) Za zastopnika za prejem delnic in
denarja po 2. odstavku 521. člena zakona
o gospodarskih družbah se imenuje Klirinško depotna družba, d.d., Trg republike
3, Ljubljana
K 5. točki dnevnega reda:
Ugotovi se, da z 30. 9. 1998 preneha
mandat naslednjim članom nadzornega sveta: Jurij Detiček, Žiga Jelenec, Tomaž Jezerc, Mojmir Ocvirk, Jože Mermal, Anton
Mohorič in Tadej Počivavšek.
Imenuje se nove člane nadzornega sveta: Jurij Detiček, Žiga Jelenec, Tomaž Jezerc, Mojmir Ocvirk, Jože Mermal, Anton
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Objave
delniških družb
Sklepi o povečanju in zmanjšanju
kapitala
Št. 265/98
Ob-3139
Na podlagi 454. člena zakona o gospodarskih družbah in sklepa skupščine družbe z dne 26. 3. 1998, objavlja Projektivni
biro – Inženiring, d.o.o., Murska Sobota,
Štefana Kovača 28,
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
Osnovni kapital družbe se zmanjša nominalno za 30,560.000 SIT, tako da znaša
10,380.000 SIT.
Upniki družbe se pozivajo, da se v smislu drugega odstavka 454. člena ZGD zglasijo pri družbi in izjavijo ali soglašajo s takšnim zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Projektivni biro – Inženiring, d.o.o.

Sklici skupščin in nasprotni predlogi
Št. 101

Ob-3352
Dopolnitev

Na predlog delničarja Probanka, d.d., iz
Maribora, se v soglasju z delničarji, zastopanimi v nadzornem svetu družbe, k predlogu sklepa pod 5. točko dnevnega reda
skupščine Zavarovalnice Maribor, d.d.,
sklicane za dan 29. 6. 1998, doda dopolnitev v besedilu:
Skupščina družbe sklene, da se izguba
iz preteklih let krije tudi iz preostalega revaloriziranega nerazporejenega dobička preteklih let v znesku 43,699.005,05 SIT,
zmanjšanem za izplačilo bruto nagrade, ki
je predlagana v 8. točki dnevnega reda
skupščine družbe.
Zavarovalnica Maribor, d.d., Maribor
uprava družbe
Ob-3379
Na predlog nadzornega sveta Nove Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana, objavljamo
dopolnitev
dnevnega reda skupščine,
sklicane za dne 29. 6. 1998 z naslednjimi točkami:
8.1. Prenehanje mandatov članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: ugotovi se, da sta prenehala mandata članoma nadzornega sveta.
8.2. Odpoklic člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: odpokliče se član nadzornega sveta po predlogu nadzornega
sveta.

Ob-3291
Delničarje Finmedie, d.d., Ljubljana, vabimo na
letno skupščino,
ki bo v sredo, 8. julija 1998 ob 14. uri v
dvorani Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, Ljubljana, Miklošičeva 24, Ljubljana.
Registracija udeležencev skupščine se
bo pričela 30 minut pred začetkom zasedanja.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Volitve organov skupščine.
3. Preizkus letnega poročila 1997 z
mnenjem nadzornega sveta in mnenjem revizorja.
4. Pripojitev Finmedie d.d. Ljubljana, k
DZS d.d. Ljubljana:
4.a) seznanitev skupščine z rezultati pripojitvene revizije, ki jo je izdelala pooblaščena revizijska hiša P & S Revizija, d.o.o.,
Ljubljana, k Pogodbi o pripojitvi družbe Finmedia, d.d., Ljubljana, k DZS, d.d., Ljubljana,
4.b) poročilo uprav družb o pripojitvi Finmedie, d.d., Ljubljana, k DZS, d.d., Ljubljana,
4.c) sklep o pripojitvi in potrditev Pogodbe o pripojitvi delniških družb, sklenjene
med Finmedio, d.d. Ljubljana, in DZS, d.d.
Ljubljana,
4.d) potrditev pogodbe o pripojitvi Finmedie, d.d. Ljubljana, k DZS, d.d. Ljubljana,
4.e) imenovanje zastopnika za prejem
delnic.
5. Izvolitev članov nadzornega sveta.
6. Imenovanje revizorja za poslovno leto
1998.
Predlogi sklepov:
K 1. točki dnevnega reda: ugotovi se
sklepčnost skupščine.
K 2. točki dnevnega reda: izvolijo se
predsednik skupščine in dva preštevalca
glasov, seji bo prisostvoval vabljeni notar.
K 3. točki dnevnega reda: sprejme se
letno poročilo družbe za leto 1997 po predlogu uprave in mnenju nadzornega sveta, ki
postane sestavni del sklepa.
K 4. točki dnevnega reda:
4.a) Skupščina se seznani z rezultati pripojitvene revizije, ki jo je izdelala pooblaščena revizorska hiša P & S Revizija, d.o.o.,
Ljubljana, k Pogodbi o pripojitvi družbe Finmedia, d.d., Ljubljana, k DZS, d.d., Ljubljana,
4.b) Skupščina soglaša s poročilom uprav o pripojitvi Finmedie, d.d., Ljubljana, k
DZS, d.d., Ljubljana, ki postane kot priloga
sestavni del tega sklepa,
4.c) Sklep o pripojitvi Finmedie, d.d.
Ljubljana, k DZS, d.d. Ljubljana.
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Mohorič in Tadej Počivavšek, ki nastopijo
mandat 30. 9. 1998.
K 6. točki dnevnega reda: za revizorja za
poslovno leto 1998 se imenuje podjetje P
& S Revizija, d.o.o., Ljubljana.
Pravico udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo delničarji, ki bodo vpisani v
delniški knjigi na dan 1. 7. 1998 in bodo
ostali vpisani do konca zasedanja skupščine. Za uresničevanje glasovalnih pravic na
skupščini, lahko pooblastite poslovno sposobno fizično osebo ali borzno-posredniško
družbo, da vas zastopa na skupščini. Pooblastilo za zastopanje izpolnite in podpišite
na obrazcu, ki ga bo vaš pooblaščenec oddal pred sejo skupščine. Delničarje - pravne osebe zastopa na skupščini zastopnik ali
pooblaščenec, ki se mora izkazati s pooblastilom za zastopanje.
Vse spremembe glede podatkov, ki se
vpisujejo v delniško knjigo (spremembe lastništva, davčno številko firme ali imena, sedeža firme oziroma prebivališča, žiro računa, občine bivanja,...) obvezno pisno javite
na naslov Centralna klirinško depotna družba, d.d., Ljubljana, Trg republike 3.
Gradivo v zvezi s predlagnim dnevnim
redom je, na vpogled vsem delničarjem
družbe, v tajništvu na sedežu družbe, vsak
dan med 9. in 12. uro.
Finmedia, d.d., Ljubljana
Uprava
Ob-3292
Na podlagi 13.03. točke statuta delniške
družbe Petrol, Slovenska naftna družba,
d.d., uprava družbe Petrol, d.d., Dunajska
50, Ljubljana vabi delničarje na
3. zasedanje skupščine
delniške družbe Petrol, Slovenska
naftna družba, d.d., Ljubljana,
ki bo v petek, 31. julija 1998, ob 10. uri
v dvorani Smelta, Dunajska 160 v Ljubljani.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se imenuje Leonardo F. Peklar; za preštevalca glasov se imenujeta Matjaž Logar
in Matjaž Košir.
3. Seznanitev skupščine z dnevnim redom.
4. Sprejem letnega poročila uprave družbe o poslovanju družbe Petrol, Slovenska
naftna družba, d.d., Ljubljana za leto 1997
z mnenjem revizorja.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo uprave družbe o poslovanju družbe Petrol, Slovenska naftna družba, d.d., Ljubljana v poslovnem letu 1997 skupaj z revizorskim mnenjem.
5. Sprejem sklepa o ugotovitvi in razporeditvi dobička družbe Petrol, Slovenska
naftna družba, d.d., Ljubljana za leto 1997
in delitvi nerazporejenega dobička iz preteklih let.
Predlog sklepa: ugotovljeni dobiček
družbe za poslovno leto 1997 v znesku
3.236,234.220,10 SIT se razporedi:
a) znesek 1.618,117.110,05 SIT v proste rezerve družbe in
b) znesek 1.618,117.110,05 SIT ostaja nerazporejen.
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Dividende delničarjem in udeležba uprave in nadzornega sveta v dobičku za leto
1997 se izplačajo v skupnem znesku
883,962.514 SIT iz nerazporejenega čistega dobička preteklih let, ki na dan 31. 12.
1997 znaša 3.020,019.274 SIT:
c) za izplačilo delničarjem v obliki dividend v znesku 400 SIT bruto na delnico
834,520.400 SIT;
d) upravi kot udeležbo na dobičku bruto
25,552.452 SIT, za izplačilo 9,078.004
SIT, plačljivo v delnicah družbe po povprečni ponderirani vrednosti delnice v letu 1997;
e) članom nadzornega sveta kot udeležbo na dobičku bruto 23,889.662 SIT, za
izplačilo 15,402.339 SIT, plačljivo v delnicah družbe po povprečni ponderirani vrednosti delnice v letu 1997.
Družba bo izplačala dividende najkasneje v 30 dneh po sprejemu sklepa na skupščini, in sicer delničarjem po stanju vpisov v
centralnem registru pri KDD na dan 3. avgusta 1998 in na način, določen s sklepom
uprave družbe.
– Na podlagi 292. člena ZGD bo 3. zasedanju skupščine delničarjev delniške
družbe Petrol, Slovenska naftna družba,
d.d., Ljubljana prisostvoval notar Vojko Pintar.
– Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki.
– Pooblastilo mora biti pisno, sestavljeno skladno z zakonom o gospodarskih družbah in z zakonom o prevzemih, in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
– Pravico do udeležbe na skupščini in
do uresničevanja glasovalne pravice na
skupščini imajo le delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo najkasneje 10
dni pred dnem sklicane skupščine v informacijski pisarni na sedežu družbe osebno
ali preko pooblaščenca shranili potrdila o
delnicah in s tem prijavili svojo udeležbo na
skupščini.
– Vljudno prosimo udeležence, da se prijavijo v sprejemni pisarni skupščine eno uro
pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli
gradivo, potrebno za glasovanje.
– Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled v informacijski pisarni na
sedežu družbe od 5. junija do 19. julija
1998, in sicer vsak delovni dan od 10. do
13. ure, kjer bodo prejeli tudi potrdila o lastništvu delnic.
– Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi družbe v sedmih dneh od dneva objave sklica.
– V primeru, da ob napovedani uri
skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 12. uri. V
tem primeru bo skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih delnic.
Petrol, d.d., Ljubljana
predsednik uprave
Ob-3296
Na podlagi 33., 34. in 35. člena statuta
Intertrade, mednarodno podjetje, d.d., sklicuje nadzorni svet

4. skupščino
Intertrade mednarodno podjetje, d.d.,
ki bo v torek, dne 7. julija 1998 ob 12.
uri v sobi št. 300 na Kolodvorski 9 v Ljubljani, z naslendjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine (predsednika skupščine, verifikacijsko komisijo in notarke).
Predlog sklepa: skupščina sprejema
predlog za imenovanje organov skupščine.
2. Poročilo o poslovanju Intertrade mednarodno podjetje, d.d., za leto 1997, z računovodskimi izkazi, mnenjem nadzornega
sveta in mnenjem revizijske hiše RFR Ernst
& Young.
Predlog sklepa: skupščina sprejema poslovno poročilo o poslovanju podjetja z zaključnim računom za leto 1997, z računovodskimi izkazi, mnenjem nadzornega sveta
in mnenjem revizijske hiše RFR Ernst &
Young.
3. Predlog za imenovanje revizijske hiše
za leto 1998.
Predlog sklepa: za revizijsko hišo se v
letu 1998 imenuje RFR Ernst & Young iz
Ljubljane.
4. Predlog za prodajo poslovnih prostorov
Predlog sklepa: skupščina soglaša s prodajo dela poslovnih prostorov družbe, in sicer sobi št. 300 in 301 v izmeri ca. 100 m2
zaradi zniževanja stroškov financiranja.
5. Podaljšanje mandata članom nadzornega sveta oziroma imenovanje novih.
Predlog sklepa: skupščina sprejema
predlog nove sestave nadzornega sveta.
Za udeležbo na skupščini se delničar
izkaže z začasnico oziroma s pisnim pooblastilom drugega delničarja in njegovo začasnico o vplačanih dlenicah. Pooblastila za
zastopanje je treba deponirati v prostorih
tajništva delniške družbe na Kolodvorski 9,
v Ljubljani vsaj 3 dni pred zasedanjem
skupščine.
Vsak delničar ali njegov pooblaščenec
mora najaviti svojo udeležbo na skupščini
delničarjev najpozneje 3 dni pred zasedanjem skupščine v pisni obliki.
Delničarje prosimo, da se prijavijo vsaj
pol ure pred sejo skupščine v tajništvu družbe (soba 301), kjer so dolžni podpisati seznam prisotnih delničarjev in prevzeti glasovalne lističe, ki služijo kot potrdilo za udeležbo na skupščini. Gradiva so delničarjem
na vpogled v tajništvu družbe vsak dan od
11. do 14. ure.
Nasprotni predlogi delničarejv morajo biti
pisno vloženi v roku 7 dni od objave vabila
in obrazloženi.
Navodila za glasovanje:
Glasovanje je javno. Glasuje se lahko na
naslednji način:
1. z osebno udeležbo,
2. s pooblastilom.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, to je 7. julija
1998 ob 13. uri. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.
Intertrade, d.d.,
uprava družbe
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Št. 14/98
Ob-3299
Na podlagi določil 26. člena statuta družbe uprava sklicuje
4. sejo skupščine delniške družbe
Semenarna Ljubljana, proizvodnja in
trgovina, d.d.,
ki bo v torek, dne 7. julija 1998, ob 12.
uri na sedežu družbe, Dolenjska c. 242,
Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti, izvolitev predsednika, imenovanje dveh preštevalcev glasov, zapisnikarja in notarja.
2. Sprejem poslovnega poročila za leto
1997 z mnenjem nadzornega sveta in mnenjem revizorja.
3. Sklepanje o delitvi čistega dobička
ustvarjenega v letu 1997.
4. Sprejem sklepa o dokapitalizaciji osnovnega kapitala družbe.
5. Sprejem sprememb in dopolnitev statuta delniške družbe.
6. Imenovanje revizorja.
Predlogi sklepov:
Uprava družbe in nadzorni svet predlagata k posameznim točkam dnevnega reda
naslednje sklepe:
k 1. točki: imenuje se predsednik
skupščine, dva preštevalca glasov, zapisnikar in notar po predlogu uprave;
k 2. točki: sprejme se letno poročilo
uprave o poslovanju delniške družbe Semenarna Ljubljana, za leto 1997 skupaj z mnenjem nadzornega sveta in mnenjem revizijske hiše v predloženem besedilu;
k 3. točki: ugotovi se čisti dobiček družbe za leto 1997, ki znaša 18,824.509,70
SIT in se v celoti razdeli v rezerve družbe;
k 4. točki: poveča se osnovni kapital
družbe za 499,017.000 SIT, to je od
662,207.000 SIT na 1.161,224.000 SIT.
Povečanje osnovnega kapitala se izvede deloma iz lastnih sredstev pridobljenih iz revalorizacijskih popravkov osnovnega kapitala
v višini 402,818.569,30 SIT, revalorizacijskih popravkov rezerv družbe v višini
3,098.995,30 SIT ter revalorizacijskega popravka prenešenega dobička v višini
13,099.435,40 SIT, kar v skupni vrednosti
znaša 419,017.000 SIT, v preostalem delu
v višini 80,000.000 SIT pa z novimi vložki.
Družba za povečani osnovni kapital izda nove navadne imenske delnice nominalne
vrednosti 1.000 SIT za delnico.
Delnice za vložke, ki jih družba izda na
podlagi povečanja osnovnega kapitala iz
lastnih sredstev, se razdele delničarjem, ki
so vpisani v delniško knjigo, v enakem sorazmerju, kot je njihova dosedanja udeležba v osnovnem kapitalu družbe. Delnice
imajo enake lastnosti kot delnice prve izdaje.
Za nove vložke izda družba delnice, enakih lastnosti kot delnice prve izdaje. Za delnice izdane za nove vložke, se izključi prednostna pravica do vpisa novih delnic ter se
sprejme poročilo uprave o razlogih za izključitev prednostne pravice.
Uprava družbe je pooblaščena, da osnovni kapital poveča še za 580,000.000
SIT (odobreni kapital) z izdajo novih delnic
za vložke. Pooblastilo za povečanje osnov-

nega kapitala iz odobrenega kapitala velja
pet let, računano od dne vpisa spremembe
tega statuta v sodni register. Uprava je pooblaščena, da hkrati odloča tudi o izključitvi
prednostne pravice.
k 5. točki: sprejmejo se spremembe in
dopolnitve statuta družbe v predloženem besedilu, ki je priloga tega sklepa;
k 6. točki: za pooblaščeno revizorsko
hišo v letu 1998 se imenuje Texima-Konta,
d.o.o., Žirovnica, Moste 74b.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov
je na vpogled vsem delničarjem na sedežu
družbe, Dolenjska c. 242 v Ljubljani, in sicer vsak delovni dan od 9. do 12. ure.
Nasprotni predlogi delničarjev so lahko
le pisni, obrazloženi in vloženi v roku 7 dni
po objavi tega sklica ter naslovljeni na upravo družbe.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, imetniki navadnih delnic sami ali po
svojih pooblaščencih oziroma zakonitih zastopnikih, če najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo upravi
družbe svojo udeležbo na skupščini. Pooblaščenci morajo hkrati z najavo poslati tudi
pisna pooblastila. Pisna pooblastila morajo
za fizične osebe vsebovati ime in priimek ter
naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj
in datum ter podpis pooblatitelja; za pravne
osebe pa ime in priimek, naslov pooblaščenca, firmo ter podpis in žig pooblastitelja. Člani uprave in nadzornega sveta se
lahko udeležijo skupščine tudi, če niso delničarji.
Pri vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno. Sklepi se sprejemajo z navadno večino oddanih glasov, razen pri točki
dnevnega reda 4. in 5., kjer se glasuje z
večino najmanj treh četrtin pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala. Glasuje se
osebno oziroma po pooblaščencu ali zastopniku na podlagi glasovnice, ki jo prejme
delničar ob vstopu na skupščino.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 14. uri z istim dnevnim
redom. Po ponovnem sklicu bo skupščina
odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Dvorana v kateri bo potekala skupščina
bo odprta pol ure pred uradnim začetkom.
V tem času se bodo delile glasovnice.
Vljudno vabljeni!
Semenarna Ljubljna,
uprava družbe
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Ob-3297
Na podlagi določil statuta družbe direktor sklicuje
skupščino
družbe Mavrica, d.d., Ljubljana,
Resljeva c. ,
ki bo dne 3. 7. 1998 ob 11. uri v poslovnih prostorih družbe Ljubljana, Resljeva c.
1, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave: ugotovi se
sklepčnost skupščine, izvoli predsedujočega skupščine in verifikacijsko komisijo v sestavi predsednika in dveh preštevalcev glasov. Seji bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Sprejem letnega poročila za leto
1997 z mnenjem revizorja.
Predlog sklepa uprave: sprejme se poročilo uprave o poslovanju podjetja za leto
1997 v predloženem besedilu.
3. Sprejem sklepa o ugotovitvi in delitvi
dobička za 1997 in preteklih let.
Predlog sklepa uprave: čisti dobiček se
deli po predlogu.
4. Sprejem sklepa o nadomestilu (sejnini) za udeležbo na sejah nadzornega sveta.
Predlog sklepa uprave: skupščina sprejme predlagano sejnino za člane nadzornega sveta.
5. Imenovanje revizijske družbe za leto
1998.
Predlog sklepa nadzornega sveta. za
pooblaščeno revizijsko družbo za leto 1998
skupščina imenuje ABECEDO, d.o.o.
6. Vprašanja in predlogi delničarjev
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, so na voljo v tajništvu uprave
na sedežu družbe, vsak delovnik od 9. do
12. ure v času od dneva objave dnevnega
reda do vključno dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o 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 delniške
družbe.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih pravic delnic, njihovi pooblaščenci
ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino 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 45 minut pred začetkom zasedanja skupščine. Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
eno uro kasneje, v istih prostorih.
Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Vljudno vabljeni.
Mavrica, d.d., Ljubljana
direktor

Ob-3300
Na podlagi 7.3. točke statuta delniške
družbe IMP Montaža Maribor, d.d., Špelina
ul. 2, Maribor, sklicuje začasna uprava družbe
1. redno skupščino
IMP MM, d.d.,
ki bo dne 10. 7. 1998 ob 16. uri v
prostorih družbe v Mariboru, Špelina ul. 02.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa začasne uprave: ugotovi
se sklepčnost skupščine, izvoli predlagani
predsednik skupščine in dva preštevalca
glasov.
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Na seji bo prisotna vabljena notarka Breda Horvat za sestavo zapisnika skupščine v
notarski obliki.
2. Obravnava in sprejem poslovnika o
delu skupščine.
Predlog sklepa začasne uprave: sprejme se poslovnik o delu skupščine v predlaganem besedilu.
3. Poročilo o poteku lastninskega preoblikovanja.
Predlog sklepa začasne uprave: skupščina se seznani s poročilom začasne uprave
o poteku lastninskega preoblikovanja.
4. Sprejem letnega poročila za leto
1997.
Predlog sklepa začasne uprave: na predlog uprave in na podlagi mnenja začasnega
nadzornega sveta se sprejme letno poročilo
uprave za leto 1997.
5. Obravnava in odločanje o poravnanju
izgube iz preteklih let in leta 1997 ter delitev dobička za leto 1994.
Predlog sklepa začasne uprave: izguba
leta 1993, 1995 in 1996 v revalorizirani
višini 590,805.069,48 SIT se delno poravna iz dobička za leto 1994 v revalorizirani
višini 6,761.924,67 SIT, preostanek pa iz
sredstev razporejenih na rezerve. Izguba leta 1997 v višini 146,507.990,59 SIT ostane neporavnana.
6. Imenovanje revizorja za revidiranje računovodskih izkazov za leto 1998.
Predlog sklepa začasne uprave in začasnega nadzornega sveta: za revidiranje računovodskih izkazov za poslovno leto 1998
se imenuje revizijska hiša KPMG Slovenija,
d.o.o., iz Ljubljane.
7. Imenovanje dveh članov NS, predstavnika delničarjev.
Predlog sklepa začasne uprave: v skaldu s 6.3. točko statuta skupščina izvoli dva
predlagana člana nadzornega sveta, ki zastopata interese delničarjev, in sicer:
– Ernest Fujs, dipl. inž., org.,
– Franci Strajnar, dipl. jur.
Skupščina se seznani s članom NS, ki
ga je imenoval svet delavcev.
8. Nagrada in sejnina članom NS.
Predlog sklepa začasne uprave: za udeležbo na seji pripada predsedniku in članom nadzornega sveta nagrada in sejnina v
neto višini 40.000 SIT predsedniku in
30.000 SIT članom.
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
Prosimo, da se delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, pisno prijavijo (osebno ali priporočeno pošiljko) najmanj tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu družbe v Mariboru, Špelina ul. 2.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine, in sicer najmanj eno uro pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
na seznamu prisotnih delničarjev potrdili
svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za
glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda,
razen prve, druge in tretje točke, se glasuje
z glasovnicami.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumne-
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tom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.
Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o
njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi v enem tednu po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni
predlogi morajo biti obrazloženi.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine eno uro za prvim sklicem z istim dnevnim
redom. V tem primeru bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem v tajništvu uprave
družbe, v Mariboru, Špelina ul. 02, vsak
delovnik od 8. do 12. ure, od dneva objave
sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.
Vljudno vabljeni!
IMP montaža Maribor, d.d.,
začasna uprava
Ob-3301
Uprava družbe Termopol, d.d., Sovodenj
na podlagi 100. in 101. člena statuta družbe sklicuje
5. skupščino
delniške družbe Termopol,
ki bo 7. 7. 1998 s pričetkom ob 14. uri
na sedežu družbe v Sovodnju z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev organov
skupščine in imenovanje notarja.
2. Sprejem letnega poročila za leto 1997
in načina pokrivanja izgube iz let 1995,
1996 in 1997 in poročilo revizorja z mnenjem nadzornega sveta.
3. Imenovanje revizorja.
4. Imenovanje člana NS.
Predlogi sklepov uprave in NS:
1. Skupščina imenuje predlagano verifikacijsko komisijo, zapisnikarja in notarja,
ugotovi sklepčnost skupščine in potrdi predlagani dnevni red.
2. Ob pozitivnem mnenju NS se sprejme
revidirano letno poročilo za leto 1997, ki ga
je izdelala revizijska družba ITEO Ljubljana.
Sprejme se način pokrivanja izgube iz
poslovnih let 1995, 1996 in 1997.
3. Za revizorja se imenuje revizijska družba ITEO Ljubljana.
4. V nadzorni svet se imenuje predlagani
kandidat.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic prve izdaje z oznako A, B, C
in D, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki
udeležbo priglasijo najkasneje 3 dni pred
zasedanjem skupščine v pisni obliki na sedežu družbe.
Gradivo za dnevni red in predlogi sklepov so na vpogled vsem delničarjem v tajništvu na sedežu družbe vse delovne dni od
9. do 12. ure.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
na seji glasujejo na podlagi glasovnic, ki jih
prejmejo ob vstopu na skupščino. Če je
sklic skupščine ob napovedani uri neuspešen, se skupščina ponovi istega dne ob

15.30 v istem prostoru. Ob vnovičnem sklicu skupščina odloča ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.
Vljudno vabljeni!
Termopol, d.d., Sovodenj
uprava
Ob-3302
Na podlagi 7.1. člena statuta delniške
družbe MDS Metalka, d.d., Ljubljana, Parmova 14, sklicuje uprava družbe
3. sejo skupščine
družbe MDS Metalka d.d.,
ki bo dne 9. 7. 1998 ob 9. uri na sedežu
družbe v Ljubljani, Parmova 14.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev dveh preštevalcev glasov.
Predlog sklepa: izvolita se dva preštevalca glasov po predlogu uprave.
3. Letno poročilo o poslovanju družbe
za poslovno leto 1997.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo o poslovanju družbe za poslovno leto
1997 po predlogu uprave in na podlagi
mnenja NS.
4. Sklep o razdelitvi dobička.
Predlog sklepa: sprejme se način razdelitve dobička po predlogu uprave.
5. Poslovna politika za leto 1998.
Predlog sklepa: sprejme se poslovna politika za leto 1998 po predlogu uprave.
6. Sklep o imenovanju finančnega revizorja.
Predlog sklepa: imenuje se finančni revizor po predlogu uprave.
7. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe statuta po predlogu uprave in nadzornega sveta ter potrdi čistopis statuta z vnešenimi spremembami.
8. Določitev nagrad za člane nadzornega sveta.
Predlog sklepa: članom nadzornega sveta se določijo nagrade skladno s predlogom
uprave.
9. Informacije delničarjem.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
ki se na skupščini izakežjo z delnicami oziroma potrdili o vpisu in vplačilu delnic ter
svojo udeležbo pismeno najavili upravi družbe vsaj 3 dni pred datumom seje skupščine
oziroma njihovi zastopniki in pooblaščenci,
ki predložijo pooblastila. Pooblastilo mora
biti pisno ter ostane družbi.
Poziva se udeležence skupščine, da se
ob prihodu na skupščino prijavijo v tajništvu
družbe najmanj 60 minut pred objavljenim
pričetkom seje skupščine, da podpišejo listo prisotnih ter prevzamejo glasovalni listek.
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v tajništvu družbe vsak dan od 10. do 12. ure.
Delničarji lahko svoje protipredloge, ki
morajo biti pismeni in obrazloženi ter skladni z zakonom, vložijo v roku znotraj 7 dni od
objave sklica skupščine, priporočeno po pošti ali neposredno v tajništvu družbe na njenem sedežu.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se skupščina ponovi istega dne
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Pozivamo udeležence in pooblaščence,
da se javijo v sprejemnici najmanj eno uro
pred pričetkom zasedanja skupščine.
Gradivo za skupščino in predlogi sklepov za vse točke dnevnega reda so delničarjem na vpogled v tajništvu družbe vsak
delovni dan med 10. in 12. uro od 1. 6.
1998 do 29. 6. 1998.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se v roku ene ure od napovedane
skupščine, skupščina ponovno sestane in
glasuje ne glede na število prisotnih delnic.
Vabljene prosimo, da v sedmih dneh od
objave sklica te skupščine, pisno sporočijo
upravi morebitne svoje pripombe, spremembe in dopolnitve predlogov k posameznim
točkam dnevnega reda in s tem omogočijo,
da bo uprava o njih sprejela svoje stališče
ter pripravila predloge do zasedanja
skupščine.
Hotel Lev, d.d., Ljubljana
uprava družbe

rani višini na dan 31. 12. 1997 znaša
142,479.000 SIT in se deli:
– 50% dobička se izplača za dividende
delničarjem,
– 50% dobička ostane nerazporejeno,
– družba bo delničarjem izplačala dividende v roku 30 dni po sprejemu sklepa.
9. Razrešitev začasnega nadzornega
sveta in izvolitev treh članov stalnega nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev.
Predlog sklepa: na predlog začasnega
nadzornega sveta se razrešijo dosedanji člani začasnega nadzornega sveta, za člane
stalnega nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev pa se za mandatno dobo
štirih let predlagajo kandidati:
1. Koman Vasilij, dipl. inž.,
2. mag. Kunc Peter, dipl. inž.,
3. Legat Jože, ek.
10. Seznanitev skupščine z dvema članoma nadzornega sveta, ki zastopata interese zaposlenih v družbi.
Skupščina vzame na znanje, da sta bila
za člana nadzornega sveta, ki zastopata interese zaposlenih v družbi, na seji sveta
delavcev izvoljena dva člana.
11. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: skupščina na predlog
začasnega nadzornega sveta za revizorja
družbe imenuje: EURO-IN & PARTNERS,
d.o.o., Kidričeva 66a, Škofja Loka.
12. Določitev sejnine za člane nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog začasnega
nadzornega sveta skupščina sprejme sklep
o sejnini nadzornega sveta za vsako sejo, in
sicer:
– za člane 20.000 SIT,
– za predsednika 30.000 SIT.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pravico do udeležbe na skupščini bodo
lahko uresničevali tisti delničarji, ki bodo na
dan skupščine vpisani v delniško knjigo
družbe.
Delničarje in pooblaščence naprošamo,
da svojo udeležbo na skupščini prijavijo na
sedež družbe – splošno kadrovski sektor,
najkasneje tri dni pred izvedbo skupščine.
Udeležence vabimo, da se ob prihodu
na sejo uro pred začetkom prijavijo predstavniku družbe na kraju, kjer bo seja, ter s
podpisom seznama prisotnih delničarjev potrdijo svojo prisotnost na skupščini in prevzamejo glasovalne lističe. Za udeležbo na
skupščini se fizične osebe izkažejo z osebnim identifikacijskim dokumentom, pooblaščenci pa tudi s pisnim pooblastilom.
Gradivo s predlogi sklepov za skupščino
so na voljo na sedežu družbe vsak delovni
dan od 8. do 10. ure, od 7. junija 1998 do
dneva zasedanja skupščine.
Predlogi delničarjev
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda sporočijo pisno z obrazložitvijo, na sedež družbe, v sedmih dneh od
dneva objave sklica.
Ponovno zasedanje skupščine
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne pol ure kasneje,
to je ob 13.30. V tem primeru bo skupščina
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ob 11. uri v istih prostorih. Na ponovnem
sklicu bo skupščina sklepala ne glede na
višino zastopanega kapitala.
MDS Metalka, d.d., Ljubljana
direktor
Ob-3303
Uprava družbe Hotel Lev, Družba za hotelirstvo, gostinstvo in turizem, d.d., Ljubljana, Vošnjakova 1, vabi delničarje na
5. sejo skupščine
družbe Hotel Lev, d.d., Ljubljana
Uprava sklicuje sejo skupščine na sedežu družbe v prostorih Hotela Lev, Vošnjakova 1, Ljubljana, ki bo v torek, dne 30. 6.
1998 s pričetkom ob 9.30.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se predlagani delovni organi skupščine: predsednik skupščine, preštevalca glasov ter imenuje notarja.
3. Obravnava sklepa o imenovanju pooblaščenega revizorja za leto 1998.
Predlog sklepa: za revizorja družbe Hotel Lev, d.d., Ljubljana, za leto 1998 se
imenuje predlagana revizijska družba.
4. Sprejem poročila o poslovanju družbe za leto 1997.
Predlog sklepa: sprejme se poročilo o
poslovanju družbe za leto 1997 na predlog
uprave in na podlagi mnenja nadzornega
sveta družbe.
5. Pokrivanje izgube iz leta 1993 in leta
1997.
Predlog sklepa: sprejme se predlog
uprave družbe na podlagi mnenja nadzornega sveta, da se izguba iz preteklih let
(leto 1993) in revalorizacijski popravek le-te
in izguba iz tekočega leta pokrijeta v breme:
– nerazporejenega čistega dobička iz
preteklih let ter njegovega revalorizacijskega popravka,
– vplačanega presežka kapitala ter njegovega revalorizacijskega popravka.
6. Sprememba in dopolnitev določbe
statuta družbe zaradi dopolnitve dejavnosti
družbe ter določitev prečiščenega besedila
statuta.
Predlog sklepa: sprejme se predlagana
sprememba in dopolnitev določbe statuta
družbe z dopolnitvijo dejavnosti družbe in
sprejme se čistopis statuta družbe.
Svojo udeležbo na skupščini delničarji
najavijo najkasneje 3 dni pred zasedanjem
skupščine, s tem, da mora biti udeležba
pismeno najavljena in dostavljena najkasneje do petka, dne 26. 6. 1998. Zasedanja
se lahko udeležijo delničarji sami osebno,
njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki.
Pooblaščenci morajo imeti pisno pooblastilo, zastopniki pa dokazilo o zakonitem zastopanju. Pooblastila morajo biti deponirana pri upravi družbe najkasneje 3 dni pred
zasedanjem skupščine.
Pooblastilo mora biti pisno in vsebovati:
ime in priimek, naslov in EMŠO pooblastitelja oziroma firmo in sedež pooblastitelja, ter
ime, priimek, rojstni datum in naslov pooblaščenca. Prijava je možna osebno ali preko
pošte oziroma faksa, kateremu pa mora nujno slediti tudi priporočeno pošta.

Št. 07/613
Ob-3304
Na podlagi določil statuta delniške družbe GG, gozdno gospodarstvo Bled, d.d.,
Ljubljanska c. 19, Bled, začasna uprava
družbe sklicuje
1. sejo skupščine
delniške družbe GG, gozdno
gospodarstvo Bled, d.d.,
ki bo v torek, 7. julija 1998, s pričetkom
ob 13. uri, v dvorani GG Bled, Ljubljanska
c. 19.
Dnevni red in predlog sklepov:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
1. za predsednika skupščine se imenuje Silič Zdravko,
2. za preštevalca glasov se imenujeta: Bizilj Alenka in Režek Majda,
3. pristojna notarka na skupščini je
Nada Svetina.
3. Seznanitev z dnevnim redom.
Predsednik ugotovi sklepčnost skupščine in jo seznani z dnevnim redom.
4. Obravnava in sprejem poslovnika o
delu skupščine.
Predlog sklepa: skupščina sprejme poslovnik o delu skupščine v besedilu, kot ga
predlaga začasna uprava.
5. Poročilo o poteku lastninskega preoblikovanja podjetja.
Predlog sklepa: skupščina sprejme poročilo začasne uprave o poteku lastninskega preoblikovanja podjetja.
6. Obravnava informacije o rezultatih poslovanja za obdobje 1993 do 1996.
Predlog sklepa: skupščina sprejme na
znanje informacijo začasne uprave o rezultatih poslovanja za obdobje 1993 do 1996.
7. Obravnava in sprejem letnega poročila o poslovanju za leto 1997.
Predlog sklepa: skupščina sprejme letno poročilo o poslovanju v letu 1997 po
predlogu začasne uprave in mnenja začasnega nadzornega sveta.
8. Obravnava in odločanje o razdelitvi
dobička za leta 1993, 1994, 1995, 1996
in 1997.
Predlog sklepa: čisti dobiček poslovnega leta in dobiček iz preteklih let v revalorizi-
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sklepčna ne glede na število prisotnih delnic.
GG, gozdno gospodarstvo Bled, d.d.
začasna uprava
Ob-3305
Na podlagi določil 27. in 30. člena statuta delniške družbe Vektor, d.d., sklicuje
uprava družbe
5. redno skupščino
delniške družbe Vektor, d.d.,
ki bo v sredo, 8. julija 1998 ob 10. uri, v
poslovnih prostorih družbe v Trzinu, Motnica 11/I. nadstropje (sejna soba) in skupaj z
nadzornim svetom predlaga naslednji dnevni red in sklepe skupščine:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave in nadzornega sveta se izvolijo delovna telesa skupščine.
2. Obravnava in sprejem zaključnega računa za leto 1997, revizijskega poročila o
poslovanju družbe za leto 1997 in letnega
poročila uprave družbe za leto 1997.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
mnenja nadzornega sveta skupščina sprejema zaključni račun za leto 1997, poročilo
o poslovanju uprave družbe za leto 1997
ter revizijsko poročilo o poslovanju za leto
1997.
3. Delitev dobička za leto 1997.
Predlog sklepa: sprejme se predlagana
delitev dobička po predlogu uprave in nadzornega sveta družbe.
4. Imenovanje revizijske družbe za leto
1998.
Predlog sklepa: za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 1998 skupščina imenuje
družbo KPMG Slovenija, d.o.o., iz Ljubljane, Dunajska c. 21.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda.
Nasprotni predlog delničarjev mora biti v
pisni obliki, obrazložen in vložen v sedmih
dneh po objavi sklica.
Delničarje lahko skladno s statutom družbe zastopa na skupščini pooblaščenec.
Glasovanje o vseh točkah dnevnega reda bo potekalo na podlagi glasovnic, ki jih
bodo prejeli delničarji ob vstopu v sejno
dvorano.
Glasovalno pravico lahko delničar uresničuje preko pooblaščenca. Pooblastilo
mora biti pisno in vsebovati splošne podatke (ime in priimek, naslov, EMŠO oziroma
firmo in sedež) o pooblastitelju in pooblaščencu ter podpis pooblastitelja.
Gradivo bo na vpogled na sedežu družbe v Trzinu, Motnica 11, v tajništvu kadrovsko-splošnega sektorja.
Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, to je
8. 7. 1998 ob 12. uri, v istem prostoru.
Na ponovnem zasedanju bo skupščina
veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Vektor, d.d.
glavni direktor
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Ob-3306
Na podlagi 34. člena statuta družbe Lesokov, trgovina na veliko in malo in odkup,
Brežice, d.d., C. bratov Cerjakov 43, sklicuje nadzorni svet
4. sejo skupščine,
ki bo 9. 7. 1998 ob 14. uri, na sedežu
družbe v Brežicah, Cesta bratov Cerjakov
43.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik
skupščine, preštevalec glasov in imenuje
povabljeni notar po predlogu uprave.
3. Poročilo o poslovanju družbe v letu
1997.
Predlog sklepa: sprejme se poročilo o
poslovanju družbe v letu 1997 po predlogu
uprave, z mnenjem nadzornega sveta in revizorja.
4. Delitev dobička za leto 1997.
Predlog sklepa: sprejme se delitev dobička po predlogu uprave in nadzornega
sveta.
5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: imenuje se revizorja po
predlogu nadzornega sveta.
6. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino je vsem delničarjem na vpogled na sedežu družbe vsak delovni dan med 8. in 14. uro.
Delničarji lahko v tednu dni po sklicu
skupščine podajo predlog za dopolnitev
dnevnega reda, oziroma nasprotne predloge na sedežu družbe. Predlogi delničarjev
so lahko le pisni in razumno utemeljeni.
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo vsi delničarji, ki tri dni pred skupščino pisno prijavijo
svojo udeležbo oziroma predložijo pisno
pooblastilo za zastopanje upravi družbe.
Če skupščina ob napovedani uri ne bi
bila sklepčna, se skupščina ponovi istega
dne ob 15. uri, v istih prostorih, na kateri se
veljavno odloča ne glede na višino zastopanega kapitala.
Lesokov Brežice, d.d.
nadzorni svet
Ob-3307
Na podlagi zakona o gospodarskih družbah in statuta družbe Cetis, grafično podjetje, d.d., uprava sklicuje
3. skupščino delničarjev,
ki bo 6. julija 1998 ob 14. uri, na sedežu
družbe v Celju, Čopova 24, vhod št. 900.
Dnevni red:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
2. Letno poročilo z revizijskim poročilom
in mnenjem nadzornega sveta za leto 1997.
3. Razporeditev dobička za leto 1997.
4. Sprememba statuta o razširitvi dejavnosti družbe.
5. Imenovanje revizorja za leto 1998.

Pod 1. se predlog sklepa glasi: za predsednika skupščine se imenuje Ivan Levec.
Za preštevalce glasov se imenujejo Miro
Zakrajšek, Bernard Gregl in Robert Ernestl.
Za notarja se imenuje Anton Rojec iz Celja.
Pod 2. se predlog sklepa glasi: sprejme
se letno poročilo z revizijskim mnenjem in
mnenjem nadzornega sveta za leto 1997,
po predlogu uprave in nadzornega sveta.
Pod 3. se predlog sklepa glasi: čisti dobiček v znesku 181,660.813,46 SIT se razdeli po predlogu uprave in nadzornega sveta:
– za dividende 90,904.504,00 SIT. Dividenda bo izplačana delničarjem, ki bodo
na dan 8. 7. 1998 vpisani v delniško knjigo
pri Centralni klirinško depotni družbi v Ljubljani. Dividenda se izplača v največ 60 dneh
po sprejetju sklepa,
– za nagrade nadzornemu svetu
3,551.096,00 SIT, polovica se izplača v
delnicah družbe,
– za rezerve 87,205.213,46 SIT.
Pod 4. se predlog sklepa glasi: sprejme
se dopolnitev statuta, po predlogu uprave in
nadzornega sveta, ki glasi: v točki 3.1. se
doda nova alinea, ki glasi: svetovanje in oskrba z računalniškimi programi (K 72.20).
Pod 5. se predlog sklepa glasi: za revizorja za poslovno leto 1998 se imenuje
družba Coopers & Lybrand, d.d., Ljubljana.
Predlagatelj sklepa pod zap. št. 5 je nadzorni svet sam, v ostalih primerih pa sta
predlagatelja uprava in nadzorni svet.
Če ob prvem sklicu ni dosežena sklepčnost, se v skladu s statutom družbe določi
ponovno zasedanje skupščine v istih prostorih za dan 6. julija 1998 ob 15. uri.
Skupščina bo takrat veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega kapitala.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, v korist katerih so delnice delniške
družbe Cetis, d.d., vknjižene na računu
vrednostnih papirjev, ki se vodi pri Klirinško
depotni družbi oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Delničar, pooblaščenec delničarja ali zakoniti zastopnik, mora na skupščino prinesti osebni dokument
in pisno pooblastilo, če le-to ni shranjeno
pri družbi. Vsi delničarji, ki so pridobili lastništvo in bili vpisani pri Klirinško depotni
družbi v zadnjih treh dneh pred zasedanjem
skupščine, morajo prinesti originalno potrdilo Klirinško depotne družbe o lastništvu
delnic. Vsaka delnica na skupščini družbe
zagotavlja en glas.
Udeležencem predlagamo, da udeležbo
na skupščini prijavijo upravi družbe najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine in
dvignejo glasovnice pred začetkom zasedanja skupščine med 12. in 13. uro.
Besedilo predlaganih sprememb statuta
ter ostalo gradivo za vse točke dnevnega
reda je delničarjem na vpogled na sedežu
družbe, vsak delovnik od 5. junija 1998 do
6. julija 1998, med 8. in 11. uro, v pravni
pisarni.
Skupščina je z istim datumom sklicana v
Uradnem listu RS in dnevnem časopisu
Delo.
Cetis, d.d.
uprava

Št.
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Seje skupščine se lahko udeležijo delničarji, v korist katerih so delnice družbe na
dan 29. 6. 1998 vknjižene v delniški knjigi
družbe, ki se vodi v centralnem registru pri
Klirinško depotni družbi, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno
in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.
Pisna pooblastila morajo vsebovati za fizične osebe ime in priimek ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in datum ter
podpis pooblastitelja; za pravne osebe pa
ime in priimek ter naslov pooblaščenca, firmo in žig pooblastitelja ter podpis pooblaščene osebe.
Delničarji, pooblaščenci oziroma zastopniki, ki se bodo udeležili skupščine, morajo
predhodno prijaviti udeležbo, najpozneje tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
na sedežu družbe, ter istočasno deponirati
pisna pooblastila oziroma dokazila o zastopanju, če niso shranjena na sedežu družbe.
Zaradi nemotenega poteka skupščine
pozivamo udeležence, da se uro pred začetkom seje zglasijo v sejni sobi, kjer bodo
s podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice.
Način glasovanja
Glasuje se z glasovnicami.
Sklepi se sprejemajo z navadno večino
oddanih glasov.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, se ponovi istega dne ob 11. uri, v istih
prostorih. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.
Oljarica Kranj, d.d.
uprava

ci ali zakoniti zastopniki. Pogoj za udeležbo
na skupščini in glasovanje je, da delničarji
najmanj tri dni pred sejo skupščine (to je do
vključno 3. 7. 1998) prijavijo družbi svojo
udeležbo na skupščini, in sicer pisno po
pošti priporočeno ali po telefaksu. Glasuje
se osebno ali po pooblaščencu, in sicer na
podlagi glasovnic, ki jih bodo prejeli delničarji ob prihodu na skupščino. Pooblastilo
za zastopanje na skupščini mora biti pisno
in mora biti pred ali ob sklicu predloženo
družbi.
V primeru, da skupščina ne bo sklepčna
ob času sklica, bo ponovno zasedanje
skupščine družbe istega dne ob 14. uri, na
mestu prvega sklica. Ob ponovljenem sklicu skupščina veljavno odloča ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.
TEM Čatež, d.d.
uprava družbe
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Ob-3308
Uprava družbe sklicuje
3. sejo skupščine
delniške družbe Oljarica, Tovarna olja
Kranj, d.d., Kranj, Britof 27,
ki bo v sredo, 8. 7. 1998 ob 10. uri, v
sejni sobi, na sedežu družbe Kranj, Britof
27.
Dnevni red:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev organov.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupščina sklepčna, izvoli se predsednik skupščine, imenuje notar in zapisnikar.
2. Sprejem letnega poročila za leto
1997 z mnenjem revizorja.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo o poslovanju Oljarice Kranj, d.d., v letu
1997, na predlog uprave in na podlagi mnenja nadzornega sveta in poročilo revizorja.
3. Uporaba in delitev dobička.
Predlog sklepa:
a) ugotovitev in razporeditev čistega dobička.
Čisti dobiček iz poslovnega leta 1997 v
višini 67,923.073,53 SIT se potrdi in razporedi na:
– del dobička za rezerve v višini
20,000.000 SIT,
– nerazporejeni čisti dobiček v višini
47,923.073,53 SIT.
b) Nerazporejeni del dobička iz preteklih let v znesku 57,038.459,92 SIT se
revalorizira do 30. 6. 1998 in se v znesku
30,923.439,10 SIT razporedi na naslednji
način:
– dividenda 360 SIT (bruto) na delnico,
kar pri 69.816 delnicah, ki so upravičene
do
izplačila
dividende,
predstavlja
25,133.760 SIT. Do izplačila dividende je
upravičen delničar, ki je lastnik delnic, evidentiranih v delniški knjigi pri Klirinško depotni družbi dne 8. 7. 1998, to je na dan
sklica skupščine delničarjev;
– udeležba pri dobičku se izplača članom nadzornega sveta, uprave, delavcem s
posebnimi pooblastili in delavcem z individualnimi pogodbami, in sicer v znesku
5,789.679,10 SIT v obliki gotovine. Izplačilo dividend in udeležbe pri dobičku bo v 30
dneh po datumu skupščine delničarjev.
4. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejme se predlog
sprememb statuta družbe.
5. Imenovanje člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za člana nadzornega
sveta se imenuje Milan Novak, rojen 1935,
stanujoč Trboje 68, Kranj, ki zastopa interese delničarjev.
6. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: skupščina imenuje revizorja poslovanja družbe za leto 1998.
7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za dnevni red s celovitimi predlogi sklepov je na vpogled vsem delničarjem v tajništvu na sedežu družbe.
Delničarji lahko v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine v Uradnem listu RS, podajo predloge za dopolnitev dnevnega reda
oziroma nasprotne predloge k posameznim
točkam dnevnega reda v tajništvu na sedežu družbe. Predlogi morajo biti pisni in razumno utemeljeni.
Udeležba na skupščini

Ob-3309
Uprava družbe s soglasjem nadzornega
sveta delniške družbe TEM Čatež, d.d., na
podlagi točke 7.3. statuta delniške družbe
sklicuje
tretjo skupščino delniške družbe,
ki bo 6. julija 1998 ob 13. uri, na Čatežu, v prostorih družbe (sejna soba), Čatež
13, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: skupščina sprejema
predlog za imenovanje organov skupščine:
predsednika, dveh preštevalcev glasov ter
notarja.
2. Letno poročilo in rezultati poslovanja
za leto 1997.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo družbe za poslovno leto 1997.
Ugotovljena izguba za leto 1997 se pokrije v naslednjih petih letih iz rezultatov poslovanja družbe.
3. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 1998.
Predlog sklepa: za revizorja za poslovno
leto 1998 se imenuje revizijska družba Audit, d.o.o., Murska Sobota.
Gradivo za skupščino družbe je vsem
delničarjem na razpolago v tajništvu družbe,
v prostorih družbe na Čatežu, vsak delovni
dan v tednu med 9. in 14. uro.
Skupščine se lahko udeležijo vsi lastniki
navadnih delnic oziroma njihovi pooblaščen-

Št. 634/98
Ob-3310
Uprava družbe Investbiro Koper, d.d.,
sklicuje
3. zasedanje skupščine
družbe Investbiro Koper, d.d.,
ki bo 7. 7. 1998 ob 16.30, na upravi
družbe v Kopru, Trg Brolo 12, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Imenovanje delovnega predsedstva in
potrditev notarja.
Predlog sklepa: imenuje se predsednica
skupščine, dve preštevalki glasov in notarka.
2. Sprejem letnega poročila uprave z
mnenjem revizorske hiše za leto 1997.
Predlog sklepa: potrdi se letno poročilo
o poslovanju v letu 1997 v naslednjih postavkah kot jih izkazuje revidiran izkaz stanja
na dan 31. 12. 1997:
stalna sredstva:
gibljiva sredstva:
skupaj aktiva:

163,800.000 SIT,
167,058.000 SIT,
330,858.000 SIT,

kapital:
253,181.000 SIT,
dolgoročne rezervacije:
494.000 SIT,
kratkoročne obveznosti: 77,183.000 SIT,
skupaj pasiva:
330,858.000 SIT.
3. Predlog razporeditve dobička za leto
1997.
Predlog sklepa: dobiček iz leta 1997 v
višini 3,563.107,01 SIT se razporedi za kritje izgube iz preteklih let.
4. Sprejem statuta o spremembah in dopolnitvah statuta družbe Investbiro Koper,
d.d.
Predlog sklepa:
4.1. črta se akt o lastninskem preoblikovanju podjetja,
4.2. sprejme se predlagani statut o spremembah in dopolnitvah statuta družbe Investbiro Koper, d.d.
5. Določitev sejnine in povračil stroškov
članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: določi se sejnina in povračila stroškov članom nadzornega sveta v
predlagani višini.
6. Imenovanje revizorja za leto 1998.
Predlog sklepa: za revizijo računovodskih izkazov za leto 1998 se imenuje revizijska družba Audit, d.o.o., iz Murske Sobote.
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7. Razrešitev nadzornega sveta družbe.
Predlog sklepa: razreši se nadzorni svet
družbe v sestavi:
– Lucija Mozetič, predsednica,
– Zdravko Leskovic, namestnik predsednice,
– Jadran Bajec, član,
– Bogomir Baraga, član,
– Giulio Bonifacio, član,
– Dunja Kinkela, članica.
8. Imenovanje nadzornega sveta.
Predlog sklepa: v nadzorni svet se imenujejo:
– Gorazd Kobal,
– Lucija Mozetič,
– Marko Umberger.
Razrešitev in imenovanje začneta veljati
z vpisom statuta o spremembah in dopolnitvah statuta sodni register.
9. Vprašanja in pobude delničarjev.
Predloge sklepov pod točkami 1., 2.,
3., 4. in 5. predlagata uprava in nadzorni
svet, predloge sklepov pod točkami 6., 7.
in 8. predlaga nadzorni svet.
Gradivo s predlogom statuta o spremembah in dopolnitvah statuta za zasedanje
skupščine je delničarjem na vpogled na sedežu uprave družbe vsak delovni dan od 8.
do 13. ure, po objavi tega sklica v Uradnem
listu RS, do dneva skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo lastniki navadnih delnic z oznako A, B, C in D oziroma
njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki.
Glasuje se osebno ali pooblaščencu oziroma zastopniku, in sicer na podlagi glasovnice, ki jo prejme delničar ob vstopu v dvorano. Pooblastilo za zastopanje na skupščini
mora biti predloženo družbi pred zasedanjem skupščine.
Delničarje prosimo, da prevzamejo glasovnice najkasneje eno uro pred začetkom
skupščine zaradi nemotenega ugotavljanja
sklepčnosti.
Če skupščina ob napovedanem času ne
bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 17.30, v istem prostoru.
Takrat bo skupščina veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega kapitala.
Investbiro Koper, d.d., Koper
uprava družbe
direktor
Št. 584/98
Ob-3311
Na podlagi 30. člena statuta trgovine na
debelo in drobno »Dolenjka«, d.d., Novo
mesto, uprava družbe sklicuje
4. sejo skupščine
delniške družbe »Dolenjka«,
ki bo v petek, 3. 7. 1998 ob 11. uri, na
sedežu družbe v Novem mestu, Glavni trg
23, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in predhodna
ugotovitev sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: skupščina izvoli predsednika skupščine, preštevalca glasov ter
ugotovi prisotnost notarja v funkciji zapisnikarja.
3. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem
predlaganega dnevnega reda.
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Predlog sklepa: skupščina ugotovi
sklepčnost.
Skupščina sprejme predlagani dnevni
red.
4. Obravnava in potrditev zapisnika
3. seje skupščine z dne 20. 6. 1997.
Predlog sklepa: skupščina potrdi zapisnik 3. seje skupščine z dne 20. 6. 1997.
5. Razprava in sprejem poslovnega poročila za leto 1997.
Predlog sklepa: skupščina sprejme poslovno poročilo za leto 1997 v predloženem besedilu.
6. Delitev dobička.
Predlog sklepa: skupščina sprejme predlagano delitev dobička v višini 63,516 mio
SIT, ki se v skladu z 228. členom zakona o
gospodarskih družbah razporedi:
– v rezerve družbe 31,758 mio SIT in
– kot nerazporejen dobiček za razvoj
družbe 31,758 mio SIT.
7. Razprava in sprejem poslovnega načrta družbe za leto 1998.
Predlog sklepa: skupščina sprejme predlagani poslovni načrt za leto 1998 v predloženem besedilu.
8. Imenovanje revizorja za poslovno leto
1998.
Predlog sklepa: skupščina imenuje firmo »Dinamic«, d.o.o., Brusnice, za revizorja za poslovno leto 1998.
9. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled na sedežu družbe vsak delovni dan od 7. do 14. ure.
Nasprotni predlogi delničarjev so dopustni le v pisni obliki in obrazloženi ter prispeli
na sedež družbe v 7 dneh po objavi tega
sklica.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
navadnih imenskih delnic oznake A, B, C in
D, njihovi pooblaščenci in predstavniki delniškega sporazuma notranjih delničarjev, če
najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo družbi svojo udeležbo na
skupščini (do 30. 6. 1998).
Način glasovanja
Glasuje se osebno oziroma po pooblaščencu na osnovi glasovnice, ki jo delničar
prejme ob vstopu na skupščino. Pooblastilo
mora biti v skladu z vzorcem pooblastila,
predpisanega s sklepom o določitvi vzorca
pooblastila za glasovanje na skupščini delniške družbe (Ur. l. RS, št. 67/97).
Pooblastilo mora biti dostavljeno na sedež družbe najmanj 7 dni pred skupščino,
to je do 26. 6. 1998.
Prostor, v katerem bo skupščina, bo odprt eno uro pred začetkom seje.
Ponovni sklic
Če skupščina na prvem sklicu ne doseže sklepčnosti, se skupščina ponovi istega
dne ob 12. uri, z enakim dnevnim redom.
Na tej seji bo veljavno odločeno ne glede
na višino zastopanega kapitala.
Vse delničarje vabimo, da se skupščine
udeležijo osebno ali preko svojega pooblaščenca.
“Dolenjka”, d.d.
uprava

Ob-3312
Na podlagi 6.3 člena statuta delniške
družbe Kovina, Kovinsko predelovalno podjetje, d.d., Grmaška cesta 3, Šmartno pri
Litiji, uprava družbe sklicuje
2. skupščino delničarjev,
ki bo 13. 7. 1998 ob 12. uri, na sedežu
družbe.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti ter izvolitev organov skupščine
po predlogu uprave in nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina izvoli predsednika skupščine in dva preštevalca glasov, po predlogu uprave in nadzornega sveta.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Obravnava in sprejem letnega poročila in potrditev računovodskih izkazov za leto
1997.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo za leto 1997, vključno z bilanco stanja,
izkazom uspeha, izkazom finančnih tokov in
poslovnim poročilom, po predlogu uprave
in na podlagi mnenja nadzornega sveta.
3. Obravnava in odločanje o razporeditvi
dobička iz leta 1997.
Predlog sklepa: sprejme se predlagana
razporeditev dobička za leto 1997, po predlogu uprave in na podlagi mnenja nadzornega sveta.
4. Odpoklic člana nadzornega sveta in
izvolitev novega člana nadzornega sveta, ki
zastopa delničarje.
Predlog sklepa:
Odpokliče se člana nadzornega sveta,
ki zastopa delničarje.
Imenuje se novi član nadzornega sveta,
ki predstavlja delničarje.
5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: sprejme se predlog o
imenovanju revizijske družbe po predlogu
nadzornega sveta.
Gradivo in predlogi sklepov skupščine
po tem dnevnem redu, je na razpolago na
sedežu družbe, vsak delovnik od 12. do
14. ure, v kadrovski službi.
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo vsi delničarji, ki so vpisani v
knjigo delničarjev na dan 31. 5. 1998, ali
njihovi pooblaščenci, katerih prijava udeležbe na skupščini je prispela na sedež družbe
najmanj 3 dni pred skupščino. Prijavi mora
biti predloženo potrdilo o lastništvu delnic,
pooblaščenci pa morajo predložiti pravilno
izpolnjena pooblastila.
Prijavljeni udeleženci so se dolžni vsaj
pol ure pred pričetkom skupščine, vpisati v
listo udeležencev in prevzeti glasovnice.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovni sklic istega dne z istim dnevnim redom, ob 12.30. Skupščina
bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Nasprotni predlogi delničarjev
Delničarji lahko, v roku sedmih dni po
objavi sklica skupščine, podajo upravi družbe pisno utemeljen nasprotni predlog sklepov k posameznim točkam dnevnega reda.
Uprava in nadzorni svet bosta sprejela svoja
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3. Obravnava in sklepanje o letnem poročilu za leto 1997.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo uprave za leto 1997 v predloženem
besedilu.
4. Sklepanje o ugotovitvi dobička za leto
1997.
Predlog sklepov:
a) skupščina ugotavlja, da dobiček leta
1997 znaša 11,095.923,26 SIT,
b) dobiček za leto 1997 v zgoraj navedenem znesku ostane v celoti nerazporejen.
5. Imenovanje revizorja za leto 1998.
Predlog sklepa: za revizorja se imenuje
predlagana revizijska hiša.
Gradivo za sejo skupščine je na vpogled
na sedežu družbe.
Če v prvem sklicu skupščina ne bo
sklepčna (15% vsega kapitala), bo ponovna
seja skupščine dne 13. 7. 1998 ob 11. uri
v istem prostoru.
Delničarji, oziroma njihovi pooblaščenci
morajo svojo udeležbo na skupščini v skladu s XXXIV.C. členom statuta prijaviti družbi
najmanj 3 dni pred sklicano sejo. Prijava
mora prispeti na naslov družbe najkasneje
do 4. 7. 1998. Prijavo je mogoče poslati s
priporočeno pošto ali s telegramom na naslov
družbe
ali
po
telefaksu
061/127-33-68. V prijavi se navede ime in
priimek delničarja, oziroma firmo delničarja,
naslov, oziroma sedež delničarja in število
delnic, ki jih ima delničar. V prijavi se lahko
navede tudi ime in priimek pooblaščenca
ter njegov naslov. Pooblaščenci, ki zastopajo več delničarjev, lahko pošljejo družbi
seznam delničarjev, ki jih zastopajo, s prej
navedenimi podatki. Pisna pooblastila morajo pooblaščenci predložiti najkasneje ob
priglasitvi udeležbe na zasedanju skupščine
družbe.
Viator, d.d., Ljubljana
direktor

leta 1997 v višini 508.000 SIT v celoti nerazporejen.
4. Imenovanje pooblaščene revizijske hiše za leto 1998.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za pooblaščenega revizorja za leto
1998 imenuje revizijska družba Podboršek,
revizijska družba, k.d.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se pisno prijavijo osebno ali priporočeno pošiljko dostavijo najmanj tri dni pred zasedanjem skupščine na sedež družbe v Mariboru, Jurčičeva ulica 6.
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o
njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi v enem tednu po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni
predlogi morajo biti obrazloženi.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine eno uro za sklicem z istim dnevnim redom. V tem primeru bo skupščina veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem na upravi družbe
pri direktorju, v Mariboru, Jurčičeva ulica 6,
vsak delovnik od 10. do 12. ure od dneva
objave sklica skupščine dalje do vključno
dneva zasedanja skupščine.
Art Optika, d.d., Maribor
direktor
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stališča k nasprotnim predlogom v roku desetih dni po sklicu skupščine in o tem obvestila delničarje z objavo v Uradnem listu RS.
Kovina, d.d., Šmartno pri Litiji
uprava
Ob-3313
Na podlagi 7.5 člena statuta družbe Lesnina MG oprema, Podjetje za inženiring,
d.d., Ljubljana, Parmova 53, sklicujem
11. skupščino družbe,
ki bo 29. 6. 1998 ob 17. uri, v Lesnini,
Parmova 53, Ljubljana, soba 434/IV.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti skupščine in izvolitev organov
skupščine ter potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine in se za člane organov skupščine izvolijo predlagani kandidati. Skupščini
prisostvuje vabljeni notar.
2. Obravnava in sprejem letnega poročila za leto 1997.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo za leto 1997.
3. Sprejem razporeditve dobička.
Predlog sklepa: dobiček se razporedi
po predlogu uprave.
4. Obravnava in sprejem sprememb statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe statuta družbe v predloženem besedilu.
5. Imenovanje revizorja računovodskih
izkazov za leto 1998.
Predlog sklepa: za revizijsko hišo za revidiranje letnih računskih izkazov za leto
1998 se imenuje firma P & S Ljubljana.
6. Informacije delničarjem.
Skupščina je sklicana za 29. 6. 1998 ob
17. uri. Če na prvem sklicu ni dosežena
sklepčnost, se ponovno zasedanje skupščine določi za isti dan ob 17.30. Na ponovnem sklicu bo skupščina sklepala ne glede
na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Gradivo za zasedanje skupščine je vsem
delničarjem na voljo v tajništvu družbe po
objavi sklica do 29. 6. 1998 do 12. ure.
Delničarji morajo na sejo skupščine prinesti delnice, s katerimi se, skladno z določili statuta, dokaže identiteta delničarjev.
Če se bo seje udeležil pooblaščenec
delničarja, se le-ta izkaže z notarsko overjenim pooblastilom.
Lesnina MG oprema, Ljubljana
predsednik uprave
Št. 91/98
Ob-3314
Uprava družbe Viator, d.d., Ljubljana,
Dolenjska cesta 244, sklicuje na podlagi
283. člena ZGD in v skladu s XXIX. členom
statuta
2. redno skupščino
družbe Viator, d.d.,
ki bo dne 7. 7. 1998 ob 11. uri v sejni
sobi upravne zgradbe na sedežu družbe
(Ljubljana, Dolenjska 244) z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se predlagani
predsednik skupščine, imenuje se predlagani preštevalec glasov in predlagani notar.

Ob-3315
V skladu z določili ZGD in statuta delniške družbe ART optika, d.d., sklicujem
4. skupščino delniške družbe
Art optika, d.d.,
ki bo v sredo, dne 8. julija 1998, s pričetkom ob 12. uri v sejni sobi hotela Orel v
Mariboru, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave se za predsednika skupščine imenuje Romana Marin
in za preštevalki glasov Nada Vezjak in Breda Krajnčič. Seji bo prisostvovala vabljena
notarka Breda Horvat.
2. Obravnava in sprejem letnega poročila družbe za poslovno leto 1997.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta skupščina sprejme letno poročilo družbe za poslovno leto 1997 z mnenjem revizorja v
predloženem besedilu.
3. Obravnavanje in sprejetje sklepa o
razporeditvi dobička za leto 1997.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejme sklep, da ostane čisti dobiček iz

Št. 160/98
Ob-3316
Uprava s soglasjem nadzornega sveta
na podlagi 7.3. točke statuta delniške družbe Minervo, d.d., Ljubljana, sklicuje
3. skupščino
delniške družbe Minervo, d.d.,
ljubljana,
ki bo v sredo 8. 7. 1998 ob 13. uri v
sejni sobi IGGG Dimičeva 14, Ljubljana, (6.
nadstropje).
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, predlog dnevnega reda ter imenovanje dveh preštevalcev
glasov in notarja za sestavo notarskega zapisa.
Predlog sklepa:
Potrdi se predlagani dnevni red.
Izvolita se predlagana preštevalca glasov.
Potrdi se predlagni notar za sestavo notarskega zapisa.
2. Ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine.
3. Obravnava in sprejem poročila uprave o izvajanju sklepov 2. skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se poročilo
uprave o izvajanju sklepov 2. skupščine.
4. Obravnava in sprejem poslovnega poročila z revizijskim poročilom za leto 1997.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenjem nadzornega sveta, se
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sprejme revidirano letno poročilo za leto
1997 v predloženem besedilu.
5. Obravnava in odločanje o razporeditvi
dobička.
Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sveta se sprejme predlagana razporeditev dobička.
6. Imenovanje revizijske družbe – revizorja za leto 1998 in leto 1999.
Predlog sklepa: za revizijo računovodskih izkazov za 1998 in 1999 leto se imenuje predlagano revizijsko družbo.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastila za zastopanje na skupščini morajo biti
pisna.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki do
vključno 4. 7. 1998 pisno prijavijo svojo
udeležbo na sedežu družbe v Ljubljani, Dimičeva 14 in so na dan 30. 6. 1998 vpisani
v centralni register pri KDD. Pooblastila za
zastopanje se ob prijavi dajo v hrambo upravi družbe.
Gradivo za skupščino je vsem delničarjem na vpogled na sedežu družbe – tajništvo, soba 204, na Dimičevi 14, Ljubljana,
vsak delovni dan v tednu med 10. in 12. uro.
Vse delničarje prosimo, da se zaradi razdelitve glasovnic zglasijo v preddverju sejne
sobe pol ure pred pričetkom zasedanja, kjer
bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in
prejeli glasovalne lističe, ki bodo služili kot
vstopnica za udeležbo na skupščini.
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
dopolnitve predloga dnevnega reda ter spreminjevalne oziroma dopolnitvene predloge
pisno sporočijo upravi v 7 dneh po objavi
sklica na naslov družbe.
Če je prvi sklic skupščine neuspešen,
se skupščina ponovi istega dne ob 14. uri v
istem prostoru, z enakim dnevnim redom.
Na tem zasedanju bo veljavno odločeno ne
glede na višino zastopanega kapitala.
Minervo, d.d., Ljubljana
uprava – direktor
Št. 9270
Ob-3317
Na podlagi določil statuta družbe IMKO
Ljubljana, d.d., direktor družbe sklicuje
3. skupščino
družbe IMKO Ljubljana, d.d.,
ki bo dne 6. 7.1998 ob 14. uri, na sedežu družbe Šlandrova 4, Ljubljana-Črnuče.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se predsednika
skupščine, dva preštevalca glasov, zapisnikarja in imenuje notarja.
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani
dnevni red.
3. Sprejem letnega poročila za leto
1997 na podlagi mnenja nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina sprejme letno poročilo družbe za leto 1997.
4. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se predlagane spremembe statuta družbe.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

5. Sprejem sklepa o uporabi dobička za
leto 1997 in dobička iz preteklih let.
Predlog sklepa: dobiček se razporedi
po predlogu uprave in nadzornega sveta.
6. Imenovanje revizorske hiše.
Predlog sklepa: za revizorja se imenuje
družbe KPMG Slovenija, d.o.o., Dunajska
21, Ljubljana.
7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo k posameznim točkam dnevnega reda je delničarjem na vpogled v splošni
službi družbe od dneva objave sklica do
pričetka skupščine.
Delničarji, njihovi zakoniti zastopniki ali
pooblaščenci se lahko udeleže skupščine,
če svojo udeležbo na skupščini prijavijo
družbi najkasneje 3 dni pred zasedanjem
skupščine.
Udeležence pozivamo, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo splošni službi družbe,
kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice.
Vabljene prosimo, da svoje nasprotne
predloge k posameznim točkam dnevnega
reda pisno sporočijo upravi v sedmih dneh
od objave sklica skupščine.
Če skupščina ob navedeni uri ne bo
sklepčna, bo nova seja z istim dnevnim redom istega dne ob 15. uri v istih prostorih,
na kateri se veljavno odloča ne glede na
višino zastopanega kapitala.
IMKO Ljubljana, d.d.,
direktor družbe
Ob-3318
Na podlagi drugega odstavka 32. člena
statuta družbe Delikatesa, trgovsko podjetje, d.d., c. Maršala Tita 22, Jesenice, sklicuje začasna uprava družbe
1. skupščino delničarjev,
ki bo v četrtek 9. 7. 1998 ob 12. uri v
sejni sobi Občine Jesenice, na c. Maršala
Tita 78.
Dnevni red:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine.
Za člane organov skupščine se izvolijo
predlagani kandidati: za predsednika Dušan Kecman, za preštevalki Anica Oblak in
Ruža Markizeti, za notarko Nada Svetina.
2. Informacija o poteku lastninskega
preoblikovanja.
Predlog sklepa: informacija se sprejme
na znanje.
3. Informacija o poslovanju v letu 1993,
1994, 1995 in 1996.
Predlog sklepa: informacija se sprejme
na znanje.
4. Sprejem letnega poročila uprave o poslovanju družbe v letu 1997 z mnenjem nadzornega sveta in revizijske hiše.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo o poslovanju družbe v letu 1997.
5. Ugotovitev in razdelitev dobička za obdobje od leta 1993 do leta 1997.
Predlog sklepa: sprejme se predlagana
delitev čistega dobička družbe od leta 1993
do 1997 po predlogu začasne uprave z
mnenjem začasnega nadzornega sveta.

Predlog delitve: ustvarjen in na dan 1. 1.
1998 revaloriziran skupni čisti dobiček od
leta 1993 do 1997 se razporedi:
– za izplačilo dividend v višini
77,797.590 SIT oziroma 390 SIT bruto na
delnico,
– na nerazporejen dobiček v višini
110,643.853,66 SIT.
Z izplačilom dividend se prične trideseti
dan po skupščini družbe in se zaključi najkasneje do 15. 9. 1998.
6. Imenovanje revizorja računovodskih
izkazov za leto 1998.
Predlog sklepa: za revizijsko hišo za revidiranje računovodskih izkazov za leto
1998 se imenuje P & S Revizija, d.o.o.,
Ljubljana, Linhartova 1.
7. Sprejem sklepa o oblikovanju sklada
lastnih delnic.
Predlog sklepa: oblikuje se sklad lastnih
delnic iz prostih rezerv družbe v višini
15,000.000 SIT za namene iz 240. člena
ZGD, predvsem za nagrajevanje uprave.
Pravila za poslovanje s skladom lastnih
delnic določil nadzorni svet.
8. Spremembe in dopolnitve statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se predlagane spremembe statuta.
9. Izvolitev članov nadzornega sveta, ki
zastopajo interese delničarjev.
Predlog začasnega nadzornega sveta:
za člane nadzornega sveta z začetkom mandata z dnem sprejema tega sklepa se izvolijo Mirjana Perko-Dimc in Mojca Šubic.
Predlog sklepa: izvolijo se člani nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev, po predlogu začasnega nadzornega
sveta.
10. Sejnina članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina določa plačilo nadzornemu svetu v obliku sejnine, kot
nadomestilo za izgubljeni čas, in sicer za
člana nadzornega sveta 25.000 SIT (neto)
in za predsednika 35.000 SIT (neto).
11. Informacija delničarjem
Čas zasedanja
Skupščina je sklicana za 9. 7. 1998 ob
12. uri. Če na prvem sklicu ni dosežena
sklepčnost, se ponovno zasedanje skupščine skliče za isti dan, 9. 7. 1998 ob 13. uri.
Na ponovnem sklicu bo skupščina sklepala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Delničarje naprošamo, da prijavijo svojo
udeležbo najkasneje do tri dni pred skupščino in jih istočasno naprošamo, da 30 minut pred začetkom skupščine uredijo formalnost v zvezi z udeležbo.
Pogoji udeležbe
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ostane družbi.
Delničarje oziroma pooblaščence naprošamo, da pooblastila dostavijo najkasneje tri
dni pred skupščino.
Organizirano zbirana pooblastila morajo biti
izdana po postopku in z vsebino skladno z
določilom XII. poglavja zakona o prevzemih.
Gradivo
Gradivo za posamezne točke dnevnega
reda bo delničarjem na vpogled na sedežu
družbe na Jesenicah, c. Maršala Tita 22,
vsak delovni dan od prvega naslednjega delovnega dne od dne objave sklica od 10. do
12. ure.
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Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave se sprejmejo predlagane dopolnitve
in spremembe statuta Gorenje, d.d.
9. Obravnava in sprejem sklepa o oblikovanju sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave se skladno z nameni iz 240. člena
zakona o gospodarskih družbah oblikuje
sklad lastnih delnic v višini oblikovanih prostih rezerv 647,651.000 SIT.
10. Obravnava in sprejem sklepa o nagradah za člane nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog začasnega
nadzornega sveta se določi višina sejnine,
(ki pripada poleg nadomestila stroškov članom NS), in sicer za predsednika nadzornega sveta v višini neto 70.000 SIT in za
člane nadzornega sveta v višini neto 50.000
SIT.
Sejnina se letno revalorizira skladno z
indeksom rasti drobnoprodajnih cen.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe v Velenju, Partizanska 12, uprava – upravljanje odnosov z
delničarji, tel. 063/856-365, 862-332, vse
delovne dni od objave do dneva skupščine
od 9. do 12. ure.
Udeležba na skupščini.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vsaj
tri dni pred sejo skupščine, to je do 14. 7.
1998, pisno s priporočeno pošiljko ali osebno na sedežu družbe napovedali svojo udeležbo.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, ki so bili vpisani v Knjigo delničarjev, ki
se vodi v centralnem registru pri KDD, na
dan 14. 7. 1998.
Udeležence vabimo, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo na prijavnem mestu,
in sicer najmanj eno uro pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu
prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost
in prevzeli gradivo za skupščino.
Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, pisno sporočijo začasni
upravi v roku sedmih dni po objavi sklica
skupščine. Predloženi nasprotni predlogi
morajo biti obrazloženi.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ta ponovno zasedala istega
dne ob 11. uri v istih prostorih z enakim
dnevnim redom. V tem primeru je skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih
glasov.
Prostor zasedanja skupščine bo odprt
90 minut pred zasedanjem.
Gorenje, d.d., Velenje
predsednik začasne uprave

1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti, izvolitev delovnih teles skupščine, imenovanje notarja.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost,
izvoli se predsedujočega skupščine in verifikacijsko komisijo v sestavi predsednika in
dveh preštevalcev glasov, za notarja se imenuje Anton Rojec, notar iz Celja.
2. Obravnava in sprejem poslovnika o
delu skupščine.
Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in začasnega nadzornega sveta se
sprejme poslovnik o delu skupščine v predloženem besedilu.
3. Seznanitev s poročilom začasne uprave o poteku lastninskega preoblikovanja
podjetja.
Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in začasnega nadzornega sveta se
skupščina delničarjev seznani s potekom
lastninskega preoblikovanja podjetja.
4. Obravnava in sprejem poslovnega poročila začasne uprave za leto 1997 in poročilo o reviziji računovodskih izkazov za poslovno leto, ki se je končalo 31. 12. 1997.
Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in ob pozitivnem mnenju začasnega
nadzornega sveta se sprejmeta poročili začasne uprave in pooblaščene revizorske hiše o poslovanju v letu 1997.
5. Obranava in sprejem sklepa o delitvi
dobička in pokrivanju izgube v obdobju od
leta 1993 do 1997.
Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in ob pozitivnem mnenju začasnega
nadzornega sveta nerazporejeni del dobička od leta 1993 do 1997 v revalorizirani
višini 47,066.891,71 SIT na dan 31. 12.
1997 ostane nerazporejen.
Revidirana vrednost prenesene izgube
iz preteklih let s pripadajočo revalorizacijo
na
dan
31.
12.
1997
znaša
249,795.174,31 SIT se na podlagi 8.6 in
8.7. točke slovenskih računovodskih standardov pokrije v breme prihodkov poslovnega leta 1998.
6. Oblikovanje sklada lastnih dlenic
Na predlog začasne uprave in začasnega nadzornega sveta skupščina sprejme
predlagano oblikovanje sklada lastnih delnic, in sicer: skupščina soglaša z ustanovitvijo sklada lastnih delnic. V letu 1998 družba oblikuje sklad lastnih delnic v višini
33,424.000 SIT, kar predstavlja 4% osnovnega kapitala.
Vir za financiranje tega sklada so rezerve
družbe.
Družba lahko sredstva iz skalda uporabi
za nakup lastnih delnic skladno z 240. členom zakona o gospodarskih družbah.
Nadzorni svet družbe nadzoruje izvajanje tega sklepa ter v zvezi s tem oblikuje
poseben pravilnik, s katerim podrobneje
uredi način nadzora.
7. Obravnava in sprejem sprememb statuta delniške družbe.
Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in začasnega nadzornega sveta se
sprejmejo predlagane spremembe statuta
delniške družbe:
I. 1. stavek 7.4. točke se spremeni tako,
da glasi: skupščina se skliče vsaj mesec dni
pred sejo z objavo v Uradnem listu RS.
II. V poglavju 5 - uprava, se doda točka
5.7. ki glasi: upravi lahko praviloma pripada
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Vložitev protipredlogov ali dopolnilnih
predlogov
Delničarje prosimo, da svoje protipredloge ali dopolnilne predloge k dnevnemu
redu, ki morajo biti pisni in obrazloženi, vložijo v roku 7 dni, šteto od dne prvega naslednjega delovnega dne od dne objave sklica, priporočeno po pošti ali neposredno na
sedežu družbe.
Delikatesa, trgovsko podjetje, d.d.,
Jesenice
začasna uprava
direktorica
Ob-3319
Na podlagi 58. člena statuta družbe Gorenje, d.d., Velenje, sklicujem
1. skupščino
delničarjev Gorenje, d.d.,
ki bo v petek, 17. 7. 1998, s pričetkom
ob 10. uri v Veliki dvorani Hotela Paka, Velenje, Rudarska 3, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine in imenovanje
oraganov.
Predlog sklepa: na predlg začasne uprave se izvolijo organi skupščine ter imenujeta
zapisnikar in notar.
2. Obravnava in sprejem poslovnika o
delu skupščine.
Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave se sprejme poslovnik o delu skupščine Gorenje, d.d., v predlaganem besedilu.
3. Seznanitev s poročilom o lastninskem
preoblikovanju poslovnega sistema Gorenje.
4. Seznanitev s poslovnimi rezultati za
obdobje 1993 do 1997 ter obravnava in
sprejem letnega poročila za leto 1997.
Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in ob pozitivnem mnenju začasnega
nadzornega sveta se:
– sprejme revidirano letno poročilo za
poslovno leto 1997,
– na podlagi 36. člena statuta Gorenje,
d.d., sprejme sklep o razbremenitvi začasne uprave in začasnega nadzornega sveta.
5. Sprejem sklepa o delitvi dobička za
poslovno obdobje 1993–1997.
Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in ob pozitivnem mnenju začasnega
nadzornega sveta se dobiček družbe za obdobje 1993–1997 v višini 2.946,884.000
SIT razporedi na naslednji način: za pokrivanje izgube iz leta 1993 v višini
369,020.000 SIT, za obvezne rezerve v
višini 420,979.000 SIT, za proste rezerve v
višini 647,651.000 SIT, za udeležbo uprave v dobičku v višini 30,656.000 SIT, nerazporejen
čisti
dobiček
v
višini
1.478,578.000 SIT.
6. Volitve članov nadzornega sveta
Predlog skelpa: na predlog začasnega
nadzornega sveta se za člane nadzornega
sveta za štiriletni mandat izvolijo: Tomaž
Kuntarič, Anton Majzelj, Banko Pavlin, Lojze Sočan, Marko Voljč.
7. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog začasnega
nadzornega sveta se za revizorja družbe za
poslovni leti 1998 in 1999 imenuje revizijska hiša KPMG Slovenija, d.o.o., Dunajska
21, Ljubljana.
8. Obravnava in sprejem sprememb in
dopolnitev statuta

Ob-3320
Na podlagi 7.2. točke statuta Klasja Celje, d.d., in skaldno z določili zakona o gospodarskih družbah sklicujem
1. skupščino delniške družbe
Klasja, Mlinsko predelovalnega
podjetja Celje, d.d.,
ki bo v sredo, 15. julija 1998 ob 12. uri
v sejni sobi uprave družbe, Prešernova 23,
Celje, s predlaganim dnevnim redom:
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nagrada tudi iz dobička družbe. Višina nagrade iz dobička ne sme presegati 5% od
dela dobička, ki je namenjen za izplačilo
dividend delničarjem in hkrati ne sme presegati višine šestih bruto plač, ob pogoju,
da so plače usklajene z merili Združenja
manager. Uprava lahko del dobička, ki ji ga
dodeli skupščina nameni tudi drugim vodilnim managarjem.
Udeležba uprave na dobičku se izplača
praviloma do 1/3 v gotovini, preostanek pa
v delnicah družbe.
Delnice so neprenosljive do preteka
6-mesečnega roka po prenehanju funkcije
člana uprave, prvič pa jih imetnik lahko proda po petih letih od prejema.
III. V 6. poglavju - nadzorni svet, se pri
točki 6.11. doda odstavek: člani nadzornega sveta so lahko udeleženi pri dobičku na
podlagi sklepa skupščine, če so izponjeni
pogoji za udeležbo uprave na dobičku. Udeležba posameznega člana nadzornega sveta ne sme presegati ene povprečne bruto
mesečne plače člana uprave in se izplača
do 1/2 v denarju, preostanek pa v delnicah
družbe.
III. točka 9.1. 1. odstavek se spremeni
tako, da glasi: družba oglaša v Uradnem
listu RS.
8. Razrešitev začasnega nadzornega
sveta in izvolitev članov nadzornega sveta,
predstavnikov delničarjev in seznanitev s
člani nadzornega sveta, ki jih je imenoval
svet delavcev.
Predlog sklepa: na predlog začasnega
nadzornega sveta se razrešijo člani začasnega nadzornega sveta.
Začasni nadzorni svet predlaga skupščini, da se za dobo 4 let izvolijo štirje člani
nadzornega
sveta
kot
predstavniki
delničarjev:
1. Dušan Drofenik,
2. Melita Malgaj,
3. Angela Stojanovič,
4. Darko Zupanc.
Ugotovi se, da je svet delavcev za člana,
predstavnika delavcev izvolil Silvo Trstenjak
in Danila Hribernika.
9. Določitev sejnine za člane nadzornega sveta in predsednika nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog začasnega
nadzornega sveta se za leto 1998 določi
sejnina za člane nadzornega sveta v višini
30.000 SIT neto in 40.000 SIT neto za
predsednika nadzornega sveta ter povračilo prevoznih stroškov. Sejnina se letno revalorizira skladno z indeksom rasti drobnoprodajnih cen.
10. Imenovanje revizorja za leto 1998.
Predlog sklepa: na predlog začasnega
nadzorenga sveta imenuje skupščina revizijsko družbo RFR Ernst & Young, d.o.o.,
Ljubljana, Dunajska 6, za revizorja poslovanja za leto 1998.
Udeležba na skupščini.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in bo ves čas pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Prijava udeležbe na skupščini.
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se
pisno prijavijo osebno ali s priporočeno pošiljko najmanj tri dni pred zasedanjem
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skupščine, to je do petka 10. 7. 1998 do
14. ure v tajništvu uprave družbe, Prešernova 23, Celje, in ki so vpisani v delniški knjigi
družbe na dan 10. 7. 1998.
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 vabimo, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine, in sicer najmanj eno uro pred
pričetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za
glasovanje. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se ob prijavi izkažejo z osebnim
dokumentom, zakoniti zastopniki pa z overjenim izpisom iz sodnega registra.
Nasprotni predlogi.
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o
njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo začasni upravi v sedmih dneh
po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi.
Gradivo.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled v tajništvu uprave
družbe, Prešernova 23, Celje, in sicer vsak
delovnik od 9. do 12. ure od dneva objave
sklica skupščine, na dan zasedanja skupščine pa od 8. do 10. ure.
Ponovno zasedanje.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje pol ure za
prvim sklicem z istim dnevnim redom. V tem
primeru bo skupščina veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Klasje Celje, d.d.,
začasna uprava
Ob-3321
V skladu s 34. členom statuta družbe
Dravinjski dom, d.d., Slovenske Konjice,
Celjska cesta 2, začasna uprava družbe sklicuje
2. sejo skupščine družbe
ki bo v četrtek, 9. julija 1998 ob 12. uri v
Konjičanki v Slovenskih Konjicah, Stari trg 41.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine z ugotovitvijo
sklepčnosti in izvolitev organov.
Predlog sklepa: uprava otvori skupščino
in ugotovi sklepčnost.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se imenuje Miroslav Pesko. Za preštevalca glasov se imenujeta Marija Jevšenak
in Žarko Punčuh. Notar na skupščini bo
Franc Marguč kot zapisnikar.
2. Sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa: sprejme se dnevni red,
ki ga je predlagala uprava.
3. Letno poročilo za leto 1997.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo o poslovanju družbe za leto 1997 z
revizijskim mnenjem v skladu s predlogom
uprave in mnenjem nadzornega sveta.

4. Razporeditev dobička za leto 1997.
Predlog sklepa: razporeditev dobička za
leto 1997 se izvrši v skladu s predlogom
uprave in nadzornega sveta. Čisti dobiček
iz leta 1997 v višini 22,649.163,78 SIT se
razporedi v rezerve družbe.
5. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: oblikuje se sklad lastnih
delnic v velikosti do višine 10% knjigovodske vrednosti celotnega kapitala na dan
31. 12. 1997 iz prostih rezerv družbe.
Sklad se oblikuje za namene iz 240. člena
zakona o gospodarskih družbah.
Nadzorni svet najkasneje v roku treh mesecev od seje skupščine sprejme pravila o
poslovanju s skladom lastnih delnic.
6. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja družbe se
imenuje podjetje Plus Revizija, d.o.o., Ljubljana.
7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo
Gradivo k posameznim točkam dnevnega reda je na vpogled od 9. 6. 1998 dalje
vsak torek in petek od 8. do 11. ure v
Službi za pravne in splošne zadeve na sedežu družbe, Celjska cesta 2, Slovenske
Konjice. Vsak nov predlog delničarjev k
dnevnemu redu mora biti podan in obrazložen v pisni obliki in mora prispeti na sedež
družbe najkasneje 7 dni po objavi tega vabila.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in za čas trajanja pooblastila shranjeno na sedežu družbe.
Prijava udeležbe
Udeležbo na skupščini lahko delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki pisno prijavijo najkasneje 3 dni pred sejo skupščine
pri začasni upravi družbe. Prijava je pravočasna, če prispe na sedež družbe najkasneje do 7. 7. 1998.
Pravilno prijavljeni delničarji, njihovi
pooblaščenci ali zastopniki pred sejo skupščine s podpisom potrdijo svojo prisotnost in
prevzamejo ustrezno gradivo.
Sklepčnost
Skupščina je pri prvem sklicu sklepčna,
če je na seji prisotno več kot 15% glasov
delničarjev. Če skupščina ob napovedani
uri ne bo sklepčna, bo ponovni sklic pol ure
kasneje istega dne. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Dravinjski dom, d.d.,
Slovenske Konjice
uprava
Ob-3322
Uprava Avrigo, d.d., s sedežem v Novi
Gorici, Kidričeva 20, sklicuje na podlagi
7.3. točke statuta družbe
2. sejo skupščine
delniške družbe Avrigo, d.d.,
ki bo 6. 7. 1998 ob 12. uri na sedežu
družbe Kidričeva 20 v Novi Gorici.
Dnevni red:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Uprava ugotovi sklepčnost, predlaga
predsednika skupščine in dva preštevalca
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cu ne bo zagotovljena sklepčnost, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne, to
je 6. 7. 1998 ob 13. uri. Skupščina bo
takrat odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Avrigo, d.d., Nova Gorica
uprava
direktorica

in ji tako omogoči pravočasno pripravo njenih stališč in objavo nasprotnih predlogov.
Marmor Hotavlje, d.d.
direktor družbe
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glasov ter predstavi notarja, ki prisostvuje
skupščini.
Predlog sklepa: skupščina izvoli predsednika skupščine in dva preštevalca glasov po predlogu.
2. Sprejem dopolnitev statuta.
Predlog sklepa: na predlog uprave se
sprejme dopolnitev statuta v predloženem
besedilu.
3. Informacija o poslovanju z lastnimi delnicami.
Predlog sklepa: na predlog uprave se
skupščina delničarjev seznani s poslovanjem z lastnimi delnicami družbe.
4. Sprejem letnega poročila za leto
1997 z mnenjem nadzornega sveta in mnenjem pooblaščenega revizorja.
Predlog sklepa: na predlog uprave se
sprejme letno poročilo za leto 1997 skupaj
z mnenjem nadzornega sveta in mnenjem
pooblaščenega revizorja.
5. Odločanje o razdelitvi čistega dobička za leto 1997.
Predlog sklepa: na predlog uprave se
nerazporejeni čisti dobiček na dan 31. 12.
1997 v višini 21.688 TSIT razdeli tako, da
se:
– 13.520 TSIT izplača delničarjem za
dividende v višini 400 SIT bruto na delnico,
– 8.168 TSIT zadrži kot nerazporejeni
dobiček.
Družba bo delničarjem izplačala dividende v 30 dneh po sklepu skupščine. Pravico
do dividende imajo vsi delničarji, ki so lastniki delnic na dan zasedanja skupščine.
6. Določitev sejnine za predsednika in
člane nadzornika sveta.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se določi sejnina za predsednika nadzornega sveta 29.000 SIT in za člane nadzornega sveta 23.000 SIT.
7. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe Avrigo, d.d.,
imenuje Revizijska družba Contura, d.o.o.,
iz Ljubljane.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe Avrigo, d.d., v
Novi Gorici na Kidričevi 20, vsak delovnik
od 9. do 12. ure, od objave do seje skupščine.
Dodatni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti v
pisni obliki, z obrazložitvijo in oddani sedem
dni po objavi upravi družbe Avrigo, d.d.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo pooblaščencev in zastopnikov mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega
razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini z glasovalno pravico imajo delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki najkasneje tri
dni pred zaedanjem skupščine pisno prijavijo svojo udeležbo, pooblaščenci pa morajo
v istem roku poleg prijave vložiti tudi pooblastilo.
Vljudno prosimo udeležence, da se prijavijo v sprejemni pisarni skupščine pol ure
pred pričetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli
gradivo za glasovanje.
Skupščina bo veljavno odločala, če bo
na seji prisotnih več kot 15% glasov zastopanega kapitala (1. sklic). Če v prvem skli-

Št. 2054/98
Ob-3323
Na podlagi 9.2. točke statuta družbe
Marmor Hotavlje, d.d., sklicuje direktor
družbe
2. sejo skupščine
družbe Marmor Hotavlje, d.d.,
ki bo 6. julija 1998 ob 14. uri, v jedilnici
družbe.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: na predlog direktorja se
izvolijo organi skupščine.
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani
dnevni red.
4. Letno poročilo.
Predlog sklepa: na predlog direktorja in
na osnovi mnenja nadzornega sveta skupščina sprejme predlagano letno poročilo in
revizijsko poročilo o poslovanju družbe v
letu 1997.
5. Delitev dobička.
Predlog sklepa: na predlog direktorja in
na osnovi mnenja nadzornega sveta skupščina sprejme predlagano delitev čistega
dobička za leto 1997.
6. Imenovanje revizorja za poslovno leto
1998.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se sprejme predlog o imenovanju revizorja.
7. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.
Predlog sklepa: na predlog direktorja se
sprejmejo spremembe statuta družbe v
predloženem besedilu.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in predloženo
družbi ob najavi udeležbe na skupščino.
Upravičenci morajo svojo udeležbo pisno najaviti upravi družbe najpozneje 3 dni
pred sejo skupščine.
Jedilnica, v kateri bo potekala skupščina, bo odprta eno uro pred sejo. Glasovanje bo potekalo z glasovnicami, ki jih bodo
udeleženci prejeli ob prijavi na vhodu v jedilnico. Jedilnica bo zaprta ob uri sklica
skupščine. Zamudniki ne bodo mogli v jedilnico.
Pisno gradivo bo delničarjem na vpogled vsak dan od 12. do 14. ure pri vodji
financ in računovodstva.
Če seja skupščine ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje skupščine istega dne
ob 15. uri, z istim dnevnim redom. V tem
primeru bo skupščina veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega kapitala.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi družbe najpozneje v 7 dneh od dneva te objave

Št. 98/98
Ob-3324
Na podlagi 29. točke statuta delniške
družbe sklicujemo
4. skupščino
družbe I & I, Avtobusni prevozi,
delniška družba, s sedežem v Kopru,
Vojkovo nabrežje 32,
ki bo v torek, 7. 7. 1998 ob 13. uri, v
sejni dvorani poslovne stavbe Intereurope,
d.d., Vojkovo nabrežje 32, IX. nadstropje, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine.
2. Izvolitev delovnih teles in ugotovitev
sklepčnosti.
3. Potrditev dnevnega reda.
4. Sprejem letnega poročila za leto
1997.
5. Sprejem sklepa o ugotovitvi in uporabi dobička za leto 1997.
6. Imenovanje revizorja za poslovno leto
1998.
7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Uprava družbe in nadzorni svet predlagata k posameznim točkam dnevnega reda
naslednje sklepe:
Predlog sklepa k 2. točki: izvolijo se
predsednik skupščine, dva preštevalca glasov, ter imenujeta zapisnikar in notarka po
predlogu sklicatelja.
Na podlagi poročila preštevalca glasov,
predsednik razglasi sklepčnost skupščine.
Predlog sklepa k 3. točki: potrdi se predlagani dnevni red.
Predlog sklepa k 4. točki: sprejme se
predlagano letno poročilo za leto 1997.
Predlog sklepa k 5. točki: sprejme se
sklep o ugotovitvi in uporabi dobička za leto
1997 v predlagani obliki.
Predlog sklepa k 6. točki: za revizorja se
imenuje družbo RFR Ernst & Young, d.o.o.,
Ljubljana.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda je delničarjem
na vpogled v tajništvu uprave, na sedežu
družbe v Kopru, Vojkovo nabrežje 32, V.
nadstropje, vsak delovnik od 9. do 12. ure,
v času od dneva objave pa do vključno 6. 7.
1998.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih sklepov po posameznih točkah
dnevnega reda.
Vsak nasprotni predlog delničarjev k
predlogom sklepov po posameznih točkah
dnevnega reda mora biti v pisni obliki, obrazložen in vložen v enem tednu po objavi tega
sklica, v tajništvu uprave, na sedežu družbe
v Kopru, Vojkovo nabrežje 32, V. nadstropje.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini
imajo le delničarji, vpisani v delniško knjigo
družbe, njihovi pooblaščenci ali zastopniki,
ki najkasneje tri dni pred skupščino v tajništvu uprave na sedežu družbe v Kopru, Vojkovo nabrežje 32, V. nadstropje, pisno prijavijo svojo udeležbo.
Pooblastilo mora biti pisno in vsebovati
splošne podatke (za fizične osebe ime in
priimek ter naslov pooblaščenca, kraj in da-
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tum ter podpis pooblastitelja; za pravne osebe pa ime in priimek ter naslov pooblaščenca in firmo, sedež ter podpis in žig pooblastitelja). Pooblastilo mora biti oddano ob
prijavi udeležbe na skupščino.
Vsaka navadna delnica daje delničarju
en glas.
Prednostne delnice nimajo glasovalne
pravice.
O vseh točkah dnevnega reda je glasovanje z dvigom rok.
Dvorana, v kateri bo potekala skupščina, bo odprta 60 minut pred začetkom zasedanja. Če skupščina ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje istega dne, tj. 7. 7.
1998 ob 14. uri, v isti dvorani. Skupščina
bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Vljudno vabljeni!
I & I, d.d., Koper
uprava
Št. 197/98
Ob-3325
Na podlagi 283. člena zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 30/93,
29/94, 82/94, 20/98) in 7.4. točke statuta družbe Kras, mesnopredelovalna industrija, d.d., Mirka Pirca 4, Sežana, direktor
družbe Kras, d.d., sklicuje
drugo skupščino
družbe Kras, mesnopredelovalna
industrija, d.d.,
ki bo v torek, 7. 7. 1998 ob 13. uri, v
Pršutarni v Šepuljah, Šepulje 31.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev seje skupščine in predhodna ugotovitev sklepčnosti.
Direktor in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa: na skupščini je zastopanih toliko delnic z glasovalno pravico,
da je skupščina sklepčna ter nadaljuje z
zasedanjem.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine in
ugotovitev prisotnosti notarja.
Direktor družbe in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:
a) izvoli se:
– Furlan Patricijo za predsednico skupščine,
– tričlansko verifikacijsko komisijo v sestavi:
– Pavlovčič Vesna – predsednica,
– Macarol Saša – preštevalka glasov,
– Stanič Mirjam – preštevalka glasov,
– Pahor Ireno za zapisnikarko;
b) ugotovi se, da seji skupščine prisostvuje povabljeni notar Darko Jerše iz Postojne.
3. Potrditev dnevnega reda skupščine.
Direktor in nadzorni svet predlagata sprejem sklepa: potrdi se predlagani dnevni red
skupščine družbe Kras, d.d.
4. Obravnava in sprejem letnega poročila družbe Kras, d.d., za poslovno leto 1997.
Direktor in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa: sprejme se letno
poročilo družbe Kras, d.d., za poslovno leto 1997 v vsebini, kot ga je predložil direktor družbe, s pozitivnim mnenjem nadzornega sveta družbe in s pozitivnim mnenjem
revizorske družbe P & S, d.o.o., Ljubljana.
5. Sklep o uporabi čistega dobička iz
poslovnega leta 1997 ter nerazporejenega
dobička iz preteklih let.
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Direktor in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:
A) čisti dobiček družbe KRAS, d.d., iz
poslovnega leta 1997, ugotovljen na osnovi
revidiranih letnih računovodskih izkazov za
poslovno leto 1997, po stanju na dan 31.
12. 1997, v znesku 224,659.980,81 SIT
ostane nerazporejen;
B) nerazporejen čisti dobiček iz preteklih let, ugotovljen na osnovi revidiranih letnih računovodskih izkazov za poslovno leto
1997, po stanju na dan 31. 12. 1997, v
znesku 135,712.927 SIT, se uporabi:
a) 79,492.200 SIT za izplačilo dividend,
in sicer 200 SIT bruto na delnico; dividende
se v roku 30 dni po sprejemu sklepa izplačajo delničarjem, ki so vpisani v delniško
knjigo družbe na dan sprejema tega sklepa,
b) 1,749.472 SIT za nagrade štirim članom nadzornega sveta. Nagrade se izplačajo članom nadzornega sveta v roku 30
dni po sprejemu sklepa,
c) 54,471.255 SIT za Sklad lastnih delnic.
6. Imenovanje revizorja.
Nadzorni svet predlaga sprejem naslednjega sklepa: za revidiranje letnih računovodskih izkazov družbe Kras, d.d., za poslovno leto 1998 se imenuje P & S Revizija
– podjetje za reviziranje, računovodstvo in
finance, d.o.o., Linhartova 1, Ljubljana.
7. Sprejem sklepa o oblikovanju sklada
lastnih delnic družbe Kras, d.d.
Direktor in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa: družba oblikuje
sklad lastnih delnic za namene iz prvega
odstavka 240. člena zakona o gospodarskih družbah.
Vir za oblikovanje sklada je del nerazporejenega dobička iz preteklih let v višini
54,471.255 SIT, v skladu s sklepom skupščine o uporabi dobička (5. točka dnevnega
reda skupščine).
Nadzorni svet družbe je pooblaščen za
sprejem pravilnika o delovanju sklada lastnih delnic.
8. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo
Gradivo k posameznim točkam dnevnega reda in predlogi sklepov so na vpogled
na sedežu družbe v Sežani, Mirka Pirca 4,
vsak delovnik od 8. do 16. ure, do vključno
dneva zasedanja skupščine.
Za vpogled v gradivo se delničar izkaže
s potrdilom o lastništvu delnic in osebnim
dokumentom, pooblaščenec ali zastopnik
pa s pisnim pooblastilom.
Nasprotni predlogi
Delničarji lahko sporočijo svoje nasprotne predloge družbi v 7 dneh od dneva objave skupščine v Uradnem listu RS. Predlogi
morajo biti pisni, obrazloženi in posredovani
direktorju na sedež družbe.
Direktor bo do utemeljenih predlogov
sprejel ustrezno stališče ter jih najkasneje v
12 dneh od objave sklica skupščine v Uradnem listu RS, skupaj s sklicem skupščine,
sporočil vsem imenskim delničarjem.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
osebno ali njihovi pooblaščenci oziroma zakoniti zastopniki. Pooblaščenec oziroma zastopnik delničarja se mora izkazati s pisnim

pooblastilom ter osebnim dokumentom, zastopniki pravnih oseb pa še z izpiskom iz
sodnega registra.
Pisno pooblastilo se shrani pri družbi in
je pri njej shranjeno ves čas trajanja pooblastilnega razmerja.
Pogoj za udeležbo na skupščini je, da
delničarji oziroma njihovi zastopniki na sedežu družbe najkasneje 3 dni pred sejo prijavijo svojo udeležbo oziroma pošljejo pisna
pooblastila.
Poleg osebne prijave na sedežu družbe
v Sežani, Mirka Pirca 4, je mogoče prijavo
za udeležbo oziroma pooblastilo podati tudi
s priporočenim pismom.
Glasovanje
Glasuje se osebno ali po pooblaščencu
oziroma zastopniku, in sicer na podlagi glasovnic, ki jih prejmejo udeleženci ob vstopu
v prostor zasedanja. Glasovnice bodo služile kot vstopnice za udeležbo na seji.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih sklepov po posameznih točkah
dnevnega reda. Vsaka delnica daje delničarju 1 glas.
Prostor bo odprt od 12. ure dalje. Udeležence prosimo, da se zglasijo vsaj pol ure
pred zasedanjem skupščine zaradi ugotavljanja prisotnosti in sestave seznama prisotnih udeležencev ter prevzema glasovnic.
Udeležence prosimo, da pravočasno zasedejo mesta v prostoru, kjer bo potekala
seja.
Sklepčnost
Skupščina bo veljavno odločala, če bodo na seji prisotni delničarji z glasovalno
pravico, ki predstavljajo vsaj 15% zastopanega osnovnega kapitala (prvi sklic).
Če v prvem sklicu ne bo zagotovljena
sklepčnost, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne, 7. 7. 1998 ob 15. uri.
Skupščina bo takrat veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Kras, d.d.
direktor
Ob-3326
Na podlagi 7. točke statuta družbe Alpdom, inženiring, d.d., Cankarjeva 1, Radovljica, vabi delničarje na
2. sejo skupščine
družbe Alpdom, inženiring, d.d.,
ki bo 9. julija 1998 ob 12. uri, v prostorih družbe (sejna soba), v Radovljici, Cankarjeva 1.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti, imenovanje delovnih teles
skupščine in predstavitev notarja.
Predlog sklepa:
– za predsednico skupščine se imenuje
Danico Klemenc, dipl. jur.,
– za preštevalki glasov se imenuje Marijo Vovk in Zdenko Dolar,
– seji prisostvuje Stane Krainer.
2. Sprejem letnega poročila družbe za
leto 1997.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
mnenju nadzornega sveta se sprejme letno
poročilo o poslovanju družbe za leto 1997 v
predloženem besedilu.
3. Sprejem sprememb in dopolnitev statuta družbe.
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Ob-3380
Na podlagi 283. člena zakona o gospodarskih družbah in statuta družbe uprava
sklicuje

Ob-3338
Na podlagi 9.3 točke statuta delniške
družbe Iskraemeco, merjenje in upravljanje
energije, d.d., Kranj, Savska loka 4 sklicujem
5. skupščino delniške družbe
Iskraemeco, d.d., Kranj,
ki bo v sredo, 8. julija 1998 ob 10. uri v
sejni sobi poslovne stavbe družbe v Kranju,
Savska loka 4.
Dnevni red:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev njenih organov.
2. Letno poročilo o poslovanju v letu
1997.
3. Predlog razporeditve čistega dobička
za poslovno leto 1997.
4. Predlog razporeditve prenešenega čistega dobička iz leta 1994 in del iz leta
1995 za delež v dobičku.
5. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
6. Izvolitev članov nadzornega sveta,
predstavnikov delničarjev.
7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Predlogi sklepov:
K 1. točki dnevnega reda: ugotovi se
sklepčnost skupščine.
Za predsedujočega skupščine se izvoli
dr. Jože Mencinger, za preštevalce glasov
pa Dušan Stanjko, Viktor Šmid in Irena Fajfar.
Za sestavo notarskega zapisnika se imenuje notar Vojko Pintar iz Kranja.
K 2. točki dnevnega reda: sprejme se
predlagano letno poročilo o poslovanju v
letu 1997.
K 3. točki dnevnega reda: čisti dobiček
za poslovno leto 1997 v višini 443,698.740,04 SIT ostane v celoti nerazporejen.
K 4. točki dnevnega reda: nerazdeljeni
čisti dobiček iz prejšnjih let, in sicer:
– nerazdeljeni čisti dobiček iz leta 1994
- 65,153.934,42 SIT
– del nerazdeljenega čistega dobička iz
leta 1995 - 102,028.258,80 SIT
– pripadajoči revalorizacijski popravek
kapitala
do
dneva
skupščine
47,775.806,78 SIT
v skupnem znesku - 214,958.000 SIT
se razdeli za izplačilo delničarjem.
Dividenda se izplača v 60 dneh po sklepu skupščine.
K 5. točki dnevnega reda: z namenom,
da bo družba v skladu s 1. in 2. alineo 1.
odst. 240. člena ZGD lahko kupovala lastne delnice, se v okviru rezerv oblikuje sklad
lastnih delnic v višini 10% vrednosti kapitala
na dan 31. 12. 1997, to je 672,266.000
SIT.
K 6. točki dnevnega reda: za štiriletni
mandat, od 14. 12. 1998 dalje, se izvolijo
naslednji člani nadzornega sveta, predstavniki delničarjev:
– Dr. Jože Mencinger,
– Dr. Dušan Florjančič,
– Ivica Kranjčevič, dipl. inž.,
– Jože Avguštin, dipl. ek.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda.
O 1. točki dnevnega reda se glasuje z
dvigom rok, v 2., 3., 4., 5. in 6. točki pa z
glasovnicami.
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Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina družbe sprejme predlagane spremembe in dopolnitve
statuta družbe, kot je navedeno v predloženem besedilu.
4. Sprejem sklepa o ugotovitvi in delitvi
dobička za leto 1997.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
mnenju nadzornega sveta skupščina sprejme sklep o delitvi dobička v predlaganem
besedilu in na predlagani način.
5. Imenovanje revizorja družbe za leto
1998.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizijo letnih računovodskih izkazov družbe Alpdom, d.d., Radovljica, za
leto 1998 imenuje revizijska družba Abeceda Ptuj – Podjetje za ekonomsko, finančno
in davčno svetovanje ter ekonomsko in finančno revizijo, d.o.o.
6. Sprejem sklepa o oblikovanju sklada
lastnih delnic.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta družba oblikuje sklad lastnih delnic v višini 10% vrednosti osnovnega
kapitala družbe iz naslova čistega dobička,
za vse namene iz 240. člena ZGD.
7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno dostavljeno družbi vsaj
tri dni pred zasedanjem skupščine in ves
čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisani v delniški knjigi in ki pisno prijavijo osebno ali s priporočeno pošiljko dostavijo družbi najkasneje tri dni pred sejo skupščine.
Pozivamo vse udeležence, da se ob prihodu na skupščino vsaj pol ure pred začetkom seje prijavijo 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
Gradivo za skupščino, vključno z besedilom predlaganih sprememb statuta, je na
vpogled vsak delovni dan v tajništvu občine,
na sedežu družbe, od 10. do 12. ure.
Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda ali predloge dnevnega reda,
glede katerih želijo, da so o njih pravočasno
seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo
upravi družbe v sedmih dneh od objave sklica.
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.
Alpdom, inženiring, d.d.
uprava

5. sejo skupščine
IGM Strešnik, d.d., Dobruška vas 45,
Škocjan,
ki bo v četrtek, 9. 7. 1998 ob 14. uri, v
dvorani Občine Škocjan.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev 5. redne skupščine delniške družbe, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev
delovnih teles skupščine in sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se imenuje Milana Lemovca, za preštevalca glasov Sonjo Kovačič in Gregorja Jakliča. Sprejme se predlagani dnevni red.
Skupščini bo prisostvovala vabljena notarka
Marta Malič iz Novega mesta.
2. Sprejem letnega poročila za poslovno
leto 1997.
Predlog sklepa: sprejme se revidirano
poslovno poročilo za leto 1997.
3. Sklepanje o delitvi čistega dobička za
poslovno leto 1997 in nerazporejenega dobička iz poslovnega leta 1996.
Predlog sklepa: čisti dobiček iz poslovnega leta 1997 in nerazporejeni dobiček iz
poslovnega leta 1996 se razdeli po predlogu uprave družbe.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
1998.
Predlog sklepa: imenuje se podjetje Dinamic, d.o.o., Kandijska 64, Novo mesto,
za revizorja družbe za poslovno leto 1998.
5. Informacije o temeljih plana za poslovno leto 1999.
Predlog sklepa: potrdi se informacija o
temeljih plana za poslovno leto 1999.
6. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Popolno gradivo za skupščino bo delničarjem na vpogled na sedežu družbe in to
vsak delovni dan od 10. do 12. ure.
Morebitne nasprotne predloge z obrazložitvijo bodo delničarji lahko sporočili upravi družbe v sedmih dneh od dneva objave
sklica.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
bodo lahko glasovali na skupščini le, če
bodo udeležbo prijavili 3 dni pred pričetkom skupščine v vodstvu družbe. Pooblastila pooblaščencev bodo morala biti pisna
in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjena na sedežu družbe.
Udeleženci se bodo prijavili pol ure pred
pričetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost. Dvorana bo
odprta pol ure pred pričetkom zasedanja
skupščine zaradi ugotovitve sklepčnosti delničarjev oziroma njihovih pooblaščencev ali
zastopnikov in sestave ter podpisa seznama
prisotnih oziroma zastopanih delničarjev.
Skupščina bo veljavno odločala, če bo
na seji prisotnih več kot petnajst odstotkov
glasov zastopanega kapitala (1. sklic). Če v
prvem sklicu ne bo zagotovljena sklepčnost,
bo ponovno zasedanje skupščine istega
dne, to je 9. 7. 1998 ob 16. uri. Skupščina
bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.
IGM Strešnik, d.d.
uprava
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Predlog sklepa pod 6. točko dnevnega
reda je podal nadzorni svet družbe, predloge preostalih sklepov pa uprava s tem, da je
k predlogom pod 2., 3. in 4. točko nadzorni
svet družbe podal pozitivno mnenje.
Vsaka delnica daje delničarju pravico do
enega glasu na skupščini.
Delničarji lahko v tednu dni po objavi
sklica skupščine pisno podajo družbi razumno utemeljen nasprotni predlog sklepov.
Uprava in nadzorni svet bosta o morebitnih
predlogih sprejela svoja stališča najkasneje
dvanajst dni po sklicu skupščine in o tem
obvestila delničarje z objavo na enak način,
kot je objavljen ta sklic.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
v korist katerih so delnice družbe vknjižene
v delniški knjigi, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in mora
vsebovati za fizične osebe 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 in firmo, sedež ter podpis in žig
pooblastitelja. Pooblastilo mora biti ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe. V primeru organiziranega zbiranja pooblastil mora biti le-to sestavljeno skladno z zakonom o prevzemih.
Delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki morajo svojo udeležbo na skupščini prijaviti upravi družbe najkasneje tri dni
pred zasedanjem skupščine v pisni obliki na
sedežu družbe Iskraemeco, d.d., Kranj,
Savska loka 4.
Člani uprave in nadzornega sveta se lahko
udeležijo skupščine tudi, če niso delničarji.
Gradivo bo na vpogled v tajništvu družbe
v Kranju, Savska loka 4, vsak delovni dan
od 10. do 12. ure.
Sejna soba bo odprta 30 minut pred začetkom zasedanja. Za udeležbo na skupščini se delničarji in pooblaščenci izkažejo z
osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki
pa še z izpiskom iz sodnega registra. Delničarje prosimo, da zaradi ugotavljanja prisotnosti pri vstopu v dvorano pravočasno zasedejo mesto.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, t.j. 8. 7. 1998
ob 11. uri v istih prostorih. Skupščina bo
takrat veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.
Vljudno vabljeni!
Iskraemeco, d.d. Kranj
Št. 0900-316/98
Ob-3339
Na podlagi 6.3.5 in 6.3.6 točke statuta
AMZS d.d., Dunajska 122, Ljubljana, uprava družbe sklicuje
1. skupščino družbe
AMZS d.d.
ki bo v ponedeljek, 6. julija 1998 ob 10
uri v prostorih Centra za mednarodno sodelovanje, na Dunajski cesti 104 v Ljubljani.
Dnevni red:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles
skupščine
Predlog sklepa: skupščina izvoli verifikacijsko komisijo, ugotovi sklepčnost in izvoli
predsednika skupščine. Seji skupščine prisostvuje vabljena notarka.
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2. Poslovno poročilo uprave za leto
1997
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta,
skupščina sprejme revidirano poslovno poročilo družbe za leto 1997.
3. Oblikovanje sklada lastnih delnic
Predlog sklepa: na predlog uprave in v
skladu z določili 1., 2. in 3. alinee 1. odstavka 240. člena ZGD , se oblikuje sklad
lastnih delnic v višini 10,000.000 SIT. Vir
za financiranje sklada lastnih delnic so proste rezerve, nerazporejeni dobiček oziroma
revalorizacijski popravek rezerv.
4. Predlog razdelitve dobička
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta
skupščina sprejme sklep o delitvi dobička v
predlaganem besedilu.
5. Sprememba statuta
Predlog sklepa: na predlog uprave se
sprejmejo predlagane spremembe in dopolnitve statuta družbe
6. Določitev sejnin članom nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: na predlog uprave se
določijo sejnine za člane nadzornega sveta
družbe v predlaganem besedilu.
7. Imenovanje revizorja
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe za leto 1998
imenuje revizijska hiša ITEO Revizija Ljubljana d.o.o.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji družbe, ki so na dan 3. 7. 1998 vpisani v delniško knjigo družbe, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti
pisno in mora vsebovati ime in priimek, naslov ter rojstni datum pooblaščenca in pooblastitelja, število glasov, kraj in datum ter
podpis pooblastitelja. V primeru organiziranega zbiranja pooblastil mora biti pooblastilo sestavljeno v skladu z določili zakona o
prevzemih.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
in zakoniti zastopniki imajo pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini, če najkasneje do 3. 7. 1998 pisno prijavijo svojo
udeležbo na skupščini na sedež družbe.
Pooblaščenci in zastopniki morajo do tega
roka predložiti pooblastila oziroma dokazila
o zastopanju.
Na skupščini se glasuje osebno ali po
pooblaščencu oziroma zastopniku in sicer
na podlagi glasovnice, ki jo prejme delničar, njegov pooblaščenec oziroma zastopnik ob vstopu v prostore zasedanja skupščine. Delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki so se po potrebi dolžni izkazati z
osebnim dokumentom.
Skupščina je sklicana za 6. 7. 1998 ob
10. uri. Če ob prvem sklicu ni dosežena
sklepčnost, se ponovno zasedanje skupščine določi za isti dan, to je 6. 7. 1998 ob
11. uri. Na ponovnem zasedanju skupščina
veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala. Udeležence prosimo, da pridejo na sejo vsaj pol ure pred
začetkom.
Gradivo o katerem bo odločala skupščina, vključno z besedilom predlaganih sprememb statuta, bo delničarjem na vpogled v
tajništvu na sedežu družbe na Dunajski 122

v Ljubljani, in sicer vsak delovni dan od 9.
do 12. ure.
AMZS d.d.
uprava družbe
Ob-3345
Na podlagi 283 čl. ZGD in 16. člena
statuta družbe Rašica tovarna pletenin Ljubljana d.d., Zg. Gameljne 20, sklicuje uprava
1. skupščino
družbe Rašica tovarna pletenin
Ljubljana d.d.
ki bo dne 7. 7. 1998 s pričetkom ob
8.30, na sedežu družbe Zg. Gameljne 20 z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih teles, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje notarja
Predlog sklepa:
Skupščina družbe potrdi delovna telesa
v predlaganem sestavu in ugotavlja sklepčnost.
Za sestavo notarskega zapisnika se imenuje notar Miro Košak iz Ljubljane.
2. Poročilo uprave o izvedbi postopka
prisilne poravnave in predlog finančne reorganizacije družbe
Predlog sklepa: skupščina se seznani s
poročilom.
3. Zmanjšanje
osnovnega
kapitala
družbe
Predlog sklepa:
a) osnovni kapital družbe v znesku
517,817.000 SIT se zmanjša zaradi pokrivanja izgub oziroma negativnega kapitala po
stanju na dan 31. 12. 1996 v znesku
431,802.000 SIT na 86,015.000 SIT.
b) zmanšanje osnovnega kapitala se izvede z združitvijo po 6 navadnih imenskih
delnic v nominalnem znesku 1000 SIT v 1
navadno imensko delnico v nominalnem
znesku 1000 SIT.
Presežek vplačanega kapitala v višini
1,727.000 SIT se razporedi v rezerve
družbe.
c) Osnovni kapital družbe je po izvršenem zmanjšanju razdeljen na 86.015 navadnih imenskih delnic v nominalnem znesku po 1000 SIT za delnico.
4. Povečanje osnovnega kapitala družbe
Predlog sklepa: osnovni kapital družbe v
višini 86,015.000 se poveča za
837,446.000 SIT do zneska v višini
923,461.000 SIT.
Povečanje osnovnega kapitala se izvede:
a) za 637,446.000 SIT z izdajo navadnih imenskih delnic v nominalni vrednosti
1000 SIT za eno delnico.
Vplačilo novo izdanih delnic se izvrši s
stvarnimi vložki oziroma cesijo preostalih terjatev upnikov ugotovljenih s pravnomočnim
sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani o
potrditvi prisilne poravnave ST 53/95 na
Rašico d.d.
V prilogi sklepa so navedene osebe od
katerih se stvarni vložek pridobi, višina njihovih terjatev in skupni nominalni znesek
delnic iz tega odstavka, ki se zagotovi posamezni osebi za stvarni vložek.
Prednostna pravica ostalih delničarjev do
novih delnic se izključi.
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4.658; M.REPIČ d.o.o., 292.000 SIT 292; SGP KRAŠKI ZIDAR p.o., 3,248.000
SIT - 3.248; SLOVENIJA PROJEKT p.o.,
4,110.000 SIT - 4.110; STANOVANJSKA
ZADRUGA VRHNIKA, 692.000 SIT - 692;
SVEMA d.o.o., 1,877.000 SIT - 1.877;
TEHNIŠKI MUZEJ SLOVENIJE, 3,041.000
SIT - 3.041; TISA FINCOM d.o.o.,
39,189.000 SIT - 39.189; TRGOVSKO
PODJETJE BONBONIERA p.o., 600.000
SIT - 600; TUBA EMBALAŽA p.o.,
5,008.000 SIT - 5.008; UNIVERZA V LJ.,
VISOKA UPRAVNA ŠOLA, 16,275.000 SIT
- 16.275; UNIVIT d.d., 4,071.000 SIT 4.071; VENO d.o.o., 1,293.000 SIT 1.293; ZADRUŽNA HRANILNICA IN POSOJILNICA p.o., 9,172.000 SIT - 9.172;
ZAMP ZAVOD ZA VARSTVO AVTORSKIH
PRAVIC SLOVENIJE, 2,024.000 SIT 2.024; ZAVOD RS ZA TRANSFUZIJO KRVI
LJUBLJANA, 6,825.000 SIT - 6.825; ZOOLOŠKI VRT MESTA LJUBLJANE,
5,541.000 SIT - 5.541; ZOP CR d.o.o.,
370.000 SIT - 370; ZTP AGROPROGRES
p.o., 33,242.000 SIT - 33.242; ZVEZDA
p.o., 8,306.000 SIT - 8.306; ČESALNICE
LJUBLJANA d.d., 18,635.000 SIT 18.635; ETI IZLAKE, 1,885.000 SIT 1.885; ZLOT d.o.o., 27,611.000 SIT 27.611; GPN d.o.o., 5,660.000 SIT 5.660; INTERTRANS d.d., 3,166.000 SIT
- 3.166; AVTOTEHNA d.d., 6,056.000 SIT
- 6.056; KOLESARSKO DRUŠTVO “AS“,
1,252.000 SIT - 1.252; MITOL d.d.,
2,589.000 SIT - 2.589; RK SLOVENIJE,
5,380.000 SIT - 5.380; TISKARNA TONE
TOMŠIČ d.d., 2,613.000 SIT - 2.613;
DELO d.o.o., 1,126.000 SIT - 1.126; ETOL
CELJE p.o., 21,922.000 SIT - 21.922;
KONIM p.o., 18,161.000 SIT - 18.161;
MC
CENTER
ZA
INFORMACIJSKI
INŽENIRING d.d, 3,486.000 SIT - 3.486;
NUMERA 3 d.o.o., 26,237.000 SIT 26.237; OBRTNA ZBORNICA SLOVENIJE,
8,501.000 SIT - 8.501; SPZ d.o.o.,
2,919.000 SIT - 2.919; AGRIMEX, KOPER, 1,121.000 SIT - 1.121; AVTOHIŠA,
LJUBLJANA, 1,855.000 SIT - 1.855; AVTOMOTOR, LJUBLJANA, 4,593.000 SIT 4.593; BILANCA, LJUBLJANA, 219.000
SIT - 219; ENERGOINVEST, LJUBLJANA,
2,306.000 SIT - 2.306; GOSTINSKO PODJETJE TROJANE, 400.000 SIT - 400; HIDROWAT, TRŽIČ, 643.000 SIT - 643; HKS,
KOČEVJE, 1,463.000 SIT - 1.463; KOMPAS MAGISTRAT, LJUBLJANA, 1,559.000
SIT - 1.559; PROTEO, KRANJ,
14,623.000 SIT - 14.623; SATURNUS,
LJUBLJANA, 1,488.000 SIT - 1.488;
SLOVENIJALES
DRF,
LJUBLJANA,
772.000 SIT - 772;
fizične osebe:
CINDRIČ MILKA, 1.000 SIT - 1; STANKIČ SMILJKA, 1.000 SIT - 1; CERAR ANKA,
1.000 SIT - 1; ŽALAC IVAN, 1.000 SIT - 1;
TOMAŠEVIČ MARTA, 1.000 SIT - 1; NOVAK MILENA, 1.000 SIT - 1; PIŠKUR VERA,
1.000 SIT - 1; TRDIN SABINA, 1.000 SIT 1; VODEB NATAŠA MIHELAK, 1.000 SIT 1; BERCE ERIKA, 1.000 SIT - 1; MUJKIČ
ZLATICA, 1.000 SIT - 1; PODGORŠEK
METKA, 1.000 SIT - 1; BURGAR MARIJA,
1.000 SIT - 1; MURATTI MIRALENA, 1.000
SIT - 1; RIBIČ MOJCA, 1.000 SIT - 1; REBOLJ MARIJA, 1.000 SIT - 1; PETERLIN

MARIJA, 1.000 SIT - 1; URŠIČ CIRILA,
1.000 SIT - 1; JAREB BARE, 1.000 SIT - 1;
MATIJEVIČ FRANJO, 1.000 SIT - 1; MEDJA MARIJA, 1.000 SIT - 1; GRMOVŠEK
DARINKA, 1.000 SIT - 1; KASTELIC MARIJA, 1.000 SIT - 1; VAVPETIČ IVANKA,
1.000 SIT - 1; MIRTIČ VANJA, 1.000 SIT 1; PAJK ZLATA, 1.000 SIT - 1;
PODGORŠEK TEREZIJA, 1.000 SIT - 1;
KOŠAK JASNA, 1.000 SIT - 1; ČRV LUCIJAN, 1.000 SIT - 1; PETERLIN MOJCA,
1.000 SIT - 1; KOLMAN CECILIJA, 1.000
SIT - 1; PROSENC ANDREJA, 1.000 SIT 1; KOLPČIČ IVANA, 1.000 SIT - 1; ČEPON
KATARINA, 1.000 SIT - 1; PEZDIR JOŽEFA,
1.000 SIT - 1; BLATNIK MARIJA, 1.000
SIT - 1; KOGOVŠEK IRENA, 1.000 SIT - 1;
ZAMAN FRANČIŠKA, 1.000 SIT - 1; PETERKA VERA, 1.000 SIT - 1; KRANJC
ROBERT, 1.000 SIT - 1; LUKIČ VIOLETA,
1.000 SIT - 1; PREBIL BRANKA, 1.000 SIT
- 1; KOPAČ MARTA, 1.000 SIT - 1; MIŠE
ANDREJA, 1.000 SIT - 1; STAMEJČIČ
MARJETA, 1.000 SIT - 1; GORJUP LULIJANA, 1.000 SIT - 1; MAJDIČ MARTINA,
1.000 SIT - 1; MEDVED ANICA, 1.000 SIT
- 1; ŠIMENC MARJANA, 1.000 SIT - 1;
KOTAR LJUDMILA, 1.000 SIT - 1; KOSMAČ MARIJA, 1.000 SIT - 1; PRODANOVIČ
MIRKA, 1.000 SIT - 1; NOVAK TONE,
1.000 SIT - 1; MAROLT IVANKA, 1.000 SIT
- 1; CEDILNIK MARIJA, 1.000 SIT - 1;
ALJAŽ MARIJA, 1.000 SIT - 1; BRADAČ
ZDRAVKO, 1.000 SIT - 1; KONČAN MOJCA, 1.000 SIT - 1; PERKO VERONIKA,
1.000 SIT - 1; KRAŠOVEC SUZANA, 1.000
SIT - 1; DACAR IDA, 1.000 SIT - 1; ŽOBERT
MARJETKA, 1.000 SIT - 1; ROŽIČ ANICA,
1.000 SIT - 1; VEHOVEC FRANCKA, 1.000
SIT - 1; KOGOVŠEK MARINKA, 1.000 SIT 1; KAVŠEK MARIJA, 1.000 SIT - 1; MIRTIČ
MARIJA, 1.000 SIT - 1; PAHAR MAGDALENA, 1.000 SIT - 1; KOS ALOJZIJA, 1.000
SIT - 1; BIZILJ SLAVICA, 1.000 SIT - 1;
ŽELEZNIK MONIKA, 1.000 SIT - 1; MIŠMAŠ JOŽICA, 1.000 SIT - 1; STRGAR LIDIJA, 1.000 SIT - 1; POTREBUJEŠ
MAGDALENA, 1.000 SIT - 1; PEVEC IVANKA, 1.000 SIT - 1; MIŠMAŠ TOMŠIČ LIDIJA, 1.000 SIT - 1; ŽIVKOVIČ BOJANA,
1.000 SIT - 1; RAVNIKAR STANKA, 2.000
SIT - 2; BABIČ JELA, 2.000 SIT - 2; CIPERLE SILVA, 2.000 SIT - 2; KOBE MARTINA,
2.000 SIT - 2; PEČJAK ANICA, 2.000 SIT 2; VELETANLIČ FIKRATA, 2.000 SIT - 2;
RADIVOJEVIČ SNEŽANA, 2.000 SIT - 2;
KAMMRATH STANIJA, 2.000 SIT - 2; KOREZ ANGELCA, 2.000 SIT - 2; MOČNIK
MARJETA, 2.000 SIT - 2; KMET DANICA,
2.000 SIT - 2; PETERKA BARBARA, 2.000
SIT - 2; MIKULIČ RADMILA, 2.000 SIT - 2;
VODIČAR ROMANA, 2.000 SIT - 2;
CVAHTE MARIJA, 2.000 SIT - 2; GRILJ
MARIJA, 3.000 SIT - 3; JAKIČ MARA,
3.000 SIT - 3; SINJUR JOŽI, 3.000 SIT - 3;
BARANAŠIČ TEREZIJA, 3.000 SIT - 3;
DORIČIČ LUCIJA, 3.000 SIT - 3; RAHNE
MARJAN, 3.000 SIT - 3; ŽNIDAR DRAGICA, 3.000 SIT - 3; ŠKUFCA JOŽE, 4.000
SIT - 4; SETNIKAR JOŽEFA, 4.000 SIT - 4;
GREGORIČ MARIJA, 4.000 SIT - 4; JERAS
DARINKA, 4.000 SIT - 4; PETRAK ANICA,
4.000 SIT - 4; SOTOŠEK ANA, 4.000 SIT 4; RAKOČEVIČ GORAZD, 4.000 SIT - 4;
MURN ŠTEFKA, 4.000 SIT - 4; GABER-
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Seznam: pravne osebe:
ŽITO PEKARNA VRHNIKA d.o.o.,
1,162.000 SIT - 1.162; ANDOR d.o.o.,
5,290.000 SIT - 5.290; JAVNI ZAVOD ARBORETUM VOLČJI POTOK, 2,053.000 SIT
- 2.053; AVTOBUSNA POSTAJA LJUBLJANA d.d., 7,515.000 SIT - 7.515; CESTNO
PODJETJE GRADNJE d.o.o., 1,981.000
SIT - 1.981; DELO REPROSTUDIO d.o.o.,
55.000 SIT - 55; DELO TISKARNA d.o.o.,
522.000 SIT - 522; DIGRAD d.d.,
2,292.000 SIT - 2.292; DINOS TEKSTILKA d.d., 1,430.000 SIT - 1.430; DIP CONSULTING d.o.o., 261.000 SIT - 261; DOM
STANOVANJSKO
PODJETJE
d.o.o.,
541.000 SIT - 541; ECONOCOM d.o.o.,
16,573.000 SIT - 16.573; ELEKTRONABAVA d.d., 28,891.000 SIT - 28.891;
EMONA MAXIMARKET, 13,905.000 SIT 13.905; ERIAN d.o.o., 12,405.000 SIT 12.405;
EUROSPEKTER
d.o.o.,
3,009.000 SIT - 3.009; FININVEST d.o.o.,
1,103.000 SIT - 1.103; FORS d.o.o.,
16,244.000 SIT - 16.244; GORENJSKA
OBLAČILA d.d., 8,827.000 SIT - 8.827;
GP GRADIŠČE p.o., 11,102.000 SIT 11.102; GRADING CO d.o.o., 2,182.000
SIT - 2.182; GRADIS FINANCE d.o.o.,
6,743.000 SIT - 6.743; GRANT d.o.o.,
3,120.000 SIT - 3.120; HOUSING d.o.o.,
2,598.000 SIT - 2.598; HOUSING DESIGN
d.o.o., 431.000 SIT - 431; HTG-HOTELI,
TURIZEM
IN
GOSTINSTVO
p.o.,
4,873.000 SIT - 4.873; IBI INDUSTRIJA
BOMBAŽNIH IZDELKOV, 6,093.000 SIT 6.093; IMP ČRPALKE d.d., 4,891.000 SIT
- 4.891; INGRAD VNG d.o.o., PC LJUBLJANA, 10,149.000 SIT - 10.149; FO INTEGRAL LJUBLJANA d.d., 5,566.000 SIT 5.566; IPE d.o.o., 666.000 SIT - 666; IREL
d.o.o., 572.000 SIT - 572; JP LJUBLJANSKE TRŽNICE, 12,416.000 SIT - 12.416;
KEMOSTIK p.o., 637.000 SIT - 637;
KMETIJSKA GOZDARSKA ZADRUGA
TRŽIČ z.o.o. sedež KRIŽE, 7,979.000 SIT
- 7.979; KOMUNALNO PODJETJE p.o.,
5,602.000 SIT - 5.602; KOVOD POSTOJNA p.o., 7,657.000 SIT - 7.657; LACKO
MARIJA, 1,021.000 SIT - 1.021; LESPAL
d.o.o., 2,118.000 SIT - 2.118; LIMNA
d.o.o., 2,437.000 SIT - 2.437; LJUBLJANSKI KINEMATOGRAFI p.o., 15,539.000
SIT - 15.539; LOGIS p.o., 9,237.000 SIT 9.237; LOTERIJA SLOVENIJE p.o.,
5,057.000 SIT - 5.057; LUKA KOPER p.o.,
2,115.000 SIT - 2.115; OZ MAGRO p.o.,
353.000 SIT - 353; MARMOR HOTAVLJE
p.o., 1,465.000 SIT - 1.465; MERCATOR
PEKARNA GROSUPLJE d.o.o., 1,855.000
SIT - 1.855; MESTNA OPTIKA d.d.,
1,119.000 SIT - 1.119; MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA d.d., 6,997.000 SIT - 6.997;
NEP d.o.o., 71.000 SIT - 71; NIK d.o.o.,
263.000 SIT - 263; OBMOČNA OBRTNA
ZBORNICA SEVNICA, 3,674.000 SIT 3.674; OBRTNO PODJETJE KRANJ p.o.,
2,572.000 SIT - 2.572; ORFIS d.o.o.,
620.000 SIT - 620; PEROZ d.o.o.,
686.000 SIT - 686; PIH MIVOR d.o.o.,
168.000 SIT - 168; PIRMA d.o.o.,
4,638.000 SIT - 4.638; PIROTERM d.o.o.,
2,242.000 SIT - 2.242; PODJ.ZA
INFOR.SVETOVANJE
IN
IZOBRAŽEVANJE-ISI d.o.o., 801.000 SIT 801; USLUGA ŠIŠKA, 4,658.000 SIT -
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ŠEK MARIJA, 4.000 SIT - 4; KODERMAN
POLONA, 4.000 SIT - 4; SEČNIK IVANKA,
4.000 SIT - 4; VIDMAR FRANČIŠKA, 4.000
SIT - 4; LAMOVŠEK MARTIN, 4.000 SIT 4; CINDRIČ KATA, 4.000 SIT - 4; ERČULJ
DARKO, 4.000 SIT - 4; NOVAK MARA,
4.000 SIT - 4; PROSENC IVICA, 4.000 SIT
- 4; KASTELIC SONJA, 4.000 SIT - 4; KOPRIVEC MARIJA, 5.000 SIT - 5; PAPEŽ
JOŽE, 5.000 SIT - 5; MATIČIČ KARMEN,
5.000 SIT - 5; ŠLAT SLAVI, 5.000 SIT - 5;
JUG MIRA, 5.000 SIT - 5; BLATNIK ANDREJA, 5.000 SIT - 5; PAPEŽ JOŽICA,
5.000 SIT - 5; TEKAVČIČ MARTA, 5.000
SIT - 5; ZALOŽNIK FRANČIŠKA, 5.000 SIT
- 5; LAZIČ MANDA, 5.000 SIT - 5; BEDENE CIRILA, 5.000 SIT - 5; GRUDEN
BREDA, 5.000 SIT - 5; PAJK MILENA,
5.000 SIT - 5; OKORN MARTINA, 5.000
SIT - 5; PAPEŽ ANTONIJA, 5.000 SIT - 5;
ŽEBOVEC ANICA, 5.000 SIT - 5; KONČAN
MARTINA, 5.000 SIT - 5; ERJAVEC MARIJA, 5.000 SIT - 5; BRAVHAR ANGELA,
5.000 SIT - 5; DOMINIČ BOŽICA, 5.000
SIT - 5; ŽAKELJ FRANČIŠKA, 5.000 SIT 5; ZUPANČIČ MARIJA, 5.000 SIT - 5;
KENIK TEREZIJA, 5.000 SIT - 5; TRŠAN
DARINKA, 5.000 SIT - 5; BUH MARJETA,
5.000 SIT - 5; HOČEVAR IVICA, 5.000 SIT
- 5; FARKAŠ MELITA, 5.000 SIT - 5; DOLNIČAR MARJETA, 5.000 SIT - 5; VIDMAR
TEREZIJA, 5.000 SIT - 5; CEROVEC EMIL,
5.000 SIT - 5; ABDIČ ŠEMSA, 5.000 SIT 5; MATEVŽIČ MAJDA, 5.000 SIT - 5; HRIBAR NADA, 5.000 SIT - 5; HOČEVAR ANTON, 5.000 SIT - 5; ČARMAN JOŽE, 5.000
SIT - 5; VIDOJEVIČ CVETKA, 5.000 SIT - 5;
NINIČ BRANKA, 5.000 SIT - 5; KOREVEC
DANI, 5.000 SIT - 5; RUŠT BRIGITA, 5.000
SIT - 5; RADOJČIČ DUŠANKA, 5.000 SIT 5; ROGAČ MATEJA, 5.000 SIT - 5;
ŽNIDARŠIČ MARTA, 5.000 SIT - 5; KUTNAR DANICA, 5.000 SIT - 5; MAK MARIJA,
5.000 SIT - 5; ZALETELJ NADA, 5.000 SIT
- 5; MAGERL MILENA, 6.000 SIT - 6;
MLAKAR ANA, 6.000 SIT - 6; LJUBIŠIČ
DRAGI, 6.000 SIT - 6; KNAPIČ ALBINA,
6.000 SIT - 6; HUSIČ EMINA, 6.000 SIT 6; HROVAT NATAŠA, 6.000 SIT - 6; CERAR DRAGICA, 6.000 SIT - 6; ČESNIK LJUBICA, 6.000 SIT - 6; JERAS MAJDA, 6.000
SIT - 6; PAPEŽ ALENKA, 6.000 SIT - 6;
RUPAR BRANKO, 6.000 SIT - 6;
BOGDANOVIČ BOŽICA, 6.000 SIT - 6;
UŠENIČNIK MARIJA, 6.000 SIT - 6; VELKOVRH MARICA, 6.000 SIT - 6; SMREKAR
ANICA, 6.000 SIT - 6; JERAJ JOŽE, 6.000
SIT - 6; MIŠMAŠ FANI, 6.000 SIT - 6; SNOJ
MARIJA, 6.000 SIT - 6; KOPRIVEC MARIJA, 6.000 SIT - 6; JEŽEK TATJANA, 6.000
SIT - 6; OSREDKAR BLANKA, 6.000 SIT 6; ZILLI ZORAN, 6.000 SIT - 6; ZBAŠNIK
DANI, 6.000 SIT - 6; VODUŠEK MARIJA,
6.000 SIT - 6; ZORE JOŽEFA, 6.000 SIT 6; JEŽEK BRANISLAVA, 6.000 SIT - 6; RUS
MARIJA, 6.000 SIT - 6; LOKAR IVANKA,
6.000 SIT - 6; POTRČ MATEJA, 6.000 SIT
- 6; POTRČ ANTON, 6.000 SIT - 6; VESELINOVIČ BORKA, 6.000 SIT - 6; BALAŽIČ
RATKA, 6.000 SIT - 6; ĐOKIČ DRAGICA,
6.000 SIT - 6; MUHIČ ŠTEFKA, 6.000 SIT
- 6; BABIČ IKA, 6.000 SIT - 6; CEGLAR
ANDREJA, 6.000 SIT - 6; PELC ANDREJKA, 6.000 SIT - 6; CIMPERMAN JANA,
6.000 SIT - 6; BRILI NADA, 6.000 SIT - 6;
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GROŠELJ ANDREJKA, 6.000 SIT - 6;
SMODIŠ ALENKA, 6.000 SIT - 6; NUHANOVIČ HAJRIJA, 6.000 SIT - 6; PEŽAR
NADA, 6.000 SIT - 6; STAKIČ ADRIJANA,
6.000 SIT - 6; BAČNIK MARJAN, 6.000
SIT - 6; SMEJ BREDA, 6.000 SIT - 6; JOKIČ RUŽA, 6.000 SIT - 6; FURJANČIČ BERNARDA, 6.000 SIT - 6; CVIRN JANJA,
7.000 SIT - 7; MRAMOR LOJZKA, 7.000
SIT - 7; JAGODIČ JUDITA, 7.000 SIT - 7;
MESARIČ KATA, 7.000 SIT - 7; ZORETIČ
JANEZ, 7.000 SIT - 7; JARC SUZANA,
7.000 SIT - 7; OSREDKAR PETER, 7.000
SIT - 7; SAKSIDA NELKA, 7.000 SIT - 7;
GRM OLGA, 7.000 SIT - 7; PRODANOVIČ
ANGELINA, 7.000 SIT - 7; FABJAN
FRANCKA, 7.000 SIT - 7; LUSKOVEC
VIDA, 7.000 SIT - 7; PROSENC DRAGO,
7.000 SIT - 7; JERŠIN NADA, 7.000 SIT 7; NOVAK ZVEZDANA, 7.000 SIT - 7;
VOLKAR BOGOMIR, 7.000 SIT - 7; KUNAVER OLGA, 7.000 SIT - 7; ŠARC
JOŽICA, 7.000 SIT - 7; LOVŠE TINCA,
7.000 SIT - 7; BLATNIK MARIJA, 7.000
SIT - 7; BENEDIK BARBARA, 8.000 SIT 8; KLOBUČIČ FRANČIŠKA, 8.000 SIT - 8;
KUSTER MARIJA, 8.000 SIT - 8; PIRC NATAŠA, 8.000 SIT - 8; ČRČEK ANGELCA,
8.000 SIT - 8; PAHAR MARJAN, 8.000 SIT
- 8; SADAR JOŽE, 8.000 SIT - 8; JANEŽIČ
MILENA, 8.000 SIT - 8; KOZLEVČAR
OLGA, 8.000 SIT - 8; RIBIČ PAVLA, 8.000
SIT - 8; OREHEK ANA, 8.000 SIT - 8; VERBIČ BARBARA, 8.000 SIT - 8; PROSENC
FRANČIŠKA, 8.000 SIT - 8; BEGOVIČ
GORAN, 8.000 SIT - 8; HERAUER HELENA, 8.000 SIT - 8; URANKAR DARJA,
8.000 SIT - 8; IGREC STJEPAN, 8.000 SIT
- 8; VOCOVNIK JANA, 8.000 SIT - 8; KOCJANČIČ URŠKA, 8.000 SIT - 8; TURK MARICA, 8.000 SIT - 8; STRMOLE ALOJZIJA,
8.000 SIT - 8; JERAJ PAVLA, 8.000 SIT 8; BRODAR MARIJA, 8.000 SIT - 8; GVARDJANČIČ VANJA, 9.000 SIT - 9; URBANIJA
MARJANCA, 9.000 SIT - 9; GOTAR MARIJA, 9.000 SIT - 9; PROSEN MARIJA, 9.000
SIT - 9; GODEC TATJANA, 9.000 SIT - 9;
JERAJ JOŽE, 9.000 SIT - 9; ANŽLOVAR
MARIJA, 9.000 SIT - 9; JENKO MATIJA,
9.000 SIT - 9; PROŠEK MAJDA, 9.000 SIT
- 9; MUHIČ ZDENKA, 9.000 SIT - 9; GRABNAR OLGA, 9.000 SIT - 9; OSTANEK
VALERIJA, 9.000 SIT - 9; KRANJEC ŠTEFAN, 9.000 SIT - 9; ERJAVEC ANICA,
9.000 SIT - 9; MARINČIČ JELISLAVA,
9.000 SIT - 9; JERAJ KLARICA, 9.000 SIT
- 9; NAHTIGAL SUZANA, 9.000 SIT - 9;
ULČAKAR FRANCKA, 9.000 SIT - 9; GORJUP MARIJA, 9.000 SIT - 9; JEROVŠEK
TONŠKA, 9.000 SIT - 9; LAVRIH FRANČIŠKA, 9.000 SIT - 9; ŠTEPEC MATEJA, 9.000
SIT - 9; ERJAVEC MINA, 9.000 SIT - 9;
GODEC ANI, 10.000 SIT - 10; ZUPAN
AMALIJA, 10.000 SIT - 10; BAJŽELJ PETER, 10.000 SIT - 10; KASTELIC VIDA,
10.000 SIT - 10; KŠELA MOJCA, 10.000
SIT - 10; PUCELJ VERONIKA, 10.000 SIT 10; NOSE MILKA, 10.000 SIT - 10; KASTELIC OLGA, 10.000 SIT - 10; SMRTNIK
ELIZABETA, 10.000 SIT - 10; ŠIMUNKOVIČ MATEJA, 10.000 SIT - 10; RIBIČ
ZUPANČIČ ŠTEFKA, 10.000 SIT - 10;
LAKNER ANA, 10.000 SIT - 10; MIGLIČ
ALOJZIJA, 10.000 SIT - 10; KOČEVAR
ALOJZ, 11.000 SIT - 11; PIŠEK MARIJA,

11.000 SIT - 11; SETNIKAR JOŽEF,
11.000 SIT - 11; LAKNER ROMAN, 11.000
SIT - 11; PREMK MARJAN, 11.000 SIT 11; PREMK FRANCKA, 11.000 SIT - 11;
STENKO KARLINCA, 11.000 SIT - 11;
PRAZNIK JOŽI, 11.000 SIT - 11; BRATIČ
JANJA, 11.000 SIT - 11; ZOREC JOŽEFA,
11.000 SIT - 11; PUCELJ NADA, 11.000
SIT - 11; ILOVAR OLGA, 11.000 SIT - 11;
CIMERMAN ANA, 11.000 SIT - 11; TONI
JOŽI, 12.000 SIT - 12; GOSAR ANTONIJA,
12.000 SIT - 12; JAKLIČ JOŽEFA, 12.000
SIT - 12; ŠETINA FRANČIŠKA, 12.000 SIT
- 12; MLAKAR VILMA, 12.000 SIT - 12;
VOLKAR ANDREJ, 12.000 SIT - 12;
ANŽLOVAR ROZALIJA, 12.000 SIT - 12;
MULH MATEJA, 12.000 SIT - 12; STARIN
SANDRA, 12.000 SIT - 12; REKAR MOJCA, 12.000 SIT - 12; MAL MILENA, 12.000
SIT - 12; BURJA MILENA, 12.000 SIT - 12;
KOVAČIČ BERNARDA, 13.000 SIT - 13;
JESIH MARIJA, 13.000 SIT - 13; KOS JUSTINA, 13.000 SIT - 13; ČAMPA FRANCI,
13.000 SIT - 13; GREGORC TATJANA,
14.000 SIT - 14; PEČNIK MILENA, 14.000
SIT - 14; ARH VESEL IVANKA, 14.000 SIT 14; KANTAREVIČ SELIMA, 14.000 SIT 14; PAJK JANEZ, 14.000 SIT - 14; KEROVEC VERA, 14.000 SIT - 14; REMIC
JANA, 15.000 SIT - 15; ZADRAVEC MARIJA, 15.000 SIT - 15; ŠMELCER ANGELCA, 15.000 SIT - 15; MALOVRH MARIJA,
15.000 SIT - 15; HUZJAK SONJA, 15.000
SIT - 15; JANOŠEVIČ GORICA, 15.000 SIT
- 15; KOS ŠTEFKA, 15.000 SIT - 15; BEVK
BOJAN, 15.000 SIT - 15; BEDENK DARJA, 15.000 SIT - 15; LUKEŽIČ JASNA,
15.000 SIT - 15; PESTOTNIK VERA,
16.000 SIT - 16; MAKŠE MARTINA,
16.000 SIT - 16; KERMAVNER GABRIELA,
17.000 SIT - 17; KOS DARJA, 17.000 SIT
- 17; SMRKOLJ NADA, 17.000 SIT - 17;
KAŠPAR JANJA, 17.000 SIT - 17; DOBLEKAR MARIJA, 19.000 SIT - 19; LEVEC TEREZIJA, 19.000 SIT - 19; GOSTIČ ROZALIJA, 19.000 SIT - 19; ROZMAN JOŽICA,
19.000 SIT - 19; KOSEC MARIJA, 19.000
SIT - 19; KERN ANICA, 20.000 SIT - 20;
GRMOVŠEK NEVENKA, 20.000 SIT - 20;
CVIKL TJAŠA, 20.000 SIT - 20; KRAMER
VITOMIR, 21.000 SIT - 21; MLAKAR ANA,
21.000 SIT - 21; JUVAN TATJANA, 21.000
SIT - 21; BERLEC ANDREJ, 23.000 SIT 23; SANSONI FRANC, 23.000 SIT - 23;
BERGANT METKA, 23.000 SIT - 23; SELAN ANICA, 24.000 SIT - 24; NOSE DRAGICA, 24.000 SIT - 24; PLETERSKI IGOR,
25.000 SIT - 25; KONČAN TADEJA,
25.000 SIT - 25; MATIČIČ KARMEN,
26.000 SIT - 26; LETNAR BREDA, 26.000
SIT - 26; ZADRAVEC MARJAN, 26.000 SIT
- 26; JENKO BREDA, 27.000 SIT - 27;
VRENKO JOŽEFA, 27.000 SIT - 27; MEDJIMURAC ANICA, 27.000 SIT - 27; VASIČ
STANOJKA, 27.000 SIT - 27; PETERLIN
STANKO, 30.000 SIT - 30; ŠAKIROV
DŽAFER, 30.000 SIT - 30; ERCE MARIJA,
32.000 SIT - 32; URATNIK ANDREJA,
34.000 SIT - 34; PRISTAV BISERKA,
34.000 SIT - 34; KEPIC MATJAŽ, 34.000
SIT - 34; PETROVIČ MARIJA, 35.000 SIT 35; HRIBAR MARIJA, 36.000 SIT - 36;
FUJS HELENA, 36.000 SIT - 36; MIŠICA
BORIS, 37.000 SIT - 37; DREŠAR TATJANA, 38.000 SIT - 38; ŽIBERT ZDENKA,
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197.000 SIT - 197; POTREBUJEŠ
MAGDALENA, 198.000 SIT - 198; KNEZ
ANICA, 216.000 SIT - 216; ŠLAT SLAVI,
219.000 SIT - 219; JERAS BLAŽ, 227.000
SIT - 227; BRECELJ BOJAN, LJUBLJANA,
235.000 SIT - 235; BAČNIK MARJAN,
275.000 SIT - 275; LOVRENČIČ EMA,
282.000 SIT - 282; PETKOVŠEK VIDA,
284.000 SIT - 284; ČIŽMAN MARIJA,
285.000 SIT - 285; PERME MIROSLAVA,
290.000 SIT - 290; KAJZER MARJETA,
290.000 SIT - 290; ČEPON TONČKA,
292.000 SIT - 292; BOLKA ANTONIJA,
301.000 SIT - 301; TRAVEN DRAVICA,
301.000 SIT - 301; BOGATAJ JOŽEFA,
301.000 SIT - 301; ČAMPA JANEZ,
822.000 SIT - 822; KEREC FELIKS,
1,014.000 SIT - 1.014;
b) za 200,000.000 SIT z izdajo 200.000
navadnih imenskih delnic na ime v nominalni vrednosti 1000 SIT za 1 delnico.
Vplačilo delnic se izvrši po nominalni
vrednosti z denarnim vložkom Slovenske
razvojne družbe d.d. Ljubljana
Prednostna pravica ostalih delničarjev do
novih delnic se izključi.
c) Vpis oziroma vplačilo novih delnic se
izvrši do roku 90 dni od dneva sprejema
sklepa na seji skupščine.
Pooblasti se nadzorni svet družbe, da po
izteku roka za vpis oziroma vplačilo novih
delnic ugotovi končni znesek povečanja osnovnega kapitala in uskladi besedilo statuta.
5. Razrešitev začasnega nadzornega
sveta in imenovanje članov nadzornega sveta družbe
Predlog sklepa:
Razreši se začasni nadzorni svet družbe.
Imenuje se nadzorni svet družbe v sestavi: Marinšek Metka, Debeljak Ivanka, Mali
Florjan, Janja Kovač - Seliškar, Sandra Anterič
6. Začasni prenos posameznih upravičenj delničarjev do udeležbe pri upravljanju
na SRD
Predlog sklepa: skupščina delniške družbe Rašica d.d. prenaša na SRD za čas izvajanja programa prestrukturiranja družbe Rašica d.d., naslednja upravljalska upravičenja skupščine in nadzornega sveta:
– odločanje o imenovanju in razrešitvi
uprave družbe,
– odločanje o imenovanju in razrešitvi
posameznih članov nadzornega sveta,
– odločanje o poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala zaradi pokrivanja
izgub ter povečanju osnovnega kapitala z
vložki z izključitvijo prednostne pravice dosedanjih delničarjev do vpisa novih delnic.
Način in izvajanje tega sklepa se uredi s
pogodbo, ki jo skleneta SRD in Rašica d.d.
na podlagi 7. odst. 24. člena zakona o slovenski razvojni družbi.
7. Določitev sejnin članom nadzornega
sveta
Predlog sklepa: določi se sejnina v višini
45.000 SIT za predsednika in 25.000 za
člane nadzornega sveta.
8. Pogoji za udeležbo
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so vpisani kot najkasneje deset dni pred
skupščino v delniški knjigi. Glasovalno pravico imajo tisti delničarji, ki se najavijo najkasneje 3 dni pred skupščino na sedežu

družbe. Delničarji, ki se niso najavili v tem
roku nimajo glasovalne pravice lahko pa prisostvujejo skupščini.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
njihovi zastopniki in pooblaščenci. Pooblastilo mora biti posredovano družbi skupaj z
najavo in ostane shranjeno pri njej.
Udeležence naprošamo, da se prijavijo
in vpišejo 30 minut pred začetkom skupščine ter prevzamejo glasovnice. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo z
osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z izpiskom iz
sodnega registra.
Skupščina je sklepčna, če so navzoči
delničarji z glasovalno pravico, ki predstavlja vsaj 51% osnovnega kapitala. Če
skupščina ob prvem sklicu ne doseže
sklepčnosti, veljavno odloča istega dne čez
eno uro, če so prisotni delničaji z glasovalno pravico najmanj 15% osnovnega kapitala.
Gradivo za skupščino je na voljo na sedežu družbe v Splošno kadrovski službi vsak
delovnik od 8. do 15. ure.
Rašica d.d.
uprava
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38.000 SIT - 38; NOVAK NATAŠA, 41.000
SIT - 41; MUHIČ BRANE, 41.000 SIT - 41;
BERGANT METKA, 42.000 SIT - 42; VIDIC
ŠAŠA, 43.000 SIT - 43; MAZOVEC MARIJA, 43.000 SIT - 43; POLAJNAR ŽELJKO,
43.000 SIT - 43; JEŽ MARIJA, 45.000 SIT
- 45; HRENKO JOŽE, 46.000 SIT - 46;
HORVAT MARIJA, 47.000 SIT - 47; PEVEC
DRAGICA, 48.000 SIT - 48; LEVIČNIK
ZDENKA, 49.000 SIT - 49; BUKOVEC TATJANA, 50.000 SIT - 50; URBANIJA MARJANA, 52.000 SIT - 52; JANEŽIČ MAGDALENA, 53.000 SIT - 53; PUNGARČAR VIDA,
55.000 SIT - 55; BRAVHAR ANICA, 55.000
SIT - 55; VELIČ ZAHIDA, 59.000 SIT - 59;
HUZJAK LJUBA, 61.000 SIT - 61; RAHNE
MARJAN, 62.000 SIT - 62; BAJRIČ REFIKA, 63.000 SIT - 63; KAZIČ SADATA,
64.000 SIT - 64; KRAMER VITOMIR,
65.000 SIT - 65; KRALJ KATARINA,
70.000 SIT - 70; DRČAR OLGA, 71.000
SIT - 71; KRALJ SILVA, 72.000 SIT - 72;
NARTNIK SILVENKA, 72.000 SIT - 72;
KUNSTELJ OLGA, 73.000 SIT - 73; NOVAK JANEZ, 73.000 SIT - 73; DOBNIKAR
DARINKA, 74.000 SIT - 74; SUNARIČ
DRAGICA, 77.000 SIT - 77; ANTOLIN ANI,
79.000 SIT - 79; LAH VERONIKA, 79.000
SIT - 79; CERAR ALBINA, 80.000 SIT - 80;
PANČUR IVANA, 82.000 SIT - 82; TACAR
DRAGA, 84.000 SIT - 84; PODGORŠEK
KLEMEN, 87.000 SIT - 87; PEPIČ LJUBICA, 90.000 SIT - 90; ERJAVEC ANDREJA,
91.000 SIT - 91; MEZEK SONJA, 93.000
SIT - 93; BRAVHAR ANGELA, 95.000 SIT 95; CIPERLE SILVA, 96.000 SIT - 96; ZADRAVEC ERIKA, 97.000 SIT - 97; HUSNJAK VESNA, 98.000 SIT - 98; RUS TEREZIJA, 100.000 SIT - 100; ČESNIK LJUBICA,
103.000 SIT - 103; ŽNIDARŠIČ IRENA,
106.000 SIT - 106; ČEPON TONČKA,
106.000 SIT - 106; JERAS MAJDA,
106.000 SIT - 106; DOLENC MARIJA,
107.000 SIT - 107; LEVIČNIK ZDENKA,
110.000 SIT - 110; LUŽAR ANGELA,
111.000 SIT - 111; GREGORC TATJANA,
112.000 SIT - 112; KANTAREVIČ SELIMA,
112.000 SIT - 112; MAGERL MILENA,
113.000 SIT - 113; LAKNER ROMAN,
113.000 SIT - 113; KOZJEK MIHAELA,
117.000 SIT - 117; ČARMAN JOŽE,
120.000 SIT - 120; SMRTNIK ELIZABETA,
121.000 SIT - 121; KUŠAR MARIJA,
125.000 SIT - 125; PREGRAD ANA,
126.000 SIT - 126; AJANOVIČ INDIRA,
127.000 SIT - 127; BLATNIK STANE,
130.000 SIT - 130; LAMOVŠEK MARTIN,
132.000 SIT - 132; BOLKA ANTONIJA,
133.000 SIT - 133; ŽEROVNIK JANJA,
133.000 SIT - 133; JANUŠIČ METKA,
134.000 SIT - 134; PUC RENATA,
139.000 SIT - 139; BOGATAJ VIDA,
143.000 SIT - 143; MALOVRH MARIJA,
147.000 SIT - 147; GABER DARJA,
150.000 SIT - 150; MAGDALENIČ BOŠTJAN, 154.000 SIT - 154; JENKO MATIJA,
160.000 SIT - 160; JESIHAR MARTINA,
167.000 SIT - 167; LUKEŽIČ ANTON,
177.000 SIT - 177; NOVAK VERONIKA,
181.000 SIT - 181; HORVAT DANICA,
187.000 SIT - 187; DOMINIČ BOŽICA,
187.000 SIT - 187; JERAS DARINKA,
189.000 SIT - 189; ZALOŽNIK FRANČIŠKA, 194.000 SIT - 194; FARKAŠ MELITA,
194.000 SIT - 194; SVETLIN MILENA,

Ob-3346
Na podlagi B., C. in Č. točke sedmega
poglavja statuta delniške družbe Varnost
Maribor, d.d. in v skladu z določbami zakona o gospodarskih družbah sklicujem
II. sejo skupščine
delniške družbe Varnost Maribor, d.d.,
ki bo v sredo, dne 8. julija 1998 v sejni
dvorani Javnega zavoda za zaščito in požarno reševanje Maribor, Cesta proletarskih
brigad 21, 2000 Maribor, s pričetkom ob
13. uri z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skuščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, izvoli verifikacijsko komisijo v sestavi predsednika in dveh preštevalcev glasov. Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Dušica Kalinger.
2. Obravnava in sprejem revidiranega
poslovnega poročila družbe za leto 1997.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejme predlagano revidirano poslovno poročilo družbe za leto 1997.
3. Sklep o razporeditvi dobička za poslovno leto 1997 in kritju izgube iz preteklih
let.
Predlog sklepa 3.1.: na predlog uprave
in ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta
se sprejme sklep, da se čisti dobiček iz leta
1997 v skupni višini 12,091.963,40 SIT
razporedi tako, da se delničarjem izplača
del dobička v višini 4,005.400 SIT po stanju na dan 1. 1. 1998 in tako znaša dividenda 200 SIT bruto za eno delnico in se izplača do konca leta 1998. Preostali znesek
dobička v višini 8,086.563,40 SIT, pa ostane nerazporejen.
Predlog sklepa 3.2.: na predlog uprave
in ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta
se sprejme sklep, da se iz nerazporejenega
dobička iz leta 1997, pokriva izguba iz preteklih let po stanju na dan 1. 1. 1998 v višini
992.579,49 SIT.
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4. Imenovanje revizorja za leto 1998.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za pooblaščeno revizijsko družbo
za leto 1998 imenuje Valuta, Družba za revizijo, d.o.o., Strossmayerjeva 13, Maribor.
5. Obravnava in sprejem sprememb statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se predlagane spremembe statuta navedene v sklepih
od 5.1. do 5.3.
6. Obravnava in sprejem predloga sklepa za spremembo višine sejnin za člane
nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se članom nadzornega sveta določi
nova višina sejnine v višini 20.000 SIT neto
za člane nadzornega sveta in v višini 30.000
SIT neto za predsednika nadzornega sveta
s tem, da se revalorizira z rastjo drobno
prodajnih cen.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se pisno prijavijo osebno ali priporočeno pošiljko dostavijo najmanj tri dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu družbe v Mariboru, Ljubljanska ulica 9.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine, in sicer najmanj eno uro pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
na seznamu prisotnih delničarjev potrdili
svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za
glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda,
razen prve točke, se glasuje s katončki.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.
Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o
njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi v enem tednu po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni
predlogi morajo biti obrazloženi.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine eno uro za prvim sklicem z istim dnevnim
redom. V tem primeru bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem v tajništvu uprave
družbe v Mariboru, Ljubljanska ulica 9, vsak
delovnik od 8. do 12. ure od dneva objave
sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.
Vljudno vabljeni!
Varnost Maribor, d.d., Maribor
uprava
direktor
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Št. 348/2899-1998
Ob-3293
Na podlagi 37. in 38. člena statuta delniške družbe Prevoz Brežice, d.d., in v skladu z določbami zakona o gospodarskih
družbah sklicujem
1. sejo skupščine
delniške družbe Prevoz Brežice, d.d.,
ki bo v četrtek, dne 9. 7. 1998, v prostorih podjetja Prevoz Brežice, d.d., s pričetkom ob 11. uri, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, potrdi se predsedujoči skupščine in izvoli verifikacijska komisija v sestavi
predsednika in dveh preštevalcev glasov.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Obravnava in sprejem poslovnika o
delu skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se poslovnik o
delu skupščine v predlaganem besedilu.
3. Obravnava in sprejem na znanje poročila o poteku lastninskega preoblikovanja
družbe.
Predlog sklepa: na znanje se sprejme
poročilo o poteku lastninskega preoblikovanja družbe.
4. Obravnava in sprejem na znanje informacije o rezultatih poslovanja družbe za obdobje 1993 do 1996.
Predlog sklepa: na znanje se sprejme
informacija o rezultatih poslovanja družbe
za obdobje od 1993 do 1996.
5. Obravnava in sprejem revidiranega
poslovnega poročila družbe za leto 1997.
Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in ob pozitivnem mnenju začasnega
nadzornega sveta se sprejme revidirano poslovno poročilo družbe za leto 1997 v predloženem besedilu. Sestavni del poročila je
tudi pozitivno mnenje revizorja.
6. Sklep o razporeditvi dobička oziroma
pokrivanju izgube za poslovna leta 1993 do
1997.
Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in ob pozitivnem mnenju začasnega
nadzornega sveta se sprejme predlagani
sklep o pokrivanju izgube za poslovna leta
1993 do 1997.
7. Imenovanje revizijske hiše za leto
1998.
Predlog sklepa: na predlog začasnega
nadzornega sveta se za pooblaščenega revizorja za leto 1998 imenuje revizijska družba Epis, d.o.o., Podjetje za revizijo in ekonomsko poslovno informacijsko svetovanje,
Glavni trg 5, Celje.
8. Obravnava in sprejem sprememb statuta.
Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in začasnega nadzornega sveta se
sprejmejo predlagane spremembe statuta
družbe.
9. Obravnava in sprejem načrta sanacije
in reorganizacije poslovanja družbe.
Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in začasnega nadzornega sveta se
sprejme predlagani načrt sanacije in reorganizacije poslovanja družbe.
10. Razrešitev začasnega nadzornega
sveta in izvolitev članov nadzornega sveta,
predstavnikov delničarjev ter seznanitev s

članoma nadzornega sveta, ki ju je izvolil
svet delavcev.
Predlog sklepa 10.1.: skupščina razreši
člane začasnega nadzornega sveta.
Predlog sklepa 10.2.: skupščina je sklenila, da se v skladu z določili statuta družbe
za člane nadzronega sveta predstavnikov
delničarjev izvolijo predlagani kandidati.
Skupščina se seznani s članoma nadzornega sveta – predstavnikov delavcev, ki
ju je izvolil svet delavcev.
11. Določitev sejnin za člane nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog začasnega
nadzornega sveta se članom nadzornega
sveta določi sejnina v višini 30.000 SIT neto za člana nadzornega sveta in v višini
40.000 SIT neto za predsednika nadzornega sveta s tem, da se revalorizira z rastjo
drobnoprodajnih cen.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se pisno prijavijo osebno ali s priporočeno pošiljko najmanj tri dni pred zasedanjem skupščine v upravi družbe, pri Mariji Novak, Cesta bratov Milavcev 42, 8250 Brežice.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine, in sicer najmanj eno uro pred
začetkom zasedanje, kjer bodo s podpisom
na seznamu prisotnih delničarjev potrdili prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda, razen
prve točke, se glasuje z glasovnicami.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, s pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.
Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, o katerih želijo, da so o njih
pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno
sporočijo začasni upravi v sedmih dneh po
objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje eno uro
za prvim sklicem z istim dnevnim redom. V
tem primeru bo skupščina veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega kapitala.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem v informativni pisarni družbe v Brežicah, Cesta bratov Milavcev 42, 7250 Brežice, vsk delovnik od 9.
do 12. ure, od dneva objave sklica skupščine do vključno zasedanja skupščine.
Vljudno vabljeni!
Prevoz Brežice, podjetje za cestni
tovorni promet, d.d., Brežice
začasna uprava
Ob-3294
Na podlagi 20. člena statuta Luke Koper, d.d., sklicuje uprava družbe
3. sejo skupščine
družbe Luka Koper, d.d.,
ki bo v petek, 10. julija 1998 ob 12. uri v
sejni dvorani Luke Koper Pristan, gostinstvo,
d.o.o., Vojkovo nabrežje 38, Koper.
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no glasovalno pravico, njihovi pooblaščenci
ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in
mora vsebovati splošne podatke (za fizične
osebe: priimek in ime ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca ter podpis pooblastitelja; za pravne osebe: priimek in ime in
naslov pooblaščenca in firmo, sedež ter
podpis in žig pooblastitelja). Pooblastilo morajo delničarji deponirati pri upravi družbe
vsaj 3 dni pred zasedanjem skupščine in
ostane shranjeno pri družbi.
Pravico udeležbe na skupščine in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
ki se pisno prijavijo najkasneje 3 dni pred
zasedanjem skupščine pri upravi družbe in
ki so dne 2. 7. 1998 vpisani v delniško
knjigo pri KDD.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih sklepov po posameznih točkah
dnevnega reda. Vsaka delnica daje delničarjem en glas. O vseh točkah dnevnega
reda se glasuje z glasovnicami, ki jih prejme
delničar ob pristopu na skupščino. Sklepi
se sprejemajo z navadno večino oddanih
glasov, razen sklepa pod 7.a točko, kjer je
potrebna najmanj tričetrtinska večina oddanih glasov ter sklepov pod 3. točko, ki se
sprejmejo s 3/4 večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala in s soglasjem
delničarjev iz razredov navadnih in prednostnih delnic.
Dvorana, v kateri bo potekala skupščina, bo odprta eno uro pred začetkom zasedanja.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, to je 10. 7.
1998 ob 14. uri v isti dvorani. Skupščina bo
v tem primeru veljavno odločala ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.
Luka Koper, d.d.,
predsednik uprave

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta je predlog sklepa uprave: ugotovljeni dobiček za leto 1997 v višini 2,193.387 SIT
se nameni za pokrivanje izgube iz leta 1993.
4. Sprejem sklepa o delitvi nerazporejenega dobička iz leta 1995 in 1996.
Ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta je predlog sklepa uprave: nerazporejeni
dobiček iz leta 1995 in 1996 v višini
1,244.931 SIT se nameni za pokrivanje izgube iz leta 1993.
5. Pokrivanje izgube iz leta 1993.
Ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta je predlog sklepa uprave:
Izguba iz leta 1993 se pokrije:
– iz nerazporejenega dobička iz leta
1995 in 1996 v višini 1,244.931 SIT,
– iz revalorizacije nerazporejenega dobička iz leta 1995 in 1996 v višini 156.527
SIT,
– iz nerazporejenega dobička za leto
1997 v višini 2,193.387 SIT,
– iz rezerv družbe 289.000 SIT,
– iz revalorizacije rezerv 254.138 SIT,
– za razliko od popolnega pokritja izgube pa se pokrije izguba v breme revalorizacijskega popravka osnovnega kapitala.
6. Imenovanje revizorja za leto 1998.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za revizorja za leto 1998 skupščina imenuje
pooblaščeno revizijsko družbo Dinamic,
d.o.o., iz Novega mesta.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda je delničarjem
na vpogled na sedežu družbe, pri Venko
Nives, vsak delovni dan od 9. do 13. ure.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po pos. točkah dnevnega reda.
Delničarji lahko v 7 dneh po objavi sklica
skupščine podajo predloge za dopolnitev
dnevnega reda in nasprotne predloge. Predlogi delničarjev morajo biti pisni in obrazloženi.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno.
Pravico za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave na sedežu družbe pisno prijavijo svojo udeležbo.
Udeležence in pooblaščence vljudno
prosimo, da se na upravi družbe zglasijo
vsaj 30 minut pred pričetkom zasedanja
skupščine zaradi vzpostavitve evidenc in
prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje eno uro kasneje, v istih
prostorih. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.
Vljudno vabljeni!
Komunalno-stanovanjsko podjetje, d.d.,
Hrastnik
uprava
nadzorni svet
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Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: skupščina izvoli predlaganega predsednika skupščine, preštevalce glasov, zapisnikarja ter ugotovi prisotnost notarja.
3. Redno zmanjšanje osnovnega kapitala ter spremembe in dopolnitve statuta
družbe.
Predlog sklepa:
a) na predlog uprave in nadzornega sveta skupščina sprejme predlagani sklep o
rednem zmanjšanju osnovnega kapitala,
b) skupščina sprejme spremembe in dopolnitve statuta delniške družbe, ki jih predlagata uprava in nadzorni svet.
4. Sprejem letnega poročila za leto
1997 z mnenjem revizorja.
Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta se sprejme letno poročilo za leto 1997 v predlaganem besedilu, skupaj z revizorjevim mnenjem.
5. Nagrade članom nadzornega sveta za
leto 1997.
Predlog sklepa: skupščina določi nagrade članom nadzornega sveta po predlogu
uprave in nadzornega sveta.
6. Sklepanje o delitvi čistega dobička za
leto 1997.
Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta se sprejme predlagana delitev čistega dobička za
leto 1997.
7. Odpoklic člana nadzornega sveta
družbe in imenovanje novega člana.
Predlog sklepa:
a) na predlog delničarja Republike Slovenije se odpokliče dosedanji član nadzornega sveta družbe Marjan Knez,
b) na predlog delničarja Republike Slovenije se imenuje za novega člana Aldo Babič.
8. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina imenuje revizijsko družbo
RFR Ernst & Young, d.o.o., Ljubljana, za
revizorja računovodskih izkazov Luke Koper, d.d., za leto 1997.
9. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino in predlogi sklepov za vse točke dnevnega reda so delničarjem na vpogled v tajništvu uprave na sedežu družbe, Vojkovo nabrežje 38, vsak delovnik od 9. do 12. ure, in sicer od dneva
sklica skupščine do 3. 7. 1998. Na istem
kraju je dostopno tudi besedilo predlaganih
sprememb in dopolnitev statuta družbe.
Delničarji lahko v tednu dni po objavi
sklica skupščine podajo predloge za dopolnitev dnevnega reda oziroma nasprotne
predloge sklepov upravi družbe. Predlogi
delničarjev so lahko le pisni in razumno utemeljeni.
Pravico udeležiti se skupščine imajo vsi
imetniki navadnih delnic z oznako B in G ter
prednostnih participativnih delnic z omeje-

Št. 289/98
Ob-3295
Na podlagi 7.2., 7.3. in 7.4. točke statuta Komunalno-stanovanjskega podjetja,
d.d., Cesta 3. julija 7, Hrastnik, uprava in
nadzorni svet sklicujeta
3. skupščino
Komunalno-stanovanjskega podjetja,
d.d., Hrastnik,
ki bo v ponedeljek, dne 6. 7. 1998 ob
12. uri v poslovnih prostorih družbe na Cesti 3 julija 7, Hrastnik (soba št. 28) z naslednjim dnevnim redom in predlogi sklepov k
posameznim točkam dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave: ugotovi se
sklepčnost skupščine in izvoli predsedujočega skupščine in preštevalca glasov. Seji
bo prisostvovala vabljena notarka Marjana
Kolenc-Rus.
2. Sprejem letnega poročila za leto
1997.
Ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta je predlog sklepa uprave: sprejme se
poročilo o poslovanju družbe za leto 1997 v
predloženem besedilu.
3. Sprejem sklepa o ugotovitvi in delitvi
dobička za leto 1997.

Stran

4384 / Št. 42-43 / 5. 6. 1998

Objave
po 42. členu zakona
o javnih glasilih
Št. 03/98
Ob-3140
Ime javnega glasila: Koroški radio, d.o.o.,
Meškova 21, 2380 Slovenj Gradec.
Viri financiranja: prihodki iz poslovanja.
Družbe, ki imajo v lasti več kot 10% kapitala
in s tem tudi nad 10% upravljalskih pravic:
Kmečka družba, d.d., Stegne 21, 1000 Ljubljana.
Direktor uprave: Danilo Vute.
Ob-3141A
Ime javnega glasila: Božje okolje.
Izdajatelj: Družina, družba za založništvo,
časopisno in informacijsko dejavnost, Ljubljana, d.o.o.
Viri financiranja: prihodki iz poslovanja.
Lastniki: več kot 10% kapitala izdajatelja:
– Rimskokatoliško škofijstvo Ljubljana,
– Rimskokatoliško škofijstvo Koper in
– Rimskokatoliško škofijstvo Maribor.
Uprava: dr. Janez Gril, direktor.
Nadzorni svet: Simon Zdolšek, predsednik.
Ob-3141B
Ime javnega glasila: Cerkveni glasbenik.
Izdajatelj: Družina, družba za založništvo,
časopisno in informacijsko dejavnost, Ljubljana, d.o.o.
Viri financiranja: prihodki iz poslovanja.
Lastniki: več kot 10% kapitala izdajatelja:
– Rimskokatoliško škofijstvo Ljubljana,
– Rimskokatoliško škofijstvo Koper in
– Rimskokatoliško škofijstvo Maribor.
Uprava: dr. Janez Gril, direktor.
Nadzorni svet: Simon Zdolšek, predsednik.
Ob-3141C
Ime javnega glasila: Cerkev v sedanjem
svetu.
Izdajatelj: Družina, družba za založništvo,
časopisno in informacijsko dejavnost, Ljubljana, d.o.o.
Viri financiranja: prihodki iz poslovanja.
Lastniki: več kot 10% kapitala izdajatelja:
– Rimskokatoliško škofijstvo Ljubljana,
– Rimskokatoliško škofijstvo Koper in
– Rimskokatoliško škofijstvo Maribor.
Uprava: dr. Janez Gril, direktor.
Nadzorni svet: Simon Zdolšek, predsednik.
Ob-3141D
Ime javnega glasila: Družina, Slovenski katoliški tednik.
Izdajatelj: Družina, družba za založništvo,
časopisno in informacijsko dejavnost, Ljubljana, d.o.o.
Viri financiranja: prihodki iz poslovanja, revijo sofinancira Ministrstvo za kulturo RS.
Lastniki: več kot 10% kapitala izdajatelja:
– Rimskokatoliško škofijstvo Ljubljana,
– Rimskokatoliško škofijstvo Koper in
– Rimskokatoliško škofijstvo Maribor.
Uprava: dr. Janez Gril, direktor.
Nadzorni svet: Simon Zdolšek, predsednik.
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Ob-3141E
Ime javnega glasila: Mavrica.
Izdajatelj: Družina, družba za založništvo,
časopisno in informacijsko dejavnost, Ljubljana, d.o.o.
Viri financiranja: prihodki iz poslovanja revijo
sofinancira Urad za Slovence po svetu pri MZZ
RS.
Lastniki: več kot 10% kapitala izdajatelja:
– Rimskokatoliško škofijstvo Ljubljana,
– Rimskokatoliško škofijstvo Koper in
– Rimskokatoliško škofijstvo Maribor.
Uprava: dr. Janez Gril, direktor.
Nadzorni svet: Simon Zdolšek, predsednik.

Ob-3141F
Ime javnega glasila: Naša luč.
Izdajatelj: Družina, družba za založništvo,
časopisno in informacijsko dejavnost, Ljubljana, d.o.o.
Viri financiranja: prihodki iz poslovanja.
Lastniki: več kot 10% kapitala izdajatelja:
– Rimskokatoliško škofijstvo Ljubljana,
– Rimskokatoliško škofijstvo Koper in
– Rimskokatoliško škofijstvo Maribor.
Uprava: dr. Janez Gril, direktor.
Nadzorni svet: Simon Zdolšek, predsednik.

Ob-3141G
Ime javnega glasila: Bogoslovni vestnik.
Izdajatelj: Družina, družba za založništvo,
časopisno in informacijsko dejavnost, Ljubljana, d.o.o.
Viri financiranja: prihodki iz poslovanja, revijo sofinancira Ministrstvo za znanost in tehnologijo RS.
Lastniki: več kot 10% kapitala izdajatelja:
– Rimskokatoliško škofijstvo Ljubljana,
– Rimskokatoliško škofijstvo Koper in
– Rimskokatoliško škofijstvo Maribor.
Uprava: dr. Janez Gril, direktor.
Nadzorni svet: Simon Zdolšek, predsednik.

Razne objave
Ob-3143
Skladno s 154. členom zakona o prisilni
poravnavi, stečaju in likvidaciji, objavljamo
zbiranje ponudb
za prodajo terjatev družbe J & J, d.o.o.,
Domžale – v stečaju
Gre za naslednje terjatve:
Bemoz Kočevje, d.o.o., Kočevje, v višini
146.913 SIT, Les Poredoš Rudi s.p., Beltinci, v višini 573.386 SIT, Lesnina inženiring,
p.o., Ljubljana, v višini 662.984 SIT, Gotra,
d.o.o., transport in trgovina v višini
21.620 SIT.
Izklicna cena je oblikovana le od glavnic,
brez zamudnih obresti in stroškov postopka.
Izklicna cena je 30% terjatve. Torej znaša
izklicna cena za terjatve:
– Bemoz Kočevje, d.o.o., Kočevje, v višini: 44.073,90 SIT,
– Les Poredoš Rudi s.p., Beltinci, v višini:
171.015,80 SIT,
– Lesnina inženiring, p.o., Ljubljana, v višini: 198.895,20 SIT,
– Gotra, d.o.o., transport in trgovina v višini: 6.486 SIT,

Izklicna cena je: 421.470,90 SIT.
Če se terjatve ne bodo prodale v celoti, se
bodo na istem naroku prodale posamično.
Cena se na naroku za zbiranje ponudb viša
po 1.000 SIT.
Na naroku za zbiranje ponudb lahko sodelujejo pravne ali fizične osebe. Fizične osebe
se lahko izkažejo z osebno izkaznico, pravne
pa z izpiskom iz sodnega registra oziroma samostojni podjetniki z odločbo o registraciji.
Kdor želi sodelovati pri zbiranju ponudb,
mora vplačati dan pred narokom za zbiranje
ponudb na žiro račun podjetja, št. 50105690-000-0920425 varščino v višini 10% ter
na naroku predložiti dokazilo o plačilu. Kupcu,
ki bo na zbiranju ponudb uspel, bomo varščino vračunali v ceno.
Kupec mora kupnino plačati v celoti v
15 dneh po naroku za zbiranje.
Terjatve si lahko ogledate vsak dan pri stečajni upraviteljici, na Peričevi 35 v Ljubljani,
po predhodni najavi na tel. 136-20-39 ali
136-20-41.
Pisne ponudbe pošljite na naslov: odvetnica Maja Ramšak, Peričeva 35, Ljubljana.
Pogodbo bo kupec podpisal tri dni po
naroku za zbiranje ponudb. Če kupec pogodbe ne bo podpisal ali ne bo plačal kupnine, se
šteje, da je odstopil od nakupa, podjetje v
stečaju pa zadrži plačano varščino.
Ponudnikom, ki na zbiranju ponudb ne bodo uspeli, bomo varščino vrnili v treh dneh po
naroku.
Narok za zbiranje ponudb bo dne 17. 6.
1998, na Okrožnem sodišču v Ljubljani, Tavčarjeva 9, soba 307, v III. nadstropju, ob 13.
uri.
J & J, d.o.o., Domžale
v stečaju
stečajna upraviteljica
Št. 423-2/98
Ob-3285
Zdravstveni dom Ljubljana, Ljubljana, Kotnikova 28, preklicuje pravokotno štampiljko z
naslednjo vsebino: GUID NUŠKA, dr. med.
spec. pediater.
Ob-3286
ME Elektronik, d.o.o., Clevelandska 29,
Ljubljana, PE Šmartinska 134a, preklicuje avto obvezne in avto kasko zavarovalne police:
AO splošno: 034561, 034824–034828,
035291–035293,
035351,
037703,
037714,
043570–043571,
055706–
055707,
055709–005715,
055809,
056999,
AK splošno: 1119, 1193, 1228–1229,
1549–1550, 1907.
Ob-3287
Probanka, d.d., Gosposka ul. 23, Maribor, preklicuje depotno potrdilo, izdano od
NKBM, d.d., dne 11. 7. 1991, za depo
II/104, za enoto Razlagova 22, ključ 52521.
Št. 12/98
Ob-3289
Poslovni sistem Mercator, d.d., Ljubljana,
Dunajska 107, preklicuje zavarovalne police
življenjskega zavarovanja pri Zavarovalnici Mercator:
1. zavarovalna polica št. 000356: življenjsko zavarovanje, zavarovanec: Anton Polak,
roj. 1953, stanujoč: Na Ježici 100, Ljubljana;
2. zavarovalna polica št. 000387: življenjsko zavarovanje, zavarovanka: Andreja Bogunič Klanjšček, roj. 1947, stanujoča: Verovškova 45, Ljubljana;
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Abramić Samo, Volčja Draga 31, Volčja
Draga, potni list št. BA 246251, izdala UE
Nova Gorica. g-44025
Alagić Daliborka, Ljubljanska ulica 49,
Izola, potni list št. AA 503936, izdala UE
Izola. g-42129
Andlovec Edvin, Podnanos 47, Podnanos, potni list št. BA 581520, izdala UE
Ajdovščina. g-42131
Andlovec Matej, Podnanos 47, Podnanos, potni list št. BA 245965, izdala UE
Ajdovščina. g-42133
Andlovec Neva, Podnanos 47, Podnanos, potni list št. BA 105734, izdala UE
Ajdovščina. g-42134
Bajde Žiga, Laze v Tuhinju 23b, Kamnik,
potni list št. BA 678522, izdala UE Kamnik.
s-42139
Belehar Aleš, Voklo 106, Šenčur, potni
list št. AA 342789, izdala UE Kranj. g-42263
Beriša Indira, Breg 26/a, Celje, potni
list št. BA 51083, izdala UE Celje. p-42107
Bešlić Avdo, Kovorska cesta 55, Bistrica pri Tržiču, potni list št. BA 781582, izdala UE Tržič. p-42094
Bogataj Peter, Stara Oselica 31, Gorenja vas, potni list št. AA 331207, izdala UE
Škofja Loka. s-42215
Bone Sonja, Varda 32, Kromberk, Nova
Gorica, potni list št. AA 469121, izdala UE
Nova Gorica. g-42264
Borse Vid, Šegova ul. 8, Novo mesto,
potni list št. AA 473913, izdala UE Novo
mesto. g-42355
Breznik Gregor, Mucherjeva 11, Ljubljana, potni list št. AA 290718, izdala UE Ljubljana. s-42121
Bunc Bojan, Slovenska c. 55, Ljubljana,
potni list št. AA 589198, izdala UE Ljubljana. s-42143
Bunc Marko, Slovenska c. 55, Ljubljana, potni list št. BA 732022, izdala UE Ljubljana. s-42145
Bunc Rebeka, Krivec 37, Ljubljana, potni list št. AA 308511, izdala UE Ljubljana.
s-42144
Bunc Sašo, Slovenska c. 55, Ljubljana,
potni list št. BA 732021, izdala UE Ljubljana. s-42142
Camloh Marjana, Celjska cesta 5, Laško,
potni list št. 259984, izdala UE Laško.
p-42079
Cigrovski Anton, Šolska 1, Portorož, potni list št. AA 506960, izdala UE Piran.
g-42130
Černe Bojan, Cankarjeva 58, Nova Gorica, potni list št. BA 165738, izdala UE Nova Gorica. g-42126
Čonč Gregor, Gledališki trg 3, Celje, potni list št. AA 408766, izdala UE Celje.
p-42023
Črnko Bernarda, Čepinci 52, Petrovci,
potni list št. BA 167614, izdala UE Murska
Sobota. p-42108

Dakskobler Iva, Petrovo brdo 6, Podbrdo, potni list št. AA 782318, izdala UE Tolmin. g-42354
Debeljak Žarko, Cankarjeva ul. 50, Nova Gorica, potni list št. AA 550400, izdala
UE Nova Gorica. g-42266
Dilsky Sabina, Kruplivnik 4, Grad, potni
list št. BA 195108, izdala UE Murska Sobota. p-42018
Dolenc Maks, Gradnikove brigade 19,
Nova Gorica, potni list št. AA 843335, izdala UE Nova Gorica. g-42359
Dolenc Melita, Lože 13, Vipava, potni
list št. AA 429012, izdala UE Ajdovščina.
g-42125
Drvodel Ivan-Jožef, Rožna dolina C.
VIII/33, Ljubljana, potni list št. AA 316248,
izdala UE Ljubljana. s-42205
Durak Aziz, Petkovškovo nabrežje 57,
Ljubljana, potni list št. AA 452642, izdala
UE Ljubljana. s-42335
Đikić Ana, roj. Rupnik, Mladinska ulica
4, Vuzenica, potni list št. AA 624039, izdala
UE Radlje ob Dravi, dne 5. 1. 1993.
p-42081
Fortuna Milan, Dekani 139, Dekani, potni list št. BA 384337, izdala UE Koper.
g-42122
Gabrovec Peter, K jezeru 6, Ptuj, potni
list št. AA 21157, izdala UE Ptuj. g-42123
Gorjan Marjeta, Opekarniška 14, Radomlje, potni list št. AA 492695. s-42111
Gorjan Polona, Opekarniška 14, Radomlje, potni list št. BA 251922. s-42110
Gradišnik Irena, Gaj nad Mariborom 15a,
Zgornja Kungota, potni list št. AA 8966.
p-42004
Gregorc Davor, Kersnikova ul. 9, Kamnik, potni list št. AA 189274. s-42054
Habinc Hočevar Bojana, Zdolska 16/a,
Krško, potni list št. AA 943215, izdala UE
Krško. p-42093
Hadžič Sulejman, Knafljev trg 11, Ribnica, potni list št. AA 365521, izdala UE Ribnica. s-42058
Horjak Ana, Celjska c. 5, Laško, potni
list št. BA 613561, izdala UE Laško.
p-42076
Horjak Miran, Celjska c. 5, Laško, potni
list št. AA 259987, izdala UE Laško.
p-42077
Horjak Urban, Celjska c. 5, Laško, potni
list št. BA 659171, izdala UE Laško.
p-42078
Hrastenšek Damjan, Vodule 10, Dramlje, potni list št. BA 685263, izdala UE Šentjur pri Celju. p-42021
Ikovic Nataša, Solčava 57, Solčava, potni list št. BA 610664, izdala UE Mozirje.
s-42085
Jakop Vladimir, Pot v Konjsko 11a, Celje, potni list št. AA 836120, izdala UE Celje. p-42070
Jakopin Jernej, Jamova 57, Ljubljana,
potni list št. BA 680713, izdala UE Ljubljana. s-42187
Jauševac Igor, Cesta Jaka Platiše 3,
Kranj, potni list št. BA 561506, izdala UE
Kranj. p-42123
Jurčić Denis, Krožna c. 8, Koper, potni
list št. AA 353168, izdala UE Koper.
g-42269
Kadić Hasan, Hudovernikova 13, Ljubljana, potni list št. BA 738320, izdala UE
Ljubljana. g-42260
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3. zavarovalna polica št. 000404: življenjsko zavarovanje, zavarovanka: Tadeja Reisp
Kobal, roj. 1962, stanujoča: Tacenska 90,
Ljubljana-Šentvid.
Št. 023-03-1/98-8
Ob-3290
Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, 5. pokrajinsko poveljstvo SV, Ljubljana,
Leskoškova ul. 7, preklicuje službene izkaznice: Dušak Fatimir, št. B 5044, Novak Igor, št.
3112, Pečar Tom, št. 922, Planko Martin, št.
555, Vinkovič Branko, št. 091 in ponovno
preklicuje Vodušek Nataša, št. B 5002, Kunstelj Brigita, št. B 5609, Žerjav Mladen, št. B
5580.

Ob-3366
Slovenska ljudska stranka preklicuje ovalen žig, s pokončnim stiliziranim žitnim klasom in polkrožnim napisom: Slovenska ljudska stranka, z oznako 1 in premerom 30
mm in višino 25 mm.
A-Galaxy d.o.o., Tržaška c. 2, Ljubljana,
preklicuje štampiljko kvadratne oblike, z
vsebino: A-GALAXY, d.o.o., Ljubljana.
s-42312
Gomboc Drago, Arhitekta Novaka 19,
Murska Sobota, preklicuje uradno potrdilo
za registracijo vozila Golf 1.4, št. motorja
AHW005211,
št.
šasije
WVWZZZ1JZWW175875. g-42220
Grubač Zdravko, Rosalnice 82, Metlika,
preklicuje
odločbo
OZS,
št.
011433-0297-00-44-1995, izdana dne
6. 3. 1995. g-42303
KROJ, d.d., Kidričeva c. 81, Škofja Loka, delovno knjižico za delavko Šušteršič
Ana, Gabrovčec N.H., Krka. g-42078
Kobal Anton ml., Selo 16a, Žirovnica,
preklicuje priglasitveni list, opr. št.
14-0455/94. g-42296
Kremesec Martina, s.p., Stara cesta 9,
Metlika, preklicuje priglasitveni list, opr. št.
34031995, izdan dne 1. 1. 1995. s-42274
Lužar Andrej, Dolgi breg 28, Ljubljana,
preklicuje obrtno dovoljenje št. 029742, izdano dne 6. 3. 1995. s-42191
Mihalič Tamara, Gregorčičeva 28, Piran,
preklicuje priglasitveni list, opr. št.
40-806/95, mat. št. 5859872. g-42077
Porsche Slovenija d.o.o., Einspielerjeva
6, Ljubljana, preklicuje homologacijo št. A
1007421. s-42151
Stegel Borislava s.p., Pivška 6, Postojna, preklicuje priglasitveni list, opr. št.
41-623/95, izdano dne 1. 2. 1995.
s-42329
Top Moto Celje, Ulica XIV divizije 14,
Celje, preklicuje homologacijo za motorno
kolo Yamaha, XVS 650, št. šasije
JYA4VR00000016091,
št.
motorja
4VR-014932. s-42239
Vale Alojz, Polana 37, Jurklošter, preklicuje priglasitveni list, opr. št. 20-0446/95
in mat. št. 5616461. g-42297
Zoom Trade d.o.o., Kunaverjeva 1, Ljubljana, preklicuje štampiljko pravokotne oblike, z vsebino: ZOOM, ZOOM TRADE,
d.o.o. s-42319

Izgubljene listine
preklicujejo
Potne listine
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Kadić Mira, Hudovernikova 13, Ljubljana,
potni list št. BA 118664, izdala UE Ljubljana.
s-42259
Kiler Matjaž, Prešernova c. 32, Domžale,
potni list št. AA 850804, izdala UE Domžale.
s-42047
Klander Igor, Preglov trg 4, Ljubljana, potni list št. AA 290302, izdala UE Ljubljana.
s-42350
Klander Simon, Preglov trg 4, Ljubljana,
potni list št. BA 770503, izdala UE Ljubljana.
s-42352
Klander Stojan Silvester, Dolsko 33, Dol
pri Ljubljani, potni list št. BA 479979, izdala
UE Ljubljana. s-42351
Klemenšek Viljem, Solčava 50 a, Mozirje,
potni list št. AA 607258. s-42108
Kodermac Barbara, Volčja draga 86a,
Volčja Draga, potni list št. BA 330267, izdala
UE Nova Gorica. s-42356
Koritnik Roman, Volčji potok 15, Radomlje, potni list št. AA 26162, izdala UE Kamnik.
s-42213
Kos Zoran, Jakobovo naselje 82, Murska
Sobota, potni list št. AA 620805, izdala UE
Murska Sobota. g-42135
Kostanjšek Erika, Spodnja Lipnica 9c,
Kamna Gorica, potni list št. AA 187037, izdala UE Radovljica. g-42209
Košir Cvetka, Svetozarevska 14, Slovenska Bistrica, potni list št. AA 148027, izdala
UE Slovenska Bistrica. p-42117
Košir Jurij, Svetozarevska 14, Slovenska
Bistrica, potni list št. BA 652283, izdala UE
Slovenska Bistrica. p-42118
Košir Polona, Svetozarevska 14, Slovenska Bistrica, potni list št. BA 652284, izdala
UE Slovenska Bistrica. p-42119
Krajnc Igor, Maistrova ul. 9, Ptuj, potni list
št. AA 175117, izdala UE Ptuj. g-42148
Kralj Karlo, Škofjeloška 3, Ljubljana, potni
list št. BA 682164. s-42071
Križanič Aleš, Cankarjeva 14, Beltinci, potni list št. BA 285769, izdala UE Murska Sobota. p-42020
Kruezi Šefki, Ljubljanska c. 93, Domžale,
potni list št. AA 56710, izdala UE Domžale.
s-42334
Kukman Iztok, Vide Pregarčeve 15, Ljubljana, potni list št. AA 244719, izdala UE Ljubljana. s-42311
Kunčič Vojko, Stara cesta 28, Naklo, potni list št. AA 925302, izdala UE Kranj.
g-42284
Kurnik Matjaž, Hotemaže 82, Preddvor,
potni list št. AA 030677, izdala UE Kranj.
s-42137
Kusić Dobrinka, Kolodvorska cesta 9,
Kranj, potni list št. AA 496861, izdala UE
Kranj. p-42049
Lalić Nusret, Skalniška cesta 5a, Solkan,
potni list št. AI 85022, izdala UE Nova Gorica.
g-42357
Lampret Miran, Ivana Suliča 6/b, Šempeter pri G., potni list št. AA 399692, izdala UE
Nova Gorica. g-42268
Lamut Dejan, Sagadinova 2, Slovenska Bistrica, potni list št. AA 379257, izdala UE
Slovenska Bistrica. p-42075
Leban Davorin, Vipavska cesta 20, Rožna
dol., Nova Gorica, maloobmejno prepustnico
št. AI 69481, izdala UE Nova Gorica. s-42042
Levičar Alojz, Malo Mraševo 23, Podbočje, potni list št. BA 241631, izdala UE Krško.
p-42007
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Lončarič Mojca, Podvozna cesta 32, Lucija, Portorož, potni list št. BA 231773,izdala UE Piran. g-42031
Majcen Marjan, Pacinje 27a, Dornava,
potni list št. AA 48205, izdala UE Ptuj.
s-42029
Mandić Džuka, Ig 441, Ig, potni list št.
AA 938207. s-42065
Mandić Igor, Ig 441, Ig, potni list št. BA
680743. s-42066
Mandić Milanko, Ig 441, Ig, potni list št.
AA 224817. s-42067
Mencin Stanislav, Kantetova ul. 2, Ljubljana, potni list št. AA 313766, izdala UE
Ljubljana. s-42332
Mitić Časlav, Vojkova 87, Ljubljana, potni list AA 679413, izdala UE Ljubljana.
s-44043
Mrgole Apolonija, Ljubljanska c. 90,
Domžale, potni list št. AA 605120. s-42052
Noveselc martin, Brezina 58, Brežice,
potni list št. BA 528460, izdala UE Brežice.
s-42059
Palamar Denis, Hrenova 19, Ljubljana,
potni list št. BA 443265, izdala UE Ljubljana. s-42206
Pantelić Ksenija, Clevelandska ul. 19,
Ljubljana, potni list št. BA 102443, izdala
UE Ljubljana. s-42211
Peršič Marjan, Ljuba Šercerja 15, Nova
Gorica, potni list št. BA 593006, izdala UE
Nova Gorica. g-42124
Petek Vid, Mestni trg 11, Višnja Gora,
potni list št. BA 759575. s-42232
Petrovič Stanko, Pot k ribniku 1, Ljubljana, potni list št. BA 83771. s-42202
Podgoršek Anton, Mali trg 3, Ljubljana,
potni list št. AA 117005, izdala UE Ljubljana. s-42190
Podlogar Katarina, Peruzzijeva ul. 13,
Ljubljana, potni list št. BA 626694, izdala
UE Ljubljana. s-42161
Poglavc Nataša, Kuzarjev Kal 6, Novo
mesto, potni list št. BA 355278, izdala UE
Novo mesto. g-42276
Plovič Alojz, Podvinci 33, Ptuj, potni list
št. BA 268602, izdala UE Ptuj. s-44001
Pozne Tomaž, Na Zelenici 1, Celje, potni
list št. BA 286205, izdala UE Celje. p-42095
Pratnekar Marija, Onkraj Meže 6, Mežica, potni list št. AA 840343, izdala UE Ravne na Koroškem. g-42253
Rade Marija, Vanganel 60, Koper, maloobmejno prepustnico, št. AI 59842, izdala UE Koper. g-42217
Rrahmani Katarina, Rudarska 12, Idrija,
potni list št. AA 948173, izdala UE Idrija.
p-42109
Rrahmani Shemsi, Rudarska 12, Idrija,
potni list št. BA 635903, izdala UE Idrija.
p-42110
Rubin Andrej, Velika Polana 68, Velika
Polana, potni list št. BA 259502, izdala UE
Ljutomer. p-42019
Sebanc Špela, Voduškova 30, Ljubljana, potni list št. BA 556514. s-42073
Selan Aljoša, Seljakovo naselje 33,
Kranj, potni list št. AA 641023, izdala UE
Kranj. g-42358
Sepohar Katarina, Naselje Staneta Rozmana 5, Metlika, potni list št. BA 458583,
izdala UE Metlika. g-42361
Sever Andrej, Layerjeva 4, Ljubljana, potni list št. AA 94496, izdala UE Ljubljana.
s-42353

Skai Jan, Klopčičeva 2, Ljubljana, potni
list št. BA 738230, izdala UE Ljubljana.
s-42278
Smolej Tanja, Brezje pri Tržiču 5, Tržič,
potni list št. AA 726506, izdala UE Tržič.
p-42115
Stepančič Jernej, Brilejeva ulica 14, Ljubljana, potni list št. BA 88826, izdala UE Ljubljana. s-42056
Škraba Dušan, Milke Kerinove 3, Ljubljana, potni list št. BA 557389, izdala UE Ljubljana. s-42039
Škraba Tatjana, Milke Kerinove 3, Ljubljana, potni list št. BA 523696, izdala UE
Ljubljana. s-42105
Škufca Boštjan, Sp. Brezovo 13, Višnja
Gora, potni list št. BA 140594, izdala UE
Grosuplje. s-42331
Škulj Maja, Na Stolbi 3, Ljubljana, potni
list št. BA 655090. s-42149
Štrukelj Hari, C. Goriške fronte 84/d,
Šempeter pri G., maloobmejno prepustnico
AI 8625, izdala UE Nova Gorica. g-42127
Teodorović Anđa, Sternenova 7, Ljubljana, potni list št. AA 604595, izdala UE Ljubljana. s-42298
Teodorović Sekula, Sternenova 7, Ljubljana, potni list št. AA 604594, izdala UE
Ljubljana. s-42299
Teodorović Slađan, Sternenova 7, Ljubljana, potni list št. BA 720266, izdala UE
Ljubljana. s-42300
Tomič Tomaž, Plešičeva 10, Ljubljana,
potni list št. BA 521119, izdala UE Ljubljana.
s-42324
Toplak Jurij, Pucova ul. 2, Celje, potni list
št. BA 759389, izdala UE Celje. p-42114
Unčanin Petar, Žagarjeva ul. 9, Tolmin,
maloobmejno prepustnico AI 107240, izdala UE Tolmin. g-42128
Valas Tone, Hudourniška pot 45, Ljubljana, potni list št. AA 49321, izdala UE Ljubljana. s-42301
Verbič Dušan, Trubarjeva 81, Ljubljana,
potni list št. BA 731862, izdala UE Ljubljana.
s-42101
Videmšek Dejan, Nušičeva ul. 2/b, Celje, potni list št. BA 439111, izdala UE Celje.
p-42112
Videmšek Erma, Nušičeva ul. 2/b, Celje,
potni list št. BA 107312, izdala UE Celje.
p-42113
Višnjevec Robert, Obrtniška ul. 1, Kozina, potni list št. AA 367205, izdala UE Sežana. p-42111
Vodovnik Miran, Kidričeva c.25, Miklavž
na Dravskem polju, potni list št. BA 740493,
izdala UE Maribor. s-42250
Vuleta Darija, Mala vas pri Grosupljem št.
9, Grosuplje, potni list št. BA 458291, izdala
UE Grosuplje. s-42197
Žarki Tina, Partizanska ulica 24, Šenčur,
potni list št. BA 024778, izdala UE Kranj.
s-42159
Žibert Boštjan, Orehovlje 22, Kranj, potni
list št. BA 276421. s-42112
Žibret Bogomir, Planina pri Sevnici 25/a,
Sevnica, potni list št. AA 413272, izdala UE
Šentjur pri Celju. p-42016
Žiher Radoš, Preglov trg 5, Ljubljana, potni list št. AA 874257, izdala UE Ljubljana.
s-42333
Žulič Bojan, Globočice pri Kostanjevici
27, Kostanjevica na Krki, potni list št. BA
530806, izdala UE Krško. p-42006
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Bezjak Štefka, Plešivec 39, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11850, izdala UE Velenje. p-42052
Beškovnik Miran, Škale 190, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 22285,
izdala UE Velenje. p-42040
Birk Matjaž, Plešičeva ulica 8, Ljubljana,
preklic preklica delovne knjižice, objavljene
v Ur. l. RS, št. 41/98. s-42199
Božič Ivan, Kavče 77, Velenje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 13267, izdala UE
Velenje. p-42037
Bobnar Branko, Brezova reka 10, Dvor,
spričevalo o končani OŠ Žužemberk, izdano leta 1971. g-42019
Bogataj Peter, Novi svet 10, Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. ABCDEGH, št.
12669, izdala UE Škofja Loka. s-42216
Bohinc Marjeta, Cesta komandanta Staneta 32, Medvode, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1010974, reg. št. 20336, izdala UE Ljubljana. s-42043
Brajnik Nikola, Kogovškova ulica 2, Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje
zdravstvene šole in gimnazije Šubičeva, izdano leta 1995. s-42340
Brandt Nataša, Krivec 3, Ljubljana, dijaško
mesečno vozovnico, št. 39115. s-42218
Brglez Anika, Šercerjeva 20, Velenje,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje gostinske šole Celje za šolsko leto 1982/83,
izdano na ime Podvratnik Anika. p-42121
Budimir Gordana, Frankovo naselje 175,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 24709, izdala UE Škofja Loka. s-42025
Budna Mitja, Postružnikova ul. 3, Ljutomer, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
7066, izdala UE Ljutomer. p-42082
Bujdo Milenko, Jenkova 11, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 25188,
izdala UE Velenje. p-42047
Bunc Bojan, Slovenska cesta 55c, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
930020, reg. št. 111519, izdala UE Ljubljana. s-42141
Centrih Igor, Šalek 102, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. 12163,
izdala UE Velenje. p-42041
Cerar Veronika, Brilejeva ulica 14, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1136574, reg. št. 104591, izdala UE Ljubljana. s-42283
Cigoj Dušan, Oljčna ulica 2, Izola, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 3848,
izdala UE Izola. g-42094
Cizelj Matija, Podkoren 53/d, Kranjska
Gora,
vozniško
dovoljenje
št.
S
001080313. g-42313
Cofl Lovro, Leše 55/a, Prevalje, spričevalo o zaključnem izpitu, izdan v Ravnah na
Koroškem. g-42227
Čabraja Dejana, Golnik 110, Golnik, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za
medicinsko sestro, izdalo Osnovno
zdravstvo Gorenjske v Kranju, leta 1976 na
ime Marjana Čabraja, roj. Modrič. p-42116
Čeh Ivo, Cesta v Log 14, Brezovica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1192074,
reg. št. 207288, izdala UE Ljubljana.
s-42265
Černe Nevenka, Rožna ulica 6, Postojna, indeks Fakultete za družbene vede, št.
21011347, izdan leta 1995. s-42178
Černic Dajan, Gornje Cerovo 26, Kojsko,
vozniško dovoljenje, kat. BGH. g-42238

Čilić Vukosava, Šercerjeva 17, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 25694,
izdala UE Velenje. p-42035
Čopi Jernej, Kvedrova 12, Koper, spričevalo. g-42167
Črnodovski Bernard, Florjan 183, Šoštanj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
21932, izdala UE Velenje. p-42042
Čuk Mirjam, Mareška pot 19, Podmolnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
212284, reg. št. 171917. s-42106
Dabić Miroslav, Planina 71, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1179943,
reg. št. 48420. g-42176
Debeljak Biserka, Bertoncljeva 12, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S522625,
reg. št. 17081, izdala UE Kranj. s-42162
Debeljak Črtomir, Kneza Koclja 34, Ljubljana, osnovnošolsko spričevalo OŠ Rihard
Jakopič, izdano leta 1995. s-42271
Debeljak Katarina, Kneza Koclja 34,
Ljubljana, osnovnošolsko spričevalo OŠ Riharda Jakopiča, izdano leta 1993. s-42270
Debeljak Veronika, Kneza Koclja 34,
Ljubljana, osnovnošolsko spričevalo OŠ Rihard Jakopič, izdano leta 1996. s-42272
Dejanovič Kristijan, Stara cerkev 72, Stara cerkev, spričevalo za 2. in 3. letnik, št.
388/1G. p-42294
Demšar Ljuba, Kopališka 22, Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 152,
izdala UE Škofja Loka. s-42021
Deržič Zdravko, Smrjene 108, Škofljica,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
646272, reg. št. 47033. s-42154
Di Batista Tina, Reteče 150, Škofja Loka, indeks - duplikat Filozofske fakultete v
Ljubljani. s-42251
Dobovšek Aljoša, Stožice 16, Ljubljana,
delovno knjižico. s-42038
Dobravc Jelka, Zg. Roje 22, Šempeter,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Celje, št.
V.-983. g-42169
Dornik Nina, Trnovo 1, Laško, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1060525, izdala UE Laško. p-42106
Drobež Petra, Gubčeva 2, Krško, študentsko izkaznico, št. 4794, izdala NTF.
s-42030
Drobež Petra, Gubčeva 2, Krško, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 16764.
p-42001
Drole Aleksandra, Glavni trg 9, Vipava,
delovno knjižico št. 18154. g-42225
Durnik Uroš, Šavna peč 10, Hrastnik,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
5221, izdala UE Hrastnik. g-42177
Epšek Lenart Metka, Raduše 31, Podgorje, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
12716, izdala UE Slovenj Gradec. g-42007
Eržen Pajič Veronika, Zg. Bitnje 167,
Žabnica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 601092, reg. št. 40588, izdala UE
Kranj. s-42280
Fink Klemen, Brodarjev trg 10, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 42484.
s-42062
Fleischman Petra, Sestranska vas 15,
Gorenja vas, vozniško dovoljenje, št.
25911. g-42179
Frelih Rok, Zabreznica 46, Žirovnica,
vozniško dovoljenje, kat. H, št. 794148.
g-42013
Gabor Viktor, Petanjci 37, Tišina, delovno knjižico. p-42098
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Druge listine
Abdić Mersudin, Poljanski nasip 56,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 212614, reg. št. 185157, izdala UE Ljubljana. s-42136
Ahčin Matejka, Gornji Rudnik IV/3, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
198246, S 841050, izdala UE Ljubljana.
s-42188
Aleksič Nataša, Hafnerjeva 4a, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 612.
s-42140
Andrejc Bojan, Gaberke 56, Šoštanj,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 23075,
izdala UE Velenje. p-42055
Androtić Aleksandra, Rožna dolina, C.
IV/46, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1214831, reg. št. 94147, izdala UE Ljubljana. s-42219
Arrigler Tomaž, Ziherlova ulica 8, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje
zdravstvene šole in gimnazije Šubičeva, izdano leta 1994. s-42010
Avdimetaj Žan, Titova 65, Slovenska Bistrica, spričevalo OŠ Pohorski odred Slovenska Bistrica, izdano leta 1997. g-42288
Avramovič Andrej, Šišenska 31, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 33357.
s-42196
Bahat Josip, Pot na Zajčjo goro 76, Sevnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
6559. p-42008
Bajt Franci, Zgornje Bitnje št. 182, Žabnica, delovno knjižico. s-42173
Banić Luka, Ilirska ulica 32, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 595368,
reg. št. 196582, izdala UE Ljubljana.
s-42016
Baranja Boro, Dolgovaške gorice 259,
Lendava, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
15001, izdala UE Lendava. p-42099
Bastelj Irena, Volog 10, Šmartno ob Dreti, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9519.
p-42013
Baš Mitja, Ravenska vas 51, Zagorje ob
Savi, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Elektrotehnične šole v Zagorju ob Savi. p-42087
Baša Valter, Tomšičeva 1, Ilirska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
000959034, izdala UE Ilirska Bistrica.
s-42001
Beganović Elvis, Tbilisijska ulica 2, Ljubljana, delovno knjižico. s-42362
Belkić Aida, Pot na Rakovo Jelšo 309,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
39918. s-42204
Benčić Paola, Bernetičeva 16, Koper,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Koper
g-42022
Berden Ana, Dobrovnik 204/k, Dobrovnik, spričevala 1., 2. in 3. letnika Srednješolskega centra tehnično pedagoške usmeritve Murska Sobota, izdana leta 1983,
1984 in 1985 na ime Car Ana. g-42018
Bernik Anton, Ševlje 26, Selca, vozniško
dovoljenje, kat. ABFGH, št. 10097. g-42343
Beton Gorazd, Hotemaže 70, Preddvor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
601778, reg. št. 43018, izdala UE Kranj.
s-42203
Bevc Bojan, Dantejeva 41, Izola, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št.
62/13-979/97. g-42164
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Gabrijelčič Urša, Bežigrad 18, Ljubljana, delovno knjižico. s-42267
Gabrič Tomaž, V Murglah 35, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
613682, reg. št. 129430, izdala UE Ljubljana. s-42223
Gabrovec Peter, K jezeru 6, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 18426,
izdala UE Ptuj. g-42091
Gabrovšek Alojzij-Vincenc, Studenec 9,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
reg. št. 108494, izdala UE Ljubljana.
s-42246
Gajič Dubravka, Zlato polje 3d, Kranj,
spričevalo Srednje gradbene šole, izdano
na ime Gajić Drago. g-42290
Galun Silva, Hrvatinova 12, Ankaran, vozniško dovoljenje št. 19511, izdala UE Koper. g-42099
Gams Izidor, Scopolijeva ulica 8, Ljubljana, diplomo FDV v Ljubljani, izdana leta
1984. s-42115
Glavina Tamara, Šmarje 10, Šmarje, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 43789, izdala
UE Koper. s-42336
Golobič Marjan, Brezovica 4, Podbočje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 16331.
p-42105
Gorenšek Marija, Zatišje 2a, Portorož,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št. 02/13-1361/9-76. s-42195
Gorenšek Miro, Hauptmanca 58, Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13-1361/12-76. g-42194
Goršek Robert, Topolšica 3, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
09724, izdala UE Velenje. p-42034
Gregorc Davor, Kersnikova ulica 9, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
7675. s-42053
Gričnik Alma, Kamnica 40, Dol pri Ljubljani, delovno knjižico. s-42304
Grmek Ciril, Ob stari bolnici 7, Izola,
plovilo IZ-266 01-03-444/1-1985, izdano
dne 15. 7. 1985. g-42285
Grobelnik Marija, Legen 103/b, Šmartno, delovno knjižico. g-42226
Grohar Marko, Maistrova 3, Radovljica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 20730.
g-42012
Gros Jože, Veliko Širje 71, Zidani most,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 10248,
izdala UE Laško. p-42097
Grum Anže, Brilejeva 16, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 33773.
s-42222
Gudlin Martina, Igriška c. 1, Ihan, Domžale, spričevalo o zaključku osnovne šole.
g-42228
Gulič Patricija, Budanje 1f, Vipava, diplomo Srednje tekstilne in obutvene šole
Kamnik, izdana leta 1989. s-42208
Guzej Jožefa, Delavska 44, Kranj, vozniško dovoljenje, št. 42713. p-42010
Habe Jože, Ravne 92, Šoštanj, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. 15967, izdala
UE Velenje. p-42031
Habe Jože, Ravne 92, Velenje, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. 15967, izdala
UE Velenje. p-42061
Hajlovac Dejan, Trg Franca Fakina 1a,
Trbovlje, spričevalo o končani OŠ. g-42207
Hajšek Uroš, Goriška c. 57, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 21477,
izdala UE Velenje. p-42053
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Hartman Tomaž, Vuhred 24, Vuhred,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6343,
izdala UE Radlje ob Dravi. p-42096
Hasanović Elvir, Šmartinska 135, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
32767. s-42231
Hauptman Andrej, Jarška cesta 2, Domžale, delovno knjižico. s-42160
Horvat Ida, Sveti Tomaž 30a, Sveti Tomaž, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 2564, izdala UE Ormož. g-42090
Horvat Uroš, Sp. otok 1a, Radovljica,
spričevalo 8. razreda OŠ Antona Tomaža
Linharta Radovljica, za šolsko leto
1991/1992. g-42291
Hozjan Natalija, Partizanska ulica 94,
Lendava, indeks Fakultete za farmacijo, št.
31970139, izdan leta 1997. s-42057
Hranilovič Laura, roj. Huzjan, Kovačeva
4, Lendava, delovno knjižico, zap. št. 163,
ser. št. A 0321480, izdana 11. 7. 1195 pri
UE Lendava. p-42086
Hruševar-Rakušček Mojca, Velika čolnarska ulica 8b, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 296144, reg. št.
188023, izdala UE Ljubljana. s-42234
Hudorovac Stanislav, Trdinova cesta 24,
Šentjernej, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 31176, izdala UE Novo mesto. g-42244
Hutinski Nataša, Kidričeva c. 12, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
25181, izdala UE Velenje. p-42068
Hvalec Marija, Ul. Haloškega voda 3,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
11567, izdala UE Ptuj. g-42308
Ivančič Franc, Mestni trg 6, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
932583, reg. št. 147460, izdala UE Ljubljana. s-42255
Ivančič Taja, Herbersteinova ulica 14,
Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
42225296. s-42118
Ivančič Taja, Herbersteinova ulica 14,
Ljubljana, indeks Akademije za likovno
umetnost, št. 42225296, izdan leta 1996.
s-42117
Ivetić Dušan, Brilejeva ulica 3, Ljubljana,
zaključno spričevalo Srednje šole za elektrotehniko in računalništvo v Ljubljani, izdano leta 1973. s-42281
Jakovčič Boro, Maroltova 8, Ljubljana,
delovno knjižico. s-42277
Jalšovec Edvard, Kopališka 31, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje. p-42100
Jamer Srečko, Sp. kraj 42, Prevalje, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št. 8906,
izdala UE Ravne na Koroškem. g-42008
Janković Gregor, Muzejska 4, Tržič, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje ekonomske in upravno-administrativne šole Kranj,
izdano avgusta 1995. g-42023
Janša Marko, Sebenje 57a, Bled, spričevalo 3. letnika Gimnazije Jesenice. g-42172
Jelen Darinka, Sedlašek 56a, Podlehnik, končno spričevalo, št. osebnega lista
159/IP, izdano leta 1991. g-42084
Jereb Marija, Rovte 133, Rovte, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 1926.
g-42087
Jeršin Jože, Ritmerk 16, Podgorci, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 9983,
izdala UE Ormož. g-42322
Jordan Nikola, Podreča 112, Mavčiče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1146670, reg. št. 47840. g-42348

Junkar Martin, Dolenja vas 6, Raka, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 10004.
p-42083
Kadić Mirela, Hudovernikova 13, Ljubljana, spričevali 4. in 5. razreda OŠ Poljane,
izdani leta 1993. s-42261
Kamnikar Jerneja, Levičnikova ulica 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 933989, reg. št. 199286, izdala UE
Ljubljana. s-42214
Kaplan Marjan, Velike Lašče 43, Velike
Lašče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1076575, reg. št. 140191, izdala UE Ljubljana. s-42193
Kaplja Breda, Steletova ulica 2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1106801, reg. št. 141137, izdala UE Ljubljana. s-42318
Kavčič Andrej, V toplice 12, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
448399, reg. št. 87912, izdala UE Ljubljana. s-42315
Kepe Anita, Kidričeva 17, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 12571, izdala UE Velenje. p-42045
Keršič Luka, Bolgarska ulica 16, Ljubljana, indeks Pravne fakultete v Ljubljani.
s-42050
Klanšek Borut, Vrhovo 61, Radeče, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 6604, izdala UE Laško. p-42080
Klančnik Ana, Bistriška 50, Poljčane,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 18296.
g-42344
Klemenšek Viljem, Solčava 50 a, Mozirje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 5825.
s-42109
Klinar Veronika, Tiotva 71, Jesenice, vozniško dovoljenje, št. S 00604912. g-42088
Kodarin Karmen, Pot pomorščakov
13/a, Portorož, vozniško dovoljenje, kat.
B, št. 11120, izdala UE Piran. g-42342
Kodrca Mitja, Smelijevo naselje 33, Lož,
Cerknica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 9971, izdala UE Cerknica. s-42026
Kodrič Ivan, Bukovci 146, Ptuj, spričevalo. p-42071
Kohek Judita, Čebuljeva 12, Komenda,
diplomo. g-42295
Kokalj Barbara, Celovška cesta 185,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1000952, reg. št. 176400, izdala UE
Ljubljana. s-42155
Kolar Aleš, Slovenska cesta 9b, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
999376, reg. št. 182166, izdala UE Ljubljana. s-42345
Kolar Jakob, Vrhovci c. XI 7, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1137441, reg. št. 215870. s-42107
Kompan Alojz, Šaleška c. 20/a, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
23648, izdala UE Velenje. p-42063
Kontelj Zafred Jožica, Kal 116, Pivka,
spričevalo o zaključnem izpitu, št. 586, izdano dne 30. 8. 1983. g-42082
Kopač Anita, Medno 2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1044500, reg. št. 180481. s-42070
Koper Janko, Selska 6, Ribno, Bled,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 20095.
g-4237
Koren Gregor, Pod gonjami 38, Prevalje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 12877,
izdala UE Ravne na Koroškem. g-42346
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Kurnik Matjaž, Hotemaže 82, Preddvor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 170541,
reg. št. 19992, izdala UE Kranj. s-42138
Kurtović Senijal, Bertoncljeva 20, Kranj,
vozniško dovoljenje-duplikat, kat. BCGH, št.
S 1224769, reg. št. 35147, izdala UE
Kranj. s-42185
Lah Aleksander, Ilirska ulica 32, Ljubljana, vozno karto št. 265. s-42064
Laketič Sergej, Pretnarjeva 8, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 12519,
izdala UE Postojna. p-42103
Lakić Marko, Ulica Gustla Štravsa 3, Jesenice, indeks FAGG, izdan leta 1992, št.
26015161. s-42337
Lakošeljac Elvis, Gregorčičeva 15, Izola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8825,
izdala UE Izola. g-42096
Lalić Branko, Ulica B. Magajne 10, Izola, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, izdala
UE Izola. g-42321
Lavttižar Oman Matjaž, Podbreg 29,
Kranjska Gora, vozniško dovoljenje, kat. B,
št. S 001025188. g-42014
Lesjak Matjaž, Brdinje 35, Ravne na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. AGH, št.
15965, izdala UE Ravne na Koroškem.
g-42086
Lesjak Valerija, G. Ključarovci 18, Sveti
Tomaž, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 9224, izdala UE Ormož. g-42089
Letnar Miha, Tomšičeva 37, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 27203,
izdala UE Velenje. p-42032
Letnar Miha, Tomšičeva 37, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 27203,
izdala UE Velenje. p-42062
Levičar Alojz, Malo Mraševo 23, Podbočje, ADR potrdilo za prevoz nevarnih snovi, izdal Prevoz Ilirska Bistrica. s-42119
Levičar Alojz, Malo Mraševo 23, Podbočje, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
št. 10953, izdala UE Krško. p-42005
Lipovšek Nataša, Jurčkova c. 134, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
40315. s-42033
Logar-Car Gordana, Klemenova ulica
120, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 813135, reg. št. 84608, izdala
UE Ljubljana. s-42132
Lokovšek Alojz, Jedinščica 36, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
11022, izdala UE Novo mesto. G-42175
Lotrič Marija, Cankarjeva 10, Tržič, delovno knjižico. g-42004
Lužar Andrej, Dolgi breg 28, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
105821, izdala UE Ljubljana. s-42041
Luzar Stanka, Dol. Maharovec 1, Šentjernej, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
25179, izdala UE Novo mesto. g-42102
Majce Marko, Pot v Zeleni gaj 25, Ljubljana, spričevalo o končanem 8. razredu OŠ
Adolfa Jakhla Zalog, izdano dne 15. 6.
1980. s-42046
Manovski Ilija, Čopova ulica 9, Ljubljana, zavarovalno polico AO 00101118359,
izdala Zavarovalnica Slovenica. s-42212
Marc Vilma, Na terasah 2, Izola, zaključno spričevalo 3. letnika PŠP, izdano leta
1978 na ime Mavrič Vilma. g-42083
Marić Petar, Taborska cesta 31, Grosuplje, delovno knjižico. s-42254
Marjančič Slavica, Kalinškova 9, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S

420582, reg. št. 8699, izdala UE Kranj.
g-42341
Markov Violeta, Poklukarjeva ulica 8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1165301, reg. št. 160499, izdala UE
Ljubljana. s-42116
Marošek Roman, Paka pri Velenju 33/b,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
23704, izdala UE Velenje. p-42028
Matjašec Verner, Vučja gomila 130, Fokovci, vozniško dovoljenje, št. 22682.
p-42084
Mežnar Karmen, Podreča 17, Mavčiče,
spričevalo, smer: gumarski tehnik, izdano
dne 15. 6. 1990. g-42015
Merela Maja, Zalog pri Kresnicah 1, Kresnice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
403732, reg. št. 9554. s-42063
Metelko Alojzij, Tomšičeva ul. 1, Trebnje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
284151, reg. št. 3192, izdala UE Trebnje.
s-42040
Mešič Marjan, Brodarjev trg 14, Ljubljana, zavarovalno polico št. 0464751, izdala
Zavarovalnica Tilia. s-42060
Milanič Janja, Stjenkova 39, Šempeter,
vozniško dovoljenje, kat. B. g-42247
Molan Ingrid, Brezina 13, Brežice, vozniško dovoljenje, št. 10196- p-42072
Movh Sabina, Topolšica 196/c, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
12670, izdala UE Velenje. p-42054
Mravlak Ivan, Spodnji kraj 48, Prevalje,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, izdala UE
Ravne na Koroškem. g-42306
Mrgole Apolonija, Ljubljanska c. 90,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 324078, reg. št. 187986. s-42051
Mrčun Ivan, Kajuhova 4, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 4321,
reg. št. 4019, izdala UE Domžale. s-42349
Mustafič Daliborka, Vilfanova 6, Portorož, delovno knjižico. g-42003
Muše Mateja, Kunaverjeva 8, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 39087.
s-42275
Nabernik Uroš, Pobočna 2, Izola, spričevalo 1. letnika Srednje zdravstvene šole
Piran. g-42170
Naglič Ana, Viška cesta 40, Ljubljana,
spričevalo 3. letnik Srednje gradbene ekonomske šole, izdano leta 1997. s-42120
Nečemar Tanja, Pod hrasti 61, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 17537.
s-42146
Novkovič Boris, Ulica Staneta Severja 2
a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 415360, reg. št. 190786. s-42055
Obu Marinka, Rečica ob Paki 12/a,
Šmartno ob Paki, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 24973, izdala UE Velenje.
p-42029
Obu Valerija, Rečica ob Paki 12/a, Šmartno ob Paki, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 24973, izdala UE Velenje. p-42060
Ofak Davor, Slomškova ulica 17, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1000510, reg. št. 209203. s-42183
Ogrin Matjaž, Veselovo nabrežje 1a,
Mengeš, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 758813, reg. št. 18260, izdala UE
Domžale. s-42249
Okorn Borut, Kidričeva 26, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S 1193914,
reg. št. 38061. s-42085
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Koren Manja, Sevno 13, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 182059,
izdala UE Novo mesto. g-42309
Koren Mateja, Koroška c. 38/a, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
22974, izdala UE Velenje. p-42044
Korevec Darja, Ulica bratov Zakrajšek 9,
Škofljica, spričevalo 2. letnika Gimnazije Jožeta Plečnika, izdano leta 1996. s-42243
Korošec Barbara, Šentvid pri Lukovici 1,
Lukovica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1052485, reg. št. 30303. s-42201
Korošec Hrvoje, Trg svobode 3a, Kobarid, vozniško dovoljenje, št. S 156762, izdala UE Tolmin. p-42003
Korošec Lidija, Maistrova 6, Veržej, letno spričevalo. p-42091
Kos Dušan, Destrnik 44a, Destrnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 31671, izdala UE Ptuj. g-42310
Kovačič Aleš, Bratov Učakar 56, Ljubljana, spričevalo 2. in 3. letnik Srednje
zdravstvene šole v Ljubljani, izdani leta 1996
in 1997. s-42316
Košir Klemen, V. Kejžarja 25/a, Jesenice, maturitetno spričevalo Gimnazije Jesenice, za šolsko leto 1979/80. g-42171
Kržič Bojan, Cesta krimskega odreda 25,
Vrhnika, spričevalo 3. letnika, izdala Srednja
šola za farmacijo in zdravstvo v Ljubljani leta
1997. s-42363
Kralj Lara, Kirska 28, Jagodje, Izola, vozniško dovoljenje, št. 9111. g-42009
Kranjc Mirjana, Kvedrova 1, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 30270, izdala UE Ptuj. g-42323
Kravanja Aleš, Ivana Turšiča 3, Sežana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 10498,
izdala UE Sežana. g-42100
Kravcar Marija, Jakčeva ulica 5, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
886223, reg. št. 141717. s-42061
Križanič Aleš, Cankarjeva 14, Beltinci,
vozniško dovoljenje. p-42017
Krivograd Darja, Ulica 28. maja 51, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
410942, reg. št. 188411, izdala UE Ljubljana. s-42338
Krk Dušan, Škale 171, Velenje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 11850, izdala UE
Velenje. p-42051
Krt Dušan, Laze 56/b, Velenje, vozniško
dovoljenje, kat. BCEFGH, št. 13209, izdala
UE Velenje. p-42027
Krč Jerneja, Križna ulica 1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 651637,
reg. št. 195950, izdala UE Ljubljana. s-42235
Kukovica Slavko, Ulica solidarnosti 4,
Litija, preklic preklica delovne knjižice, objavljenega v Ur. l. RS, št. 41/98. s-42200
Kulonja Katarina, Rašiška ulica 9, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
596370, reg. št. 63513, izdala UE Ljubljana. s-42192
Kumar Urška, Goriška c. 43, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 27379,
izdala UE Velenje. p-42036
Kunar Stanislav, Planina pod Golico 51,
Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
izdala UE Jesenice. g-42186
Kuraja Rafael, Šišenska 17, Ljubljana,
spričevalo 6. razreda OŠ Riharda Jakopiča.
s-42068
Kurmanšek Taras, Zadrečka 15, Nazarje, delovno knjižico. p-42090

Stran

4390 / Št. 42-43 / 5. 6. 1998

Orgolič Branko, Partizanska 37, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje. g-42241
Orkič Damjana, Podrečje 1 B, Domžale,
indeks Ekonomsko poslovne fakultete v Mariboru. s-42069
Ostojić Jelenko, Puciharjeva ulica 29,
Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 894082, reg. št. 148271. s-42233
Pahernik Marko, Dravinjska c. 62, Poljčane, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
20138. g-42248
Pakič vida, Zamostec 8, Sodražica, vozniško dovoljenje. g-42092
Paljk Ksenija, Farančan 1, Pobegi, zaključno spričevalo Ekonomske srednje šolev Kopru, izdano leta 1971 na ime Valentič
Ksenija. s-42037
Panjtar Primož, Trnje 5a, Železniki, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 24575, izdala
UE Škofja Loka. s-42198
Pavlin Andreja, Bizeljska cesta 10, Brežice, indeks FDV Ljubljana. s-42049
Pavlovski Rok, Prešernova 25, Bled, diplomo Srednje šole za farmacijo in
zdravstvo, št. 771. g-42024
Paznar Karolina-Milena, Glinškova ploščad 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 352698, reg. št. 102755, izdala UE Ljubljana. s-42147
Pepaj Anton, Planina 1, Kranj, spričevalo o zaključnem izpitu - strojni tehnik, št.
osebnega lista 2080/86. g-42166
Pestotnik Franc, Toma Brejca 13a, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
14474, izdala UE Kamnik. s-42257
Petovar Boris, Beblerjev trg 3, Ljubljana,
delovno knjižico. s-42157
Pečar Adela, Podkoren 13, Kranjska Gora,
vozniško
dovoljenje,
št.
S
000961726,izdala UE Jesenice. g-42236
Pečarič Zdravko, Obrež 36, Vivodina,
zaključno spričevalo Poklicne kovinarske
šole Črnomelj, za v šolsko leto 1980/81.
p-42022
Pečnik Iztok, C.Z.B. 14, Litija, spričevalo o zaključnem izpitu, št. 41/80. g-42020
Pečnik Suzana, Gabrovka pri Zagradcu
št. 39, Grosuplje, spričevala 1. in 3. letnika
ter zaključni izpit Frizerske poklicne šole,
izdana leta 1980, 1982 na ime Radojčič
Suzana. s-42027
Pečovnik Suzana, Stari trg 26, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 21937,
izdala UE Velenje. p-42039
Pilih Vito, Okrogarjeva ulica 3, Ljubljana,
diplomo Srednje gradbene šole Ivana Kavčiča v Ljubljani, izdana leta 1986. s-42114
Pintar Franc, Rečiška 22a, Bled, preklic
preklica vozniškega dovoljenja, objavljenega
v Ur. l. RS, št. 39/98, g-39281. g-42180
Pinter Matjaž, Breg 20, Celje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 42607, izdala UE
Celje. p-42069
Pirc Andreja, Gornje Pijavško 29, Krško,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 17548,
izdala UE Krško. p-42120
Pirc Pavle, Ul. Jožeta Kopitarja 50, Brezovica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,št. S
566086, reg. št. 39403, izdala UE Ljubljana. s-42156
Planišič Zeme Marija, Cankarjeva 48, Murska Sobota, vozniško dovoljenje, št. 22857.
p-42089
Plantarič Miha, Dražgoška 5, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 6404. s-42364
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Plavčak Stanislav, Podlehnik 2a, Podlehnik, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. 23236, izdala UE Ptuj. g-42307
Podbrežnik Miroslav-Jože, Ptujska gora
37, Ptujska Gora, delovno knjižico, izdano
v Mariboru. g-42002
Podgoršek Gabrijel, Podgora 76/a,
Šmartno ob Paki, spričevalo 3. letnika ESŠ
Celje, izdano leta 1997. p-42024
Poharc Ksenija, Narpel 60, Krško, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje vzgojiteljske šole, št. 168/78. g-42032
Pokržnik Davorin, Plešivec 40, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 17170,
izdala UE Velenje. p-42033
Pongrac Elizabeta, OŠ Loče, Loče, spričevalo o končani OŠ v Ločah, izdano 15. 6.
1970 ne ime Gosak Elizabeta. g-42080
Povše Bojan, Petrovičeva ulica 5, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
1076686, reg. št. 157384, izdala UE Ljubljana. s-42028
Pozderec Zdenka, Brilejeva ulica 14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,št.
S 565748, reg. št. 107575, izdala UE Ljubljana. s-42104
Praštalo Lazo, Frankovo 159, Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
13203, izdala UE Škofja Loka. s-42314
Predovnik Franc, Zlaborska pot 2, Nazarje, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
št. 5876, izdala UE Mozirje. s-42339
Pretnar Nives, Linhartova cesta 92, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
584515, reg. št. 46558. s-42328
Prešern France, Košnica pri Celju 31,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
34207. p-42002
Prijatelj Dagmar, Moravče pri Gabrovki 19,
Gabrovka, spričevalo 3. letnika Gimnazije Jožeta Plečnika, izdano leta 1997. s-42256
Princl Mateja, Šalek 84, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 23919, izdala UE Velenje. p-42030
Prša Ivan, K Mokošu 2, Tišina, vozniško
dovoljenje, št. 08182. g-42012
Puc Alojz, Šišenska cesta 2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1136415, reg. št. 37578, izdala UE Ljubljana. s-42305
Rebernak Matjaž, Partizanska 31, Zg.
Polskava, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 20236. g-42181
Rebernik Tomaž, Stružnikova pot 20,
Šenčur, zaključno spričevalo in spričevala
1., 2., 3. in 4. letnika Srednje živinorejske
veterinarske šole Ljubljana, izdana leta
1978 do 1982. s-44002
Rednak Brigita, C. F. Foita 4, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 25035.
p-42067
Remic Simona, Kapla 31, Tabor, potrdilo o opravljenem tečaju: varno delo s traktorji in priključki, št. 722/92, potrdilo je
izdala Srednja kmetijska in gospodinjska šola Šentjur pri Celju na ime Pirnat Simona.
g-42210
Rupnik Roman, Luče 31, Grosuplje, diplomo Srednje šole za strojništvo v Ljubljani, izdana leta 1989. s-42072
Sadrija Ščipe, Preglov trg 2, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 2613. s-42302
Sagrković Asmir, Voljčeva cesta 1, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
11406, izdala UE Vrhnika. s-42293

Santin Alenka, Zvonimirja Miloša 10, Izola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9087,
izdala UE Izola. g-42097
Schwenner Henrik, Češča vas 22a, Novo mesto, zavarovalno polico št. 314201.
g-42079
Sedovnik Branka, Jenkova c. 16, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
27363, izdala UE Velenje. p-42057
Sevčnikar Franc, Topolšica 206/a, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
01525, izdala UE Velenje. p-42056
Sešek Franc, Zasavska cesta 70, Ljubljana,
zavarovalno
polico
AO
00101060330, izdala Zavarovalnica Slovenica. s-42075
Sirotič Vladimir, Krkavče 1b, Šmarje,
vozniško dovoljenje, kat. ABC, št. 1978,
izdala UE Koper. g-42093
Skarza Saša, Gorazdova 1, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 31838.
s-42221
Skubic Dean, Loke 29, Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 9369
g-42237
Slodej Vojko, Prečna 29, Oplotnica, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 20163.
g-42242
Snoj DeodatD, Vidovdanska 3, Ljubljana, delovno knjižico. s-42184
Stanič Jožefa, Delavska 44, Kranj, veteransko izkaznico. p-42011
Stanič Milovan, Predilniška 3, Litija, potrdilo o usposobljenosti za polkvalificiranega natakarja, izdala Srednja gostinska šola
leta 1988. s-42327
Stepančič Goran, Vrtoče 16, Renče,
vozniško dovoljenje. g-42240
Strah Silva, Kamni potok 13, Trebnje,
indeks Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani. s-42292
Strmole Tatjana, Žubina 8, Veliki Gaber,
diplomo Srednje trgovske šole, izdana leta
1990. s-42150
Sumrak Romana, Škapinova 15, Celje,
vozniško dovoljenje, št. 28425. p-42073
Svetlik Urška, Ivanke Ferjančič 4, Idrija,
spričevalo 1. letnika Gimnazije Jurija Vege,
naravoslovno matematična dejavnost, splošno izobraževalna smer, izdano leta 1990.
g-42317
Škoda Stanislav, Fužina 56, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7983,
izdala UE Grosuplje. s-42273
Škornik Sonja, Gorica 22a, Gorica pri Slivnici, vozniško dovoljenje, št. 10671. p-42015
Škufca Boštjan, Spodnje Brezovo 13,
Višnja Gora, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 13616, izdala UE Grosuplje. s-42330
Šlehta Klavdija, Kardeljev trg 9, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 24341,
izdala UE Velenje. p-42046
Šoba Danilo, Strug 11, Makole, vozniško
dovoljenje, kat. BCH, ŠT. 16830. g-42174
Špegelj Tomaž, Kajuhova c. 5, Šoštanj,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 26308,
izdala UE Velenje. p-42065
Šribar Slavka, Cilenškova ulica 37, Ljubljana, zavarovalno polico in kupone, št.
548296, izdala Zavarovalnica Tilia.
s-42044
Šribar Slavka, Cilenškova ulica 37, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
323492, reg. št. 31013, izdala UE Ljubljana. s-42045
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Vidmar Iztok, V Loki 14, Brezovica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 3246, izdala
UE Vrhnika. s-42286
Vinšek Aleš, Generala Levičnika 11a,
Koper, izkaznico reševalca iz vode, št. 202.
g-42287
Vlahinić Mirko, Luize Pesjakove 14, Ljubljana, delovno knjižico. s-42152
Voglar Stanko, Negova 95, Spodnji Ivanjci, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
11370. g-42103
Vogrinc Bojana, Kapele 40, Kapele, spričevalo izdano leta 1994, zaključni izpit Trgovske šole Brežice. g-42017
Vovk Stojan, Ul. F. Smrduja 9, Postojna,
zavarovalno polico AO št. 0477122, izdala
Zavarovalnica Adriatic, PE Postojna.
g-42224
Vozel Bernarda, Zgornja Draga 22,
Ivančna Gorica, vozniško dovoljenje, kat. F,
št. 5365, izdala UE Grosuplje. s-42252
Voćanec Igor, Slavka Gruma 60, Novo
mesto, spričevalo Gimnazije Novo mesto,
zašolsko leto 1996/97. g-42165
Vrhovnik Janko, Mala vas 25, Ljubljana,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št. 02/13-2773/94. s-42189
Vrtovec Bogomir, Vena Pilona 8, Koper,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 13141.
g-42245
Vučaj Engjell, XIV. divizije 6, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 480.
p-42025
Vučko Ivan, Srednja Bistrica 16, Črenšovci, končno spričevalo Šolskega kovinarskega centra Lendava, izdano leta 1981.
g-42081
Winkler Damijan, Šempas 13a, Šempas,
vozniško dovoljenje, kat. AB. g-42011
Zabukovšek Anton, Žiče 4, Loče pri Poljčanah, potrdilo o opravljenem strokovnem
izpitu PKŠ Zreče, št. 59, izdano dne 25. 6.
1981. p-42124
Zadravec Aleš, Vrščajeva ulica 11, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
352002, reg. št. 149652. s-42048
Zagmajster Milan, 5. prekomorske brigade 15, Celje, vozniško dovoljenje, št.
22967. p-42092
Zajec Tamara, Sneberska c. 88, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 39706.
s-42153
Zaletel Martina, Tupaliče 43, Preddvor,
Alpetourovo vozovnico, št. 419502, izdano
leta 1997. g-42005
Zaočević Dragan, Kantalon 3, Brestanica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8940.
p-42014
Zhujani Vahide, Na otoku 8, Celje, vozniško dovoljenje, št. 39850. p-42009
Zih Matjaž, Ob Suhi 19, Ravne na Koroškem, spričevalo OŠ Griže, izdano leta
1987. g-42168
Zorenč Aleš, Matije Gubca 3, Šentjur,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10447,
izdala UE Šentjur. p-42026
Zorger Simon, Grad 186/g, Grad, vozniško dovoljenje - kolo z motorjem, št.
35952. p-42122
Zornik Radoš, Novi dom 10, Hrastnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 3183,
izdala UE Hrastnik. s-42158
Zrimšek Boštjan, Notranjska c. 2, Cerknica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10110, izdala UE Cerknica. g-42258

Zupanc Barbara, Brstovnica 13, Rimske
Toplice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10599, izdala UE Laško. p-42074
Zupanc Miran, Šentjanž 32, Štore, vozniško dovoljenje, št. 38030. p-42101
Želovec Janez, Zeleška 9, Bled, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 2587.
g-42320
Žibert Boštjan, Orehovlje 22, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 807763,
reg. št. 31926, izdala UE Kranj. s-42113
Žnidaršič Bojan, Stična 45, Ivančna Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
8389, izdala UE Grosuplje. s-42230
Žolger Marija, Koželjskega 2, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 04502,
izdala UE Velenje. p-42059
Žolger Matija, Koželjska 2, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 04502,
izdala UE Velenje. p-42038
Žuna Mila, Šalek 82, Velenje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 19016, izdala UE
Velenje. p-42050
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Štaleker Milan, C. F. Foita 4, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 15707,
izdala UE Velenje. p-42043
Štefin Zajc Zlatka, Cesta na Ježah 28/d,
Ljubljana, diplomo Srednje šole za družboslovje in splošno kulturo, izdan leta 1987
na ime Štefin Zlatka. s-42282
Štibelj Ula, Brezje 35, Brezje, Alpetourovo vozovnico, št. 519437. g-42163
Švegelj Sandi, Semič 48/b, Semič, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8910, izdala
UE Črnomelj. p-42088
Ščavničar Daniel, Rusjanov trg 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
846287, reg. št. 197804, izdala UE Ljubljana. s-42076
Tanasić Slobodan, Kersnikova c. 15, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
08544, izdala UE Velenje. p-42066
Tancar Dušica, Taleška 2, Lesce, študentsko izkaznico, št. 19324775. s-42035
Tasev Branko, Ribniška ulica 24, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
113709, S 971362, izdala UE Ljubljana.
s-42074
Terlikar Kaja, Begunje 160, Begunje, Alpetourovo vozovnico, št. 522701. g-42006
Tičević Ibrahim, Tomšičeva c. 2, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
13505, izdala UE Velenje. p-42058
Tomič Tomaž, Plešičeva 10, Ljubljana,
delovno knjižico. s-42325
Tomič Tomaž, Plešičeva 10, Ljubljana,
spričevalo Centra strokovnih šol in osebnih
storitev, poklic avtomehanik. s-42326
Topić Rajko, Blato 16/b, Slovenske Konjice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
8070. p-42102
Torkar Manca, Selo 41a, Bled, vozniško
dovoljenje. g-42182
Tržan Martina, Dergančeva 7, Ljubljana,
dijaško izkaznico, št. 38657, izdala Srednja
vzgojiteljska šola Gimnazija Ljubljana leta
1997. s-42279
Turk Darko, Ulica Metoda Mikuža 20,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S 894422, reg. št. 116480.
s-42036
Turnšek Stanislav, Golica 21, Šmartno v
Rožni dolini, spričevalo Srednje šole Velenje, št. 250, izdano dne 9. 6. 1984.
g-42229
Ulčar Boštjan, Layerjeva ulica 12, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1042073, reg. št. 172974, izdala UE Ljubljana. s-42289
Urbanč Sabina, Bilečanska 4, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 37883.
s-42095
Urekar Urša, Voklo 74a, Šenčur, Alpetourovo vozovnico za relacijo Voklo-Kranj,
št. 419223. g-42098
Valentić Zoran, Kavče 15/c, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 09361,
izdala UE Velenje. p-42048
Valte Franc, Tomšičeva c. 51, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 01489,
izdala UE Velenje. p-42064
Verdnik Tomislav, Leče 2, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 12187.
p-42104
Vidmar Ciril, Kajuhova ulica 9, Ivančna
Gorica, spričevalo 2. letnika Centra strokovnih šol – poklicna voznoličarska šola,
izdano leta 1974. s-42034
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PREDPISI O DELOVNIH RAZMERJIH, PLAČAH, ZAPOSLOVANJU
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Knjiga vključuje tudi vse nove predpise na omenjenih področjih, ki so bili v uradnem listu objavljeni
letos!
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Cena 2835 SIT
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