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Sodni register

CELJE

Rg-105362
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/04705 z dne 24. 12. 1996 pri
subjektu vpisa DANA, trgovina na debelo
in drobno, d.o.o., Letuš 11/b, Šmartno
ob Paki, sedež: Letuš 11/b, 3327 Šmart-
no ob Paki, pod vložno št. 1/01211/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, skrajšane firme, povečanje
osnovnega kapitala z novim vložkom, razši-
ritev in uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti ter uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5342350
Firma: DANA, trgovina na debelo in

drobno, d.o.o.
Skrajšana firma: DANA, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Šumak Janez, Šmartno ob

Paki, Letuš 11/b, vstop 7. 10. 1991, vlo-
žek 1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 24. 12. 1996: 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2521 Pro-
izvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz pla-
stičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz
plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov
iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 5010 Trgovina z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; trgovina s posamez-
nimi deli in opremo; 5050 Trgovina na drob-
no z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstil-
nih surovin, polizdelkov; 5112 Posredniš-
tvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in

aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi izdel-
ki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5135 Trgovina na de-
belo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih 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 alkohol-

nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 5247 Trgovina
na drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5523 Druge na-
stanitve za krajši čas; 5530 Gostinske stori-
tve prehrane; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 7110 Da-
janje avtomobilov v najem; 7140 Izposoja-
nje izdelkov široke porabe; 7230 Obdelava
podatkov; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno svetova-
nje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7482
Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejav-
nosti.

Pri dejavnosti pod šifro G/51.18 družba
opravlja vse, razen farmacevtskih izdelkov;
pri dejavnosti pod šifro G/52.48 brez orož-
ja in streliva; pri dejavnosti pod šifro
K/74.12 družba opravlja vse, razen revizij-
ske dejavnosti.

KOPER

Rg-115009
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00036 z
dne 12. 11. 1997 pri subjektu vpisa CO-
PERESPAN, Podjetje za trgovino in stori-
tve, d.o.o., Koper, sedež: Bernetičeva 4,
6000 Koper, pod vložno št. 1/02787/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
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ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme, skrajšane firme, sedeža,
družbenikov, zastopnikov, dejavnosti, pove-
čanje osnovnega kapitala in uskladitev usta-
novnih aktov s temile podatki:

Matična št.: 5565588
Firma: COPERESPAN, Podjetje za tr-

govino in storitve, d.o.o., Izola
Skrajšana firma: COPERESPAN, d.o.o.,

Izola
Sedež: 6310 Izola, Klanec 1
Osnovni kapital: 1,510.000 SIT
Ustanovitelj: Vuković Dževad, Vuković

Sead in Ališković Ekrem, izstopili 13. 11.
1995 ter Tuljak Valdi, Izola, Klanec 1, vstop
13. 11. 1995, vložek 1,510.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Vu-
ković Dževad, razrešen 13. 11. 1995, di-
rektor Tuljak Valdi, imenovan 13. 11. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 12. 11. 1997: 3611
Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postav-
ljanje ostrešij in krovska dela; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Tr-
govina 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 toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina 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 kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484

Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7110 Da-
janje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7210 Sve-
tovanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7440 Eko-
nomsko propagiranje.

Pri dejavnosti pod šifro 51.18 so izvzeti
farmacevtski izdelki.

Rg-116541
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/01483 z
dne 5. 12. 1997 pri subjektu vpisa CIMOS
KOPER, d.o.o., Proizvodnja avtomobil-
skih delov, Cesta Marežganskega upo-
ra 2, Koper, sedež: Cesta Marežganske-
ga upora 2, 6000 Koper, pod vložno št.
1/03631/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5648700
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Mla-

kar Fredi, razrešen 5. 11. 1997; direktor
Tomažič Lojze, Ankaran, Vlahovičeva 39,
imenovan 5. 11. 1997. Direktor zastopa
družbo neomejeno z omejitvami: direktor
ne more brez soglasja ustanovitelja sklepati
poslov ali sprejemati odločitev, ki se nana-
šajo na pridobivanje, odtujitev ali obremeni-
tev nepremičnin ali drugih sredstev, če to ni
že izrecno opredeljeno v letnem programu;
izvajanje investicijskih del in najemanje po-
sojil in kreditov; določanje splošnih pogojev
poslovanja, sklepanje zakupnih pogodb gle-
de lastnih ali tujih sredstev; sklepanje ko-
operacijskih pogodb s trajanjem več kot
enega leta; prenos kakršnihkoli pravic druž-
be na druge; izplačevanje predujmov na ra-
čun udeležbe na dobičku, podeljevanje pro-
kure in neomejenih pooblastil.

Rg-116723
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/00245 z dne 26. 11. 1997 pri
subjektu vpisa KLESAR, obdelovanje
kamna, konserviranje, trgovina, d.o.o.,
Portorož, sedež: Belokriška 16, 6320
Portorož, pod vložno št. 1/04299/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča vstop
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družbenika, spremembo poslovnega dele-
ža in podatkov pri družbeniku, uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti ter prokurista s temile podatki:

Matična št.: 5785502
Ustanovitelja: Milkovič Gojko, Koljane,

Hrvaška, Koljane 0, vstop 24. 6. 1993, vlo-
žek 807.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Milković Slobodanka, Koljane, Hr-
vaška, Koljane 5, vstop 29. 3. 1996, vlo-
žek 807.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kuristka Milkovič Slobodanka, imenovana
29. 3. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 26. 11. 1997:
2670 Obdelava naravnega kamna; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln.

Rg-116724
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/00249 z dne 27. 11. 1997 pri
subjektu vpisa CENTER ZA SOCIALNO
DELO IZOLA, sedež: Veluščkova 4, 6310
Izola, pod vložno št. 1/00548/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti in spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5213606
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Gobbo Bojana, razrešena 23. 2.
1996; Stojič Anka, Izola, Drevored 1. maja,
razrešena 27. 9. 1996 kot v.d. direktorice
in imenovana za direktorico, ki zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 27. 11. 1997:
85321 Dejavnost centrov za socialno delo.

Rg-116727
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/00288 z dne 8. 12. 1997 pod
št. vložka 1/01863/01 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev podružnice s
temile podatki:

Matična št.: 5469201002
Firma: MC MILLAN – Glasbena agen-

cija, d.o.o., Koper, Vojkovo nabrežje 30,
Enota ETP – Euro Trend Production

Skrajšana firma: MC MILLAN, d.o.o.,
Koper – Enota ETP

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 6000 Koper, Za gradom 29
Ustanovitelj: MC MILLAN – Glasbena

agencija, d.o.o., Koper, Vojkovo nabrežje
30, vstop 21. 3. 1996.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Pri-
možič Marcel, Ljubljana, Hudovernikova 2,
imenovan 21. 3. 1996, kot vodja poslovne
enote zastopa podružnico brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 8. 12. 1997:
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno po po-
šti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 9211 Snema-
nje filmov in videofilmov; 9212 Distribucija
filmov in videofilmov.

Pri dejavnosti pod šifro 51.18, so izvzeti
farmacevtski izdelki; pri dejavnosti pod šifro
67.13 – pomožne dejavnosti, povezane s
finančnim posredništvom, opravlja družba
samo dejavnost menjalnic.

Rg-116728
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/00330 z dne 9. 12. 1997 pri
subjektu vpisa TECNOVAL – Trgovina, in-
ženiring, consulting, servis, d.o.o., Izola,
sedež: Na terasah 4, 6310 Izola, pod
vložno št. 1/02341/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5660203
Dejavnost, vpisana dne 9. 12. 1997:

50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-

govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugi-
mi polizdelki; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 71401 Izposojanje
športne opreme; 7210 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih stro-
jev ter računalniških naprav; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74832 Fotoko-
piranje in drugo razmnoževanje; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9234 Dru-
ge razvedrilne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 67.13 – pomož-
ne dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom, opravlja družba samo dejavnost
menjalnic, zastavljalnic.

Rg-116732
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/00349 z dne 8. 12. 1997 pri
subjektu vpisa VOLKAT, servis, popravila
in rezervni deli težke in lahke mehaniza-
cije, d.o.o., Koper, sedež: Bošamarin 6a,
6000 Koper, pod vložno št. 1/04974/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5914027
Sedež: 6000 Koper, Vojkovo nabrež-

je 38.

Rg-116734
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/00356 z dne 8. 12. 1997 pri
subjektu vpisa ZA GRADOM, Podjetje za
vzdrževanje in upravljanje objektov in
naprav, d.o.o., Koper, sedež: Cankarje-
va 6, 6000 Koper, pod vložno št.
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1/01886/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov, poslov-
nih deležev, zastopnika in spremembo druž-
bene pogodbe z dne 24. 4. 1996 s temile
podatki:

Matična št.: 5677572
Ustanovitelji: Fabris Bruno, izstop 4. 8.

1995; Fabris Majda, Koper, Cesta na Mar-
kovec 1, vstop 24. 4. 1996, vložek
938.750 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Fabris Nataša, Koper, Cesta na Markovec
1, vstop 24. 4. 1996, vložek 187.750 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Fabris Martina,
Koper, Cesta na Markovec 1, vstop 24. 4.
1996, vložek 187.750 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Fabris Petra, Ankaran, Bev-
kova 30, vstop 24.4. 1996, vložek
187.750 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Fabris Bruno, razrešen 4. 8. 1995;
direktorica Fabris Nataša, imenovana 24. 4.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-116736
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/01005 z dne 28. 11. 1997 pri
subjektu vpisa GAL, uvoz-izvoz, trgovina,
gradbeništvo in prevozništvo, d.o.o., Ko-
per, sedež: Poljane 8, Pobegi, 6000 Ko-
per, pod vložno št. 1/00767/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5328047
Sedež: 6000 Koper, Vanganelska 8
Dejavnost, vpisana dne 28. 11. 1997:

2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in va-
ljanje kovin, prašna metalurgija; 28511 Gal-
vanizacija; 28512 Druga površinska obde-
lava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna me-
hanična dela; 2863 Proizvodnja ključavnic,
okovja; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice;
2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi,
verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov, d.n.; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113

Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5122 Trgovina na de-
belo s cvetjem in rastlinami; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina 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 kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki

in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 5274 Druga popra-
vila, d.n.; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7131 Daja-
nje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 Dejav-
nost videotek; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 74204 Drugo projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb;
7482 Pakiranje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 51.18, so izvzeti
farmacevtski izdelki; pri dejavnosti pod šifro
67.13 – pomožne dejavnosti, povezane s
finančnim posredništvom, opravlja družba
samo dejavnost menjalnic, zastavljalnic; pri
dejavnosti pod šifro 74.12, je izvzeta revizij-
ska dejavnost.

Rg-116737
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/00019 z dne 27. 11. 1997 pri
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subjektu vpisa STADIJ, podjetje za pro-
jektiranje in izvedbo procesne opreme,
d.o.o., Mala Brda, sedež: Mala Brda 5,
6225 Hruševje, pod vložno št.
1/03706/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5708257
Dejavnost, vpisana dne 27. 11. 1997:

4521 Splošna gradbena dela; 4524 Hidro-
gradnja in urejanje voda; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4532 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4533 Vodovodne, plinske in san-
itarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologi-
je; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno sveto vanje;
74202 Prostorsko planiranje in urbanistič-
no načrtovanje; 74203 Arhitekturno in grad-
beno projektiranje in z njim povezano teh-
nično svetovanje; 74204 Drugo projektira-
nje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 90001 Zbira-
nje in odvoz odpadkov; 90002 Dejavnost
deponij, sežiganje in drugi načini odstranje-
vanja trdnih odpadkov; 90003 Ravnanje s
posebnimi odpadki; 90004 Kanalizacija in
delovanje čistilnih naprav.

Pri dejavnosti pod šifro 74.12, je izvzeta
revizijska dejavnost.

Rg-116738
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/00037 z dne 25. 11. 1997 pri
subjektu vpisa HTG HOTELI, TURIZEM IN
GOSTINSTVO, p.o., Sežana, sedež: Par-
tizanska cesta 1, 6210 Sežana, pod vlož-
no št. 1/00805/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča lastninsko preoblikovanje v
d.d., spremembo firme, skrajšane firme, os-
novni kapital in ustanovitelje, uskladitev de-
javnosti, začasnega zastopnika in začasni
nadzorni svet ter statut z dne 21. 10. 1996
ter spremembo statuta z dne 4. 8. 1997, s
temile podatki:

Matična št.: 5197856
Firma: HTG, Hoteli, turizem in go-

stinstvo, d.d., Sežana
Skrajšana firma: HTG, d.d., Sežana
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 245,799.000 SIT
Utanovitelji: Sklad Republike Slovenije

za razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28, vstop
21. 10. 1996, odgovornost: ne odgovarja;
Slovenski odškodninski sklad, Ljubljana,
Gregorčičeva 25, vstop 21. 10. 1996, od-
govornost: ne odgovarja; Kapitalski sklad
pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
Ljubljana, Kolodvorska 15, vstop 21. 10.
1996; odgovornost: ne odgovarja; udele-

ženci interne razdelitve, vstopili 21. 10.
1996, odgovornost: ne odgovarjajo; udele-
ženci notranjega odkupa, vstopili 21. 10.
1996, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Furlan Stanislav, Sežana, Dane pri
Sežani 75, razrešen 21. 10. 1996 in po-
novno imenovan za direktorja, ki kot zača-
sni direktor zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Lozej Jelka, Re-
ner Anica in Godina Franc, vsi vstopili
21. 10. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 25. 11. 1997:
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina 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 kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 5521 De-
javnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 92712 Dejavnost igralnic.

Pri dejavnosti pod šifro 67.13 – pomož-
ne dejavnosti, povezane s finančnim posre-
dištvom, opravlja družba samo dejavnost
menjalnic.

Vpis lastninskega preoblikovanja na pod-
lagi soglasja Agencije Republike Slovenije
za prestrukturiranje in privatizacijo Ljublja-
na, št. LP 00938/00835-1997/MP z dne
26. 9. 1997, vpisan pod opr. št. Srg 37/97
z dne 25. 11. 1997.

Rg-116739
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/00423 z dne 12. 12. 1997 pri
subjektu vpisa ADRIATIC – JADRAN, pod-
jetje za zastopanje in posredovanje za-
varovanj, d.o.o., Kozina, Istrska ulica 9,
sedež: Istrska ulica 9, 6240 Kozina, pod
vložno št. 1/03533/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, skraj-
šane firme, sedeža, uskladitev dejavnosti s

standardno klasifikacijo dejavnosti ter spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5679346
Firma: ADRIATIC – JADRAN, zastopa-

nje in posredovanje zavarovanj, d.o.o.
Skrajšana firma: ADRIATIC – JADRAN,

d.o.o.
Sedež: 6000 Koper, Pristaniška uli-

ca 12
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Jerman Nevenka, razrešena 10. 1.
1997; direktorica Jerman Loris, Ankaran,
Hrvatini 24a, imenovana 10. 1. 1997, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 12. 12. 1997:
6720 Pomožne dejavnosti v zavarovalništvu
in pokojninskih skladih.

Rg-116741
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/00705 z dne 12. 12. 1997 pri
subjektu vpisa GRADBENA HIŠA, trgovina
in storitve, d.o.o., Sežana, Utovlje 19,
sedež. Utovlje 19, 6210 Sežana, pod
vložno št. 1/04114/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo firme,
skrajšane firme, sedeža, družbenikov, za-
stopnikov, dejavnosti, povečanje osnovne-
ga kapitala in vložkov ter uskladitev ustanov-
nega akta s temile podatki:

Matična št.: 1195751
Firma: VINIMPEX, posredništvo, trgo-

vina in storitve, d.o.o., Koper
Skrajšana firma: VINIMPEX, d.o.o.
Sedež: 6000 Koper, Prisojna pot 3
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Kobal Žerjal Marija, izstop

16. 5. 1997; EDILCASA DI TARCISIO PIA-
NURA & C. S.N.C., izstop 16. 5. 1997;
Lutsik Jelena/Elena, Sofija, Bolgarija, Ulica
Bogažica 9, vstop 16. 5. 1997, vložek
500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Loutzik Grigorievitch Nikolay, Sofija, Bolga-
rija, Ulica Bogažica 9, vstop 16. 5. 1997,
vložek 500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Pinciuc Anatol, Kišinev, Moldavija,
Ulica Ginte Latine 17/I, vstop 16. 5. 1997,
vložek 500.000 SIT, odgovornost. ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pianura Bruno, razrešen 16. 5.
1997; Pianura Tarcisio, razrešen 16. 5.
1997 kot predsednik skupščine; direktor
Ferluga Robert, Koper, Vanganelska cesta
1, imenovan 16. 5. 1997, zastopa družbo
brez omejitev, razen pri sklepanju poslov, ki
presegajo tolarsko protivrednost 10.000
DEM po srednjem tečaju Banke Slovenije
na dan sklepanja posla ter odsvajanja in
obremenjevanja nepremičnin, za kar mora
biti direktor posebej pooblaščen s sklepom
skupščine.

Dejavnost, vpisana dne 12. 12. 1997:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
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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 gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Tr-
govina 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 toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina 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 kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.;
6024 Cestni tovorni promet; 6110 Pomor-
ski promet; 6120 Promet po rekah, jezerih,
prekopih; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 6322 Druge pomož-
ne dejavnosti v vodnem prometu; 6323 Dru-
ge pomožne dejavnosti v zračnem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v na-
jem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniški-
mi programi; 7230 Obdelava podatkov;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovni-
mi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila
pisarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 7260 Druge računalniške
dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagira-
nje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopi-
ranje in drugo razmnoževanje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 51.18, so izvzeti
farmacevtski izdelki; pri dejavnosti pod šifro
74.12, je izvzeta revizijska dejavnost.

Rg-116753
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/01276 z dne 12. 12. 1997 pri
subjektu vpisa INCREA, zastopanje in tr-
govinsko posredovanje, d.o.o., Izola, se-
dež: Sončna pot 1, 6310 Izola, pod vlož-
no št. 1/00765/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža in uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5304598
Sedež: 6310 Izola, Cesta v Pregavor 8
Dejavnost, vpisana dne 12. 12. 1997:

50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 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 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
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trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 55111 De-
javnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
javnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5521 Dejavnost planin-
skih in drugih domov; 5522 Storitve kam-
pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
60211 Mestni in primestni potniški promet

na rednih linijah; 60212 Medkrajevni pot-
niški cestni promet na rednih linijah; 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6030 Cevovodni transport; 6110 Pomorski
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6521 Finančni
zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 6720
Pomožne dejavnosti v zavarovalništvu in po-
kojninskih skladih; 7010 Poslovanje z last-
nimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremični-
nami; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v
najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7481 Fotograf-
ska dejavnost; 7482 Pakiranje; 74831 Pre-
vajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 9305 Druge sto-
ritvene dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 51.18, so izvzeti
farmacevtski izdelki; pri dejavnosti pod šifro
67.13 – pomožne dejavnosti, povezane s
finančnim posredništvom, opravlja družba
samo dejavnost menjalnic, zastavljalnic; pri
dejavnosti pod šifro 74.12, je izvzeta revizij-
ska dejavnost.

Rg-116756
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/01416 z dne 12. 12. 1997 pri
subjektu vpisa RAST – Računovodske sto-
ritve, Srša in hči, d.n.o., sedež: Lucija,
Fazanska 6, 6320 Portorož, pod vložno
št. 1/02767/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, skrajšane fir-
me, sedeža, priimka družbenika in zastop-
nika ter uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5565928
Firma: RAST – Računovodske stori-

tve, KRANJEC in hči, d.o.o.
Skrajšana firma: RAST, KRANJEC in

hči, d.n.o.
Sedež: 6320 Portorož, Liminjanska 96

Ustanoviteljica: Kranjec Draga, Portorož,
Fazanska 4, Lucija, vstop 1. 12. 1991, od-
govornost: odgovarja s svojim premože-
njem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
družbenica Kranjec Draga, imenovana
16. 5. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 12. 12. 1997:
7230 Obdelava podatkov; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 74.12, je izveta
revizijska dejavnost.

Rg-116757
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/01475 z dne 8. 12. 1997 pri
subjektu vpisa MAX, Podjetje za trgovino
in storitve, d.o.o., sedež: Komionski ter-
minal b. št. 6000 Koper, pod vložno št.
1/02878/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža s temile po-
datki:

Matična št.: 5588448
Sedež: 6000 Koper, Ankaranska ce-

sta 7.

Rg-200545
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/00739 z dne 11. 12. 1997 pri
subjektu vpisa AUTOIN – Trgovina z vozili
in storitve, d.o.o., Izola, sedež: Polje 5,
6310 Izola, pod vložno št. 1/02113/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbenikov in deležev ter zastop-
nikov s temile podatki:

Matična št.: 5864682
Ustanovitelj: Jogovac Fauso, izstop

21. 8. 1996; Jugovac Suzana, izstop 21. 8.
1996; Knafelc Stojan, Ankaran, Frenkova
5, vstop 21. 8. 1996, vložek 1,602.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Jugovac Suzana, razrešena 21. 8.
1996; direktor Knafelc Stojan, imenovan
21. 8. 1996, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-200581
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/00038 z dne 15. 12. 1997 pri
subjektu vpisa REMI, export-import, trgo-
vina, storitve, d.o.o., Portorož, sedež:
Obala 120, 6320 Portorož, pod vložno
št. 1/01547/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5415101
Dejavnost, vpisana dne 15. 12. 1997:

0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01131 Vinogradništvo;
01132 Sadjarstvo; 01411 Urejanje in vzdr-
ževanje parkov, vrtov in zelenih športnih po-
vršin; 01412 Druge storitve za rastlinsko
pridelavo; 0501 Ribištvo; 0502 Ribo-
gojstvo, ribiške storitve; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
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50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-

no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 55111 De-
javnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
javnost penzionov; 5522 Storitve kampov;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 60211
Mestni in primestni potniški promet na red-
nih linijah; 60212 Medkrajevni potniški cest-
ni promet na rednih linijah; 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 6330 Storitve poto-
valnih 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 posred-
ništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 74832 Fotokopiranje in drugo

razmnoževanje; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih
objektov; 92623 Druge športne dejavnosti;
93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022
Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 De-
javnost pedikerskih salonov; 9303 Druge
storitve za nego telesa; 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 51.18 družba
opravlja vse, razen farmacevtskih izdelkov;
pri dejavnosti pod šifro 67.13, družba
opravlja samo dejavnost menjalnic; pri de-
javnosti pod šifro 74.12, družba opravlja
vse, razen revizijske dejavnosti.

Rg-200607
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/00328 z dne 15. 12. 1997 pri
subjektu vpisa JAVOR-STROJI, strojna
oprema, d.o.o., Pivka, sedež: Snežniška
12, 6257 Pivka, pod vložno št.
1/01480/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5412404
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Smrdelj Toni, razrešen 31. 10. 1996;
direktor Tomšič Rudi, Pivka, Parje 1a, ime-
novan 30. 10. 1996, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-200610
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/00403 z dne 3. 12. 1997 pri
subjektu vpisa RR & CO., Podjetje za po-
slovne storitve, d.o.o., Belvedere, b. št. ,
Koper, sedež: Belvedere b. št. , 6000
Koper, pod vložno št. 1/02570/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča povečanje os-
novnega kapitala, spremembo družbenikov,
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti, spremembo zastopnika, pro-
kurista in čistopis družbene pogodbe z dne
16. 12. 1996 s temile podatki:

Matična št.: 5545005
Osnovni kapital: 5,493.000 SIT
Ustanovitelji: Rudolf Robert, Koper, Se-

medela 17a, vstop 15. 10. 1991, vložek
3,295.800 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Lipovac Bojan, Koper, Semedela 13,
vstop 15. 10. 1991, vložek 823.950 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Stanič Rudolf
Mateja, Ljubljana, Kraška ulica 12, vstop
16. 12. 1996, vložek 823.950 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Vozlič Andrej, Trzin,
Kidričeva ulica 116, vstop 16. 12. 1996,
vložek 549.300 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Lipovac Bojan, razrešen 16. 12.
1996 in imenovan za prokurista; družbenik
Rudolf Robert, razrešen 16. 12. 1996 in
imenovan za prokurista; direktorica Stanič
Rudolf Mateja, imenovana 16. 12. 1996,
zastopa družbo brez omejitev v poslih, ki ne
presegajo tolarske protivrednosti 10.000
DEM in so odobreni z letnim finančnim pla-
nom; prokurist Vozlič Andrej, imenovan
16. 12. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 3. 12. 1997:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
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6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7133 Dajanje pi-
sarniške in računalniške opreme v najem;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 73201 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju družbo-
slovja; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikova-
nje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 67.13, družba
opravlja samo dejavnost menjalnic in zastav-
ljalnic; pri dejavnosti pod šifro 74.12, druž-
ba opravlja vse, razen revizijske dejavnosti.

Rg-200615
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/00578 z dne 4. 12. 1997 pri
subjektu vpisa INTERKEM 95, d.o.o., Po-
sredništvo in trgovina, sedež: Ferrarska
14, 6000 Koper, pod vložno št.
1/00927/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika in prokuri-
sta s temile podatki:

Matična št.: 5864887
Osebe, pooblaščene za zastopanje: pro-

kurist Hadl Vladimir, Zagreb, Harambašićeva
34, razrešen 9. 4. 1997 in imenovan za di-
rektorja, ki za posle, ki ne sodijo v okvir
registrirane dejavnosti družbe in posle, kate-
rih vrednost, obračunana po srednjem teča-
ju Banke Slovenije na dan sklenitve presega
50.000 DEM, potrebuje predhodno pisno
soglasje ustanovitelja družbe; direktor Gaš-
par Edmond, Škofje, Zg. Škofije 70e, razre-
šen 9. 4. 1997 in imenovan za prokurista;
prokurist Hadl Davor, Zagreb, Hrvaška, Ha-
rambašićeva 34, imenovan 9. 4. 1997.

KRANJ

Rg-46155
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/03055 z dne 25. 9. 1996 pri
subjektu vpisa BOX, storitveno in trgovsko
podjetje, Kranj, d.o.o., sedež: Janeza Pu-
harja 6, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/04706/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev vpisa z zakonom o gospo-
darskih družbah, povišanje osnovne vloge,
razširitev dejavnosti in uskladitev s standard-
no kalsifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5761565
Osnovni kapital: 1,890.000 SIT
Ustanovitelj: Rozman Marjan, Kranj, Ja-

neza Puharja 6, vstop 5. 5. 1993, vložek
1,890.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 25. 9. 1996: 2215
Drugo založništvo; 2222 Drugo tiskarstvo;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2811 Proizvodnja kovinskih konstruk-
cij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja ko-
vinskega stavbnega pohištva; 2821 Pro-
izvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev
in kotlov za centralno ogrevanje; 2830 Pro-
izvodnja parnih kotlov, razen kotlov za cen-
tralno ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje,
vtiskovanje in valjanje kovin; prašna meta-
lurgija; 2851 Površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; 2852 Splošna mehanična
dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja;
2862 Proizvodnja drugega orodja; 2863
Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871 Pro-
izvodnja jeklenih bobnov, sodov in podob-
nih posod; 2872 Proizvodnja embalaže iz
lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz
žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materia-
la, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2913 Pro-
izvodnja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja
ležajev, zobnikov in elementov za mehan-
ski prenos energije; 2924 Proizvodnja dru-
gih naprav za splošno rabo, d.n.; 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 3710
Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sa-
nitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije
pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukater-
ska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles;
trgovina s posameznimi deli in opremo;
5050 Trgovina na drobno z motornimi go-
rivi; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5227 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5248 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5274 Druga popravila,
d.n.; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6023
Drug kopenski potniški promet; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti; 8042 Drugo izobraževanje; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92623
Druge športne dejavnosti; 9272 Druge de-
javnosti za sprostitev, d.n.; 9305 Druge
storitvene dejavnosti.

Rg-100487
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00890 z dne 19. 11. 1996 pri
subjektu vpisa TAPETNIŠVO RADOVLJI-
CA, p.o., sedež: Gorenjska cesta 41,
4240 Radovljica, pod vložno št.
1/00338/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča vpis spremembe osebe, poob-
laščene za zastopanje s temile podatki:

Matična št.: 5025729
Sedež: 4240 Radovljica, Gorenjska

cesta 41
Oseba, pooblaščena za zastopanje: To-

man Simonka, razrešena 23. 5. 1996, di-
rektor Lužar Ferdinand, Ljubljana, Čemžar-
jeva 17, imenovan 2. 9. 1996, zastopa
družbo brez omejitev.

LJUBLJANA

Rg-103511
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02837 z dne 30. 12. 1996, pri subjek-
tu vpisa MODIC METALING, Podjetje za
inženiring, trgovino in proizvodnjo,
d.o.o., Nova vas, Nova vas 84, sedež:
Nova vas 84, 1385 Nova vas, pod vložno
št. 1/17876/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme in skrajšane
firme, sedeža, ustanoviteljev, zastopnika in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5624932
Firma: FRAGMAT COMMERCE, Pod-

jetje za proizvodnjo, trgovino in posre-
dovanje, d.o.o., Cesta Majde Šilc 1, So-
dražica

Skrajšana firma: FRAGMAT COM-
MERCE, d.o.o., Sodražica

Sedež: 1317 Sodražica, Cesta Majde
Šilc 1

Ustanovitelja: Modic Marjan, izstop
25. 5. 1995 in Žgajnar Franc, Nova vas,
Polšeče 3, vstop 25. 5. 1995, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Mo-
dic Marjan, razrešen 25. 5. 1995, direktor
Žgajnar Franc, imenovan 25. 5. 1995, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 30. 12. 1996: 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; 2521 Proizvodnja plošč,
folij, cevi in profilov iz plastičnih mas; 2522
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas;
2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas
za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih
izdelkov iz plastičnih mas; 2811 Proizvod-
nja kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega po-
hištva; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 2923 Proizvodnja hladilnih
in prezračevalnih naprav, razen za gospo-
dinjstvo; 2956 Proizvodnja strojev za druge
posebne namene; 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;
4545 Druga zaključna gradbena dela;
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50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debe-
lo z žiti, semeni in krmo; 5166 Trgovina na
debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kme-
tijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7032 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po pogod-
bi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem.

Rg-109099
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00437 z dne 27. 2. 1997, pri subjektu
vpisa GJER-KAT, gostinske in poslovne
storitve, d.o.o., sedež: Roška cesta 2/A,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/27369/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža in druž-
bene pogodbe z dne 12. 12. 1996 s temile
podatki:

Matična št.: 5932050
Firma: GJER-KAT, podjetje za vedeže-

vanje in svetovanje, d.o.o.
Sedež: 1230 Domžale, Matije Tom-

ca 15.

Rg-110106
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02327 z dne 28. 5. 1997 pod vložno
št. 1/29283/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1193899
Firma: TRISTAN, veleprodaja računal-

niške opreme, d.o.o., Ljubljana, Dunaj-
ska 5

Skrajšana firma: TRISTAN, d.o.o., Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: 1509 Ljubljana, Dunajska 5
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT.
Ustanoviteljica: Pevec Janja, Šentvid pri

Stični, Velike Pece 17, vstop 16. 4. 1997,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Pevec Janja, imenovana 16. 4.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 28. 5. 1997: 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov; 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5170
Druga trgovina na debelo; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časo-
pisi, revijami; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 6420 Telekomunika-
cije; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in
računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 7482 Pakiranje; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.

Rg-113627
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/03463 z dne 17. 7. 1997 pod vložno
št. 1/29500/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1196731
Firma: IN-PLUS & CO., Trgovina in tr-

govinske dejavnosti, d.o.o., Jamova
60/b, Ljubljana

Skrajšana firma: IN-PLUS & CO., d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Jamova 60/b
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Zajc Tomaž, Novo mesto,

Lebanova ulica 10, vstop 3. 6. 1997, vlo-
žek 1,350.000 SIT in Škrlec Romana, Zi-
dani Most, Obrežje pri Zidanem Mostu 21,
vstop 3. 6. 1997, vložek 150.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Zajc Tomaž, imenovan 3. 6. 1997,
zastopa družbo brez omejitev in zastopnica
Škrlec Romana, imenovana 3. 6. 1997, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 17. 7. 1997: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 5117 Po-

sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5147 Trgovina na debe-
lo z drugimi izdelki široke porabe; 5170
Druga trgovina na debelo; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6312 Skladiščenje; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 9305 Druge sto-
ritvene dejavnosti.

Rg-115880
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05976 z dne 27. 1. 1997, pri subjektu
vpisa MODNA KONFEKCIJA, tekstilna
konfekcija in trikotaža, p.o., sedež: Ulica
prvoborcev 25, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/09303/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča pravne posledice lastninskega
preoblikovanja, spremembo firme, ustano-
viteljev, zastopnika, vpis osnovnega kapita-
la, članov nadzornega sveta, uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah in dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5426979
Firma: MODNA KONFEKCIJA, tekstil-

na konfekcija in trikotaža, d.d.
Skrajšana firma: MODNA KONFEKCI-

JA, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 41,252.000 SIT.
Ustanovitelji: Trgovsko podjetje Veletek-

stil, p.o., izstop 13. 9. 1996, Sklad Repub-
like Slovenije za razvoj, d.d., Ljubljana, Kot-
nikova 28, vložek 8,252.000 SIT, Kapital-
ski sklad pokojninskega in invalidskega za-
varovanja, Ljubljana, Kolodvorska ulica 15,
vložek 9,118.000 SIT, Slovenski odškod-
ninski sklad, d.d., Ljubljana, Dunajska 22,
vložek 4, 124.000 SIT, udeleženci interne
razdelitve, vložek 7,240.000 SIT in udele-
ženci notranjega odkupa, vložek
12,518.000 SIT, vsi vstopili 13. 9. 1996,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Jelnikar Slavka, Ljubljana, Na peči
19, razrešena in ponovno imenovana 13. 9.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Članice nadzornega sveta: Adamlje Ana,
Mitkovič Milka in Breznik Marlena, vstop
13. 9. 1996.

Dejavnost, vpisana 27. 1. 1997: 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823
Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
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 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki.

Lastninsko preoblikovanje na podlagi so-
glasja Agencije Republike Slovenije za pre-
strukturiranje in privatizacijo, Ljubljana, št.
odločbe LPS 00891/00859-96/KJ z dne
21. 11. 1996, vpisano v sodni register s
sklepom Srg 96/05976 z dne 27. 1. 1997.
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Rg-205039
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01858 z dne 8. 4. 1998 pri subjektu
vpisa ISKRA – STIKALNI ELEMENTI,
d.o.o., Industrija stikalnih in zaščitnih
elementov Dobrepolje – v stečaju, se-
dež: Predstruge 29, 1312 Videm Dobre-
polje, pod vložno št. 1/05116/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča preoblikova-
nje iz d.o.o. v d.d., spremembo firme in
skrajšane firme ter spremembo članov nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št. 5185661
Firma: ISKRA – STIKALNI ELEMENTI,

d.d., Industrija stilanih in zaščitnih ele-
mentov Dobrepolje

Skrajšana firma: ISKRA – STIKALNI EL-
EMENTI, d.d., Dobrepolje

Člani nadzornega sveta: Kalšek Jasna,
Lovše Tomaž in Zagrajšek Mitja, vstopili
4. 3. 1998.

MARIBOR

Rg-114206
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 97/01294 z dne 7. 10.
1997 pri subjektu vpisa SUSVID, trgovina,
servis in gostinstvo, d.o.o., Drankovec
25, 2222 Jakobski Dol, pod vložno št.
1/07244/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo in uskladitev dejavno-
sti s standardno klasifikacijo ter spremem-
bo akta o ustanovitvi družbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5702640
Dejavnost, vpisana 7. 10. 1997: 45210

Splošna gradbena dela; 45220 Postavlja-
nje ostrešij in krovska dela; 45250 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega
pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten;
45440 Soboslikarska in steklarska dela;
45450 Druga zaključna gradbena del;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5138 Trgovina na debe-
lo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 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 gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-

no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52472 Trgovi-
na na drobno s časopisi, revijami; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško
opremo; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 6521 Finančni zakup
(leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, pove-
zane s finančnim posredništvom; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 9234 Druge razvedrilne dejav-
nosti, d.n.; 9272 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.; 9305 Druge storitvene dejav-
nosti.

Pod šifro G 51.18 družba ne sme oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih

izdelkov; pod šifro G 52.488 se dopiše,
razen z orožjem in strelivom, pod šifro J
67.13 sme družba opravljati dejavnost mne-
njalnic in zastavljalnic, pod šifro K 74.12 ne
sme družba opravljati revizijske dejavnosti.

MURSKA SOBOTA

Rg-116340
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 97/00157 z dne 27. 11.
1997 pri subjektu vpisa TROJKA, Trgovin-
sko, turistično in proizvodno podjetje,
Gornja Radgona, d.o.o., sedež: Ljutomer-
ska 6, 9250 Gornja Radgona, pod vložno
št. 1/01032/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbenikov, nji-
hovih poslovnih deležev in družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5520444
Ustanovitelji: Rožman Janez, Radenci,

Štefana Kovača 1 in Farič Jožef, Tišina, Tro-
povci, Kolesarska 17, vstopila 15. 10.
1991, vložila vsak po 2,320.093,50 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata, Hladen Hin-
ko, izstop 12. 3. 1997.

NOVA GORICA

Rg-114144
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 97/00820 z dne 7. 10.
1997 pod vložno št. 1/03732/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev druž-
be z omejeno odgovornostjo s temile po-
datki:

Matična št.: 1214772
Firma: RANDIPLAST, Proizvodnja po-

tiskane embalaže, d.o.o., Nova Gorica
Skrajšana firma: RANDIPLAST, d.o.o.,

Nova Gorica
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 5000 Nova Gorica, Vinka Vo-

dopivca 12
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT.
Ustanovitelji: Randi, d.o.o., Prehrambe-

na industrija Nova Gorica, Nova Gorica, Vin-
ka Vodopivca 12, vložek 450.000 SIT;
Obljubek Robert, Nova Gorica, Iztokova
54/a, vložek 525.000 SIT in Gulin Robert,
Šempeter pri Gorici, Laze 3, Vrtojba, vložek
525.000 SIT, vsi vstopili 4. 7. 1997, odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Obljubek Robert, imenovan 4. 7.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 7. 10. 1997: 2125
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kar-
tona; 2222 Drugo tiskarstvo; 2224 Pripra-
va in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225
Druge s tiskarstvom povezane storitve;
2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas; 2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih
kovin; 50101 Trgovina na debelo z motor-
nimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 5111 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5114 Posredništvo pri prodaji
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Prenehanje družb
po skrajšanem postopku in izbris

iz sodnega registra

strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debe-
lo s porcelanom, steklenino, tapetami, čisti-
li; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi stroji, priključ-
ki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovi-
na na debelo; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7482 Pakiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

KOPER

Srg 94/03345 Rg-114323
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 94/03345 z
dne 22. 10. 1997 pod št. vložka
1/03243/00 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5656087
Firma: H-A-E-M, Podjetje za inte-

lektualne storitve in svetovanje, d.o.o.,
Pivka

Skrajšana firma: H-A-E-M, d.o.o., Pivka
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 6257 Pivka, Postojnska 15
Osnovni kapital: 8.000 SIT

Ustanoviteljici: Turk Hedviga in Damej
Mirjana, izstop 23. 12. 1994.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku pod št. Srg 3345/94 z dne
22. 10. 1997. Obveznost plačila morebitnih
obveznosti izbrisane družbe sta prevzeli Hed-
viga Turk, Stara Sušica 19, Košana in Mirja-
na Damej, Postojnska 15, Pivka.

Srg 236/95 Rg-116047
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko

sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
Družba AFO BIRO – Administrativno,

finančni, organizacijski, turistični in tr-
govinski biro – d.o.o., Portorož, Obala
107, ki je vpisana pri tem sodišču pod vlož-
no št. 1-2259-00, prenaha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine družbe z dne
10. 1. 1995.

Družbeniki Miloška Raktelj iz Portoroža,
Sončna pot 23, Luciana Pogačnik iz Porto-
roža, Bazoviška 9 in Nives Puh iz Portoroža,
Seča 91/a, izjavljajo, da so poplačane vse
obveznosti družbe, da družba ni imela za-
poslenih delavcev in da prevzamejo obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Celotno premoženje družbe, ki bo osta-
lo po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku, se prenese na ustanoviteljice so-
razmerno z njihovim deležem.

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

Okrožno sodišče v Kopru
dne 22. 12. 1997

LJUBLJANA

Srg 46/98 Rg-131
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

HARMONIJA, Podjetje za storitve in
trgovino, d.o.o., Medvode, Golo brdo
16b, reg. št. vl. 1/16796/00, preneha po
sklepu skupščine z dne 23. 12. 1997.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Bukovšek Marijan, Golo br-
do 16b, Medvode, z ustanovitvenim kapita-
lom 8.000 SIT, ki prevzema obveznost plači-
la morebitnih preostalih obveznosti družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 5. 1998

Srg 823/98 Rg-132
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

Družba PITAGORO, Trgovina in akvizi-
terstvo, d.o.o., Stari log 13, Stara cer-
kev, reg. št. vl. 1/16438/00, preneha po
sklepu skupščine z dne 30. 1. 1998.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Grčman Rezka in Grč-
man Ivan, oba Stari log 13, Stara Cerkev, z
ustanovitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki prev-
zemata obveznost plačila morebitnih preo-
stalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital prenese v
celoti na ustanovitelja v sorazmerju z usta-
novitvenimi deleži.

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 11. 5. 1998

Srg 848/98 Rg-133
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

Družba FISKUS KUNEJ-ARČON, druž-
ba za zastopstvo, svetovanje in posre-
dovanje, k.d., Ižanska 2a, Ljubljana, reg.
št. vl. 1/15106/00, preneha po sklepu
skupščine z dne 12. 2. 1998.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Arčon Lado in Arčon
Kunej Mojca, oba Levstikova 5, Ljubljana, z
ustanovitvenim kapitalom 11.300 SIT, ki
prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
11.300 SIT razdeli med oba ustanovitelja
glede na njuna poslovna deleža.

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 19. 5. 1998

Srg 1744/98 Rg-134
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

PREMIK, d.o.o., Podjetje za izvajanje
sanacij kotlovnic in projektiranje novo-
gradenj ter dimnikarskih storitev, Ljub-
ljana, Linhartova 62/a, reg. št. vl.
1/11367/00, preneha po sklepu skupšči-
ne z dne 20. 9. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Kuhelj Tomislav, Vinje
98, Dol pri Ljubljani, Ivanuša Matej, Dolo-
mitska 3, Ljubljana in Graj Janez, Prešerno-
va 7/a, Domžale, z ustanovitvenim kapita-
lom 2.000 SIT, ki prevzemajo obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
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Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital prenese v
celoti na Kuhelj Tomislava.

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 11. 5. 1998

MARIBOR

Srg 94/06364 Rg-105670
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 94/06364 z dne 4. 3.
1997 pod št. vložka 1/07538/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo za-
radi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma: AVTO ZAVERSKI, podjetje za
storitve, proizvodnjo in trgovino, d.o.o.

Skrajšana firma: AVTO ZAVERSKI,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 2000 Maribor, Titova cesta 48
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelja: Zaverski Branko in Jesen-

šek Marija, izstop 4. 3. 1997.

SLOVENJ GRADEC

Srg 120/98 Rg-135
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je v

registrski zadevi št. Srg 120/98 zaradi vpi-
sa prenehanja družbe po skrajšanem po-
stopku dne 21. 5. 1998 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/8861-00 vpiše izbris družbe KOR-
TOM, Koroška tovarna opreme Mežica,
d.o.o., s sedežem Glančnik 3, Mežica, za-
radi prenehanja po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih obveznosti
izbrisane družbe prevzame Slovenska raz-
vojna družba, d.d., Ljubljana, Dunajska 160.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 21. 5. 1998

Evidenca statutov
sindikatov

Št. 029-5/98-2/23 Ob-3388
Pravila Sindikata delavcev Trgovine

Slovenije, Sindikat Mercator Dolenjske,
d.d., Novo mesto, sindikalna podružnica
Krško, CKŽ 47, Krško, z matično številko
1166930, sprejeta dne 17. 4. 1998, so

vpisana v evidenco in hrambo statutov sindi-
katov pod št. 73 pri Upravni enoti Krško.

Št. 127-5/98 Ob-3509
Sindikat Mercator Standard Novo me-

sto, Novo mesto, Glavni trg 3, je spremenil
ime na Sindikat Mercator – Podružnica
Novo mesto, Novo mesto, Livada 8 ter
sprejel nova pravila sindikata z dne 25. 4.
1998, ki se sprejmejo v hrambo pri Upravni
enoti Novo mesto.

Sprememba imena sindikata in nova pra-
vila sindikata so vpisana v evidenco temelj-
nih aktov sindikatov pod zap. št. 38.

Št. 127-6/98 Ob-3510
Veljavna pravila Sindikata družbe Mer-

cator Dolenjske, d.d., Novo mesto, Novo
mesto, Livada 8, Novo mesto, ki so bila
dne 18. 5. 1998 sprejeta na konferenci sin-
dikata družbe se sprejmejo v hrambo pri
Upravni enoti Novo mesto.

Pravila sindikata so vpisana v evidenco
temeljnih aktov sindikatov pod zap. št. 161.

Razglasi sodišč

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

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

N 22/97 R-44
Šušteršič Franc-Franciscus, roj. 30. 7.

1842 v Velikem dolu št. 39, sin Šušteršič
Andreja in Rebula Marije, je pogrešan od
16. 11. 1864 (na predlog Zidari France,
Via Viale G. Verdi 22, Tržič, Italija, Zidari Ide
por. Pasavento, Via Camber Barni 16, Trst,
Italija in Zidari Ermanna, Via Orsera 7, Trst,
Italija).

Skrbnica za poseben primer je Nevenka
Doles, delavka Centra za socialno delo.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 26. 1. 1998

N 25/97-7 R-45
Ivana Sosič, roj 14. 6. 1899 v Vrhpolju,

Sežana, hči Sosič Antona in Marije, je po-
grašana (na predlog Udovicich Adriane, Via
dei Giardini 36/3, Trst).

Skrbnica za poseben primer je Škerlj
Mirjam, delavka Centra za socialno delo.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 26. 1. 1998

Stečajni postopki
in likvidacije

Popravek
S-271

To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 22/97 popravek oglasa z dne
29. 5. 1998, objavljen v Uradnem listu RS,
št. 42-43 z dne 5. 6. 1998, S-255;

Drugi narok za preizkus terjatev bo dne
8. julija 1998 ob 9. uri, v sobi št. 106/I tukajš-
njega sodišča, nad stečajnim dolžnikom
Zlatarna Celje, d.d., Celje – v stečaju.

Okrožno sodišče v Celju
dne 8. 6. 1998

Popravek
S-272

To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 9/97 popravo oglasa z dne 29. 5.
1998, objavljen v Uradnem listu RS, št.
42-43 z dne 5. 6. 1998, S-254;

Tretji narok za preizkus terjatev bo dne
8. julija 1998 ob 10. uri, v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča, nad stečajnim dolžni-
kom Metka tekstil, d.o.o., Celje – v ste-
čaju.

Okrožno sodišče v Celju
dne 8. 6. 1998

St 4/96 S-256
To sodišče obvešča upnike stečajnega

dolžnika Agraria Brežice, Proizvodnja in
trgovina, p.o., Šentlenart 72, Brežice, da
bo 3. narok za preizkus terjatev dne 24. 6.
1998 ob 11. uri, v razpravni dvorani IV/II,
CKŽ 12.

Okrožno sodišče v Krškem
dne 1. 6. 1998

St 1/97 S-257
To sodišče obvešča upnike stečajnega

dolžnika Interier, Trgovsko podjetje na
debelo in drobno, export, import, Krško,
d.o.o., da bo 2. narok za preizkus terjatev
dne 24. 6. 1998 ob 10. uri, v razpravni dvo-
rani IV/II, CKŽ 12.

Okrožno sodišče v Krškem
dne 1. 6. 1998

St 1/98 S-258
To sodišče razpisuje narok za prisilno

poravnavo nad dolžnikom Tovarna vozil in
toplotne tehnike Maribor, d.o.o., Prera-
dovičeva ul. 22, dne 22. 6. 1998 ob
12. uri, v sobi 253 tukajšnjega sodišča.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 29. 5. 1998

St 10/98 S-259
I. To sodišče je s sklepom opr. št.

St 10/98 dne 1. 6. 1998 začelo stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom TVT,
Družba za storitve in prehrano, d.o.o.,
Preradovičeva 22, Maribor.

Odslej firma glasi: TVT, Družba za stori-
tve in prehrano, d.o.o., Preradovičeva 22,
Maribor – v stečaju.
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II. Za stečajno upraviteljico se imenuje
Vera Zavrl, dipl. ek., zaposlena v Rubikon,
d.o.o., Maribor, Kalohova 24.

III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve ste-
čajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica, in sicer v dveh izvodih,
dokumentirane z ustreznimi listinami in kol-
kovane s predpisano sodno takso.

IV. Dolžnike se poziva, naj svoje dolgove
takoj poravnajo v stečajni masi.

V. Narok za preizkus terjatev bo 16. 9.
1998 ob 10. uri, soba 330 tukajšnjega so-
dišča.

VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 1. 6. 1998.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 1. 6. 1998

St 50/97 S-260
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 50/97 sklep z dne 2. 6. 1998:
I. Začne se stečajni postopek na dolžni-

kom Kovač, Podjetje za proizvodnjo,
trgovino in storitve, d.o.o., Celje, Črto-
mirova 9, Celje.

II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Đorđevič Branko, Hmeljarska 11, Prebold.

III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča in v Urad-
nem listu RS, ter vpis začetka stečajnega
postopka v sodni register pri tem sodišču.

IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlaša-
nja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.

Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje ter-
jatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica. Vlogo morajo po-
slati v dveh izvodih, skupaj z dokazili o ute-
meljenosti prijavljene terjatve in z navedbo
žiro računa ali drugega računa upnika. Za
terjatve, v katerih je pravdni postopek v te-
ku, se v prijavi navede sodišče, pred kate-
rim teče postopek in označba spisa.

Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi
del dolžnikovega premoženja, na katerega
se nanaša njihova terjatev in znesek, do
katerega njihova terjatev ne bo krita z loči-
tveno pravico. Izločitveni upniki pa morajo
navesti v prijavi del premoženja (predmet),
na katerega se nanaša njihov zahtevek. Up-
niki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki
v višini 5% vrednosti prijavljene terjatve, ven-
dar največ 27.000 SIT.

V. Prvi narok za preizkus terjatev bo
16. septembra 1998 ob 10. uri, v sobi št.
106/I tukajšnjega sodišča.

VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 2. 6.
1998.

Okrožno sodišče v Celju
dne 2. 6. 1998

St 1/98 S-261
To sodišče razpisuje II. narok za preiz-

kus upniških terjatev v zadevi St 1/98 zo-
per dolžnika TIO, tekstilna industrija
Otiški vrh, d.d., Otiški vrh 53, Šentjanž –
v stečaju, ki bo 8. 7. 1998 ob 11. uri, v
sobi št. 38 tega sodišča.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 3. 6. 1998

St 68/91 S-262
To sodišče je s sklepom St 68/91 z dne

29. 5. 1998 zaključilo stečajni postopek

nad Iskra Termos, d.o.o., Ljubljana, Steg-
ne 35 – v stečaju.

Po pravnomočnosti sklepa se izbriše
dolžnik iz sodnega registra.

Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi v Uradnem
listu RS.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 2. 6. 1998

St 11/98-23 S-263
To sodišče je dne 1. 6. 1998 s sklepom

opr. št. St 11/98 začelo postopek prisilne
poravnave nad dolžnikom Pathos Podjetje
za proizvodnjo, trgovino, druge storitve,
import-export, d.o.o., Limbuš, Cesta k
Dravi 12a.

Upniki, katerih terjatve so nastale do dne-
va nabitja oklica o začetku postopka prisilne
poravnave na oglasno desko, naj z obrazlo-
ženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi do-
kazili v roku 30 dni po tej objavi prijavijo
svoje terjatve.

Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo
ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v
roku 30 dni po izteku roka iz prejšnje točke.

Za upravitelja prisilne poravnave je dolo-
čen Stane Gavez, stan. Cankarjeva 23, Ma-
ribor.

Ustanovi se upniški odbor, katerega čla-
ni so:

1. Grafis Grafični inženiring, d.o.o., Slo-
venska Bistrica, Partizanska ul. 25,

2. PKI Proizvodnja kovanih izdelkov,
d.o.o., Maribor, Industrijska 9,

3. SKB Banka, d.d., Ljubljana, Ajdovšči-
na 4,

4. Alpe Adria Trade Prehrambeno pod-
jetje, d.o.o., Maribor, Glavni trg 17b,

5. O & S PLUS Proizvodnja, trgovina,
marketing, d.o.o., Cvetkovci 77, Podgorci,

6. JOY OPTIC, proizvodno, trgovsko in
storitveno podjetje, d.o.o., Ptuj, Rogoz-
niška 33.

7. Predstavnica sveta delavcev, Hermi-
na Taužič, Sp. Voličina 52, Voličina.

Oklic o začetku postopka prisilne porav-
nave je bil nabit na oglasno desko tukajšnje-
ga sodišče dne 1. 6. 1998.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 1. 6. 1998

St 49/97 S-264
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 49/97 sklep z dne 4. 6. 1998:
Začne se stečajni postopek nad dolžni-

kom Nagajivček, Podjetje za proizvod-
njo in trgovino, d.o.o., Slovenske Konji-
ce, Stari trg 15, Slovenske Konjice.

Za stečajnega upravitelja se imenuje Ter-
novšek Brane, Jurčičeva 5, Velenje.

Odredi se objava začetka stečajnega po-
stopka na oglasni deski sodišča in v Urad-
nem listu RS, ter vpis začetka stečajnega
postopka v sodni register pri tem sodišču.

Dolžnike pozivamo naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove stečajni masi.

Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje ter-
jatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica. Vlogo morajo po-
slati v dveh izvodih, skupaj z dokazili o ute-
meljenosti prijavljene terjatve in z navedbo
žiro računa ali drugega računa upnika. Za
terjatve, v katerih je pravdni postopek v te-

ku, se v prijavi navede sodišče, pred kate-
rim teče postopek in označba spisa. Ločit-
veni upniki morajo navesti v prijavi del dolž-
nikovega premoženja, na katerega se nana-
ša njihova terjatev in znesek, do katerega
njihova terjatev ne bo krita z ločitveno pravi-
co. Izločitveni upniki pa morajo navesti v
prijavi del premoženja (predmet), na katere-
ga se nanaša njihov zahtevek.

Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi
koleki v višini 5% vrednosti prijavljene terja-
tve, vendar največ 27.000 SIT.

Prvi narok za preizkus terjatev bo
23. septembra 1998 ob 9. uri v sobi št.
106/I tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko dne 4. 6. 1998.

Okrožno sodišče v Celju
dne 4. 6. 1998

St 51/97 S-265
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 51/97 sklep z dne 4. 6. 1998:
Začne se stečajni postopek nad dolžni-

kom Saghar, Trgovina, zastopstva in stori-
tve, d.o.o., Žalec, Šlandrov trg 40, Žalec.

Za stečajnega upravitelja se imenuje
Hohnjec Zlatko, dipl. ek., Žibernik 28, Ro-
gaška Slatina.

Odredi se objava začetka stečajnega po-
stopka na oglasni deski sodišča in v Urad-
nem listu RS, ter vpis začetka stečajnega
postopka v sodni register pri tem sodišču.

Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgvoe stečajni masi.

Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje ter-
jatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica. Vlogo morajo po-
slati v dveh izvodih, skupaj z dokazili o ute-
meljenosti prijavljene terjatve in z navedbo
žiro računa ali drugega računa upnika. Za
terjatve, v katerih je pravdni postopek v te-
ku, se v prijavi navede sodišče, pred kate-
rim teče postopek in označba spisa.

Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi
del dolžnikovega premoženja, na katerega
se nanaša njihova terjatev in znesek, do
katerega njihova terjatev ne bo krita z loči-
tveno pravico. Izločitveni upniki pa morajo
navesti v prijavi del premoženja (predmet)
na katerega se nanaša njihov zahtevek.

Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi
koleki v višini 5% vrednosti prijavljene terja-
tve, vendar največ 27.000 SIT.

Prvi narok za preizkus terjatev bo
23. septembra 1998 ob 13.30 v sobi št.
106/I tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko dne 4. 6. 1998.

Okrožno sodišče v Celju
dne 4. 6. 1998

St 48/97 S-266
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 48/97 sklep z dne 4. 6. 1998:
Začne se stečajni postopek nad dolžni-

kom DAS International, d.o.o., Proizvod-
nja, mednarodna trgovina, zastopstva,
storitve, Teharska 4, Celje.

Za stečajnega upravitelja se imenuje Hra-
mec Rudi, Praprotnikova 1, Mozirje.

Odredi se objava začetka stečajnega po-
stopka na oglasni deski sodišča in v Urad-
nem listu RS, ter vpis začetka stečajnega
postopka v sodni register pri tem sodišču.
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Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove stečajni masi.

Upnike pozivamo naj prijavijo svoje
terjatve stečajnemu senatu v dveh mese-
cih od dneva objave tega oklica. Vlogo mo-
rajo poslati v dveh izvodih, skupaj z dokazi-
li o utemeljenosti prijavljene terjatve in z
navedbo žiro računa ali drugega računa
upnika. Za terjatve, v katerih je pravdni po-
stopek v teku, se v prijavi navede sodišče,
pred katerim teče postopek in označba
spisa.

Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi
del dolžnikovega premoženja, na katerega
se nanaša njihova terjatev in znesek, do
katerega njihova terjatev ne bo krita z loči-
tveno pravico. Izločitveni upniki pa morajo
navesti v prijavi del premoženja (predmet),
na katerega se nanaša njihov zahtevek.

Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi
koleki v višini 5% vrednosti prijavljene terja-
tve, vendar največ 27.000 SIT.

Prvi narok za preizkus terjatev bo
23. septembra 1998 ob 10. uri na sobi št.
106/I tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko dne 4. 6. 1998.

Okrožno sodišče v Celju
dne 4. 6. 1998

St 59/97 S-267
To sodišče je s sklepom opr. št.

St 59/97 z dne 24. 3. 1998 potrdilo skle-
njeno prisilno poravnavo med dolžnikom
ABC Tehnohit, d.o.o., Trbovlje in njego-
vimi upniki.

Dolžnik se je s prisilno poravnavo zave-
zal upnikom plačati njihove terjatve, razvid-
ne iz priloge 1, ki je sestavni del sklepa, in
sicer v višini:

– razred C – zaposleni nad izhodiščno
plačo 100% v enem letu (priloga 2),

– razred E – strateški dobavitelji 100% v
petih letih z obrestno mero TOM +0% (prilo-
ga 3),

– razred F – ostali dobavitelji 20% v
enem letu z obrestno mero TOM + 0% (pri-
loga 4).

2. V postopku prisilne poravnave so bile
ugotovljene terjatve upnikov, navedene v
Prilogi 1 (priznano skupaj), ki je sestavni del
izreka sklepa, zato jih je dolžnik, dolžan iz-
plačati v višini, navedeni v tej prilogi pod
rubriko “priznano skupaj” in v roku iz 2. toč-
ke izreka sklepa.

3. Ugotovi se, da prisilna poravnava učin-
kuje za vse terjatve upnikov, ki so nastale
do 4. 11. 1997 kot dneva začetka postop-
ka prisilne poravnave.

4. S potrditvijo te prisilne poravnave pre-
naša upnik Cementarna, d.d., Trbovlje, svo-
jo terjatev v višini 32,496.754,40 SIT, na
dolžnika. Dolžnik je dolžan opraviti vpis po-
večanja osnovnega kapitala in vpis spre-
membe družbenika v sodni register, v skal-
du s sklepom o povečanju osnovnega kapi-
tala z novimi stvarnimi vložki (terjatvami) dolž-
nika z dne 21. 1. 1998.

Prisilna poravnava je bila potrjena dne
24. 3. 1998. Sklep o potrditvi prisilne po-
ravnave je postal pravnomočen dne 10. 4.
1998.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 6. 1998

St 8/98 S-268
To sodišče je s sklepom opr. št. St 8/98

dne 2. 6. 1998 začelo stečajni postopek
nad stečajnim dolžnikom Iskra Mirel,
d.o.o., Tovarna miniaturnih relejev Ma-
kole, Štatenberg 88.

Odslej firma glasi Iskra Mirel, d.o.o., To-
varna miniaturnih relejev Makole, Štaten-
berg 88 – v stečaju.

Nad dolžnikom se opravi skrajšani ste-
čajni postopek.

Za stečajnega upravitelja se imenuje Mit-
ja Zagrajšek, dipl. ek., Pregarčevih 26, Ma-
ribor.

Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečaj-
nemu senatu v dveh mesecih od dneva ob-
jave tega oklica, in sicer v dveh izvodih do-
kumentirane z ustreznimi listinami in kolko-
vane s predpisano sodno takso.

Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove ta-
koj poravnajo v stečajni masi.

Narok za preizkus terjatev bo dne 23. 9.
1998 ob 10. uri soba 330 tukajšnjega so-
dišča.

Okolic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 2. 6. 1998.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 2. 6. 1998

St 57/97 S-269
To sodišče je s sklepom z dne 21. 5.

1998 pod opr. št. St 57/97 ustavilo po-
stopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Gekko, d.o.o., Ljubljana, Stegne 25.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 6. 1998

St 10/97 S-270
V stečajni zadevi zoper stečajnega dolž-

nika Gradbeno obrtno podjetje Ajdovšči-
na, d.d., – v stečaju, Ajdovščina, bo na-
rok za obravnavanje osnutka za glavno raz-
delitev v ponedeljek, 13. julija 1998 ob
14. uri v sobi 310/III tega sodišča.

Upniki lahko vpogledajo osnutek za glav-
no razdelitev v stečajni pisarni naslovnega
sodišča med uradnimi urami.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 8. 6. 1998

Razpisi
 delovnih mest

Št. 01-278/97 Ob-3392
Na podlagi 53. člena zakona o organiza-

ciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Ur. l. RS, št. 12/96) in 16. člena zakona o
izobraževanju odraslih (Ur. l. RS, št. 12/96)
svet Ljudske univerze Škofja Loka razpisuje
prosto delovno mesto

direktorja.
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat:
– visokošolska izobrazba,
– pedagoško-andragoška izobrazba,
– strokovni izpit,
– najmanj pet let delovnih izkušenj, od

tega najmanj tri leta v izobraževanju odraslih.

Javna naročila
po zakonu

o javnih naročilih

Namera o naročilu

Popravek

V nameri o javnem naročilu za izvedbo
gradbeno obrtniških in instalacijskih del za
izgradnjo filmskega studia Viba film Ljublja-
na, objavljeni v Uradnem listu RS, št. 41 z
dne 29. 5. 1998, Ob-2857, se drugi odsta-
vek 5. točke pravilno glasi: Pri ocenjevanju
ponudb bodo upoštevane preference za do-
mače ponudnike v višini 10%.

Uredništvo

Popravek
Ob-3614

V nameri o naročilu izgradnje učilnic pri
Osnovni šoli Loka Črnomelj, objavljeni v
Uradnem listu RS, št. 41 z dne 29. 5. 1998,

Kandidati naj pošljejo prijave s kratkim
življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju po-
gojev v zaprti kuverti v 10 dneh po objavi,
na naslov: Ljudska univerza Škofja Loka,
Podlubnik 1b, 4220 Škofja Loka, s pripi-
som “za razpis”.

Direktor bo imenovan za obdobje štirih
let. Začetek dela s polnim delovnim časom
1. 10. 1998.

Kandidati bodo obveščeni v osmih dneh
po opravljeni izbiri.

Ljudska univerza Škofja Loka

Ob-3474
Na podlagi 34. in 35. člena zakona o

javnih zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91, 45/94
in 8/96) in 30. člena statuta zavoda razpi-
sujemo prosto delovno mesto

direktorja Zavod za zdravstveno
varstvo Novo mesto.

Kandidat mora poleg splošnih pogojev
izpolnjevati še naslednje:

– visokošolsko izobrazbo s specializaci-
jo zavodove dejavnosti in najmanj pet let
specialistične strokovne prakse,

– sposobnost za organiziranje in vode-
nje dela v kolektivu,

– aktivno znanje vsaj enega tujega jezika.
Izbrani kandidat bo imenovan za direk-

torja za dobo štirih let.
Prijavljeni kandidati bodo obveščeni o

izbiri v zakonitem roku.
Kandidati naj pošljejo prijave v 10 dneh

po objavi razpis v zaprti kuverti z oznako “za
javni razpis direktorja zavoda”, na naslov:
Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto,
Mej vrti 5.

Svet Zavoda za zdravstveno varstvo
Novo mesto
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Ob-2900, se drugi odstavek 3. točke pra-
vilno glasi: Čas razpisa: september 1998.

Občina Črnomelj

Št. 110-1/93 Ob-3477
Na podlagi tretjega odstavka 18. člena

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

namero o naročilu

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za promet in zveze – Direk-
cija RS za ceste, kont. oseba Božo Kordin,
dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-28, faks 061/178-80-84,
soba št. 208.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: rekonstrukcija ce-
stišča po obstoječi trasi, izboljšanje ho-
rizontalnih in vertikalnih elementov pre-
glednosti in ureditev odvodnjavanja od
naselja Zavratec do Zapotoka (R
320/1120 Sodražica–Žlebič od km
1.000 do km 4.300).

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa:
315,500.000 SIT.

Čas razpisa: začetek 1. 9. 1998.
4. Dobavni rok: 15 mesecev.
5. Omejitve, ki bodo upoštevane pri oce-

njevanju ponudb
Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-

ne preference za domače ponudnike v viši-
ni 10%.

Datum objave javnega razpisa: 12. 9.
1998.

Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija RS za ceste

Ob-3511
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:
Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o., kont. ose-
ba Viktor Robnik, dipl. ek., Ulica Ivo Lole
Ribarja 18, Šoštanj, tel. 063/42-03-612,
faks 063/42-03-485, soba št. 1.20.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Predmet javnega naročila so: sanacij-

ska dela na hladilnem stolpu bloka 3 v
Termoelektrarni Šoštanj.

Dela obsegajo sanacijo armiranobeton-
skih konstrukcij hladilnega stolpa (površine
ca. 26.338 m2) ter kompletno obnovo opre-
me pršišča.

3. Orientacijska vrednost naročila:
600,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: dela se bodo izvajala faz-
no; zunanji del: avgust–november 1998, no-
tranji del: avgust–november 1999.

5. Omejitve, ki bodo upoštevane pri oce-
njevanju ponudb

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

Datum objave javnega razpisa: 12. 6.
1998, predviden datum objave razpisa po
drugem odstavku 18. člena – junij 1998.

Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o.

Ob-3512
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:
Center slepih in slabovidnih, kont. oseba Ho-
čevar Šajatovič Zvonka, Stara Loka 31, Škof-
ja Loka, tel. 064/61-60, faks 064/624-112.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nabava postelj za

nego.
3. Orientacijska vrednost naročila in

predvideni čas objave razpisa: 9,000.000
SIT, začetek 12. 6. 1998 in zaključek
22. 6. 1998.

4. Dokončanja del: zaključek 30. 9.
1998.

5. Omejitve, ki bodo upoštevane pri oce-
njevanju ponudb

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

Datum objave javnega razpisa: 12. 6.
1998.

Center slepih in slabovidnih
Škofja Loka

Ob-3525
Na podlagi tretjega odstavka 18. člena

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

namero o javnem naročilu

1. Investitor: Občina Loška dolina, Ce-
sta Notranjskega odreda 2, Stari trg pri Lo-
žu, kont. oseba Nevenka Glažar, gr. inž.,
tel. 061/707-808, faks 061/707-805.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

3. Navedba vsebine: adaptacija, nad-
zidava in razširitev Osnovne šole Heroja
Janeza Hribarja v Starem trgu pri Ložu:
gradbena, obrtniška in inštalacijska de-
la, oprema ter zunanja ureditev.

4. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa:

– orientacijska vrednost naročila:
370,000.000 SIT,

– čas objave razpisa: 18. 9. 1998.
5. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek del oktober 1998–maj 2000.
Občina Loška dolina

Ob-3576
Na podlagi tretjega odstavka 18. člena

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

namero o javnem naročilu

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Telekom Slovenije, d.d., kont. oseba
Veronika Romič, Cigaletova 15, Ljubljana,
tel. 061/304-502, faks 061/133-84-29.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: zavarovanje premo-

ženja, oseb in interesov Telekoma Slo-
venije, d.d.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa:
408,000.000 SIT, začetek 11. 9. 1998 in
zaključek 12. 10. 1998.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 1. 1999 in zaključek 31. 12. 1999.

5. Omejitve, ki bodo upoštevane pri oce-
njevanju ponudb

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

Datum objave javnega razpisa: 11. 9.
1998.

Telekom Slovenije, d.d.

Št. 126/98 Ob-3605
Na podlagi 3. točke 18. člena zakona o

javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) ob-
javlja Avditorij Portorož, Senčna pot 10,
Portorož

namero o naročilu

– razpisu gradbeno-obrtniško-instalacij-
skih del na projektih:

a) obnova gledališča Tartini v Piranu –
okvir naročila 185,000.000 SIT,

b) nadkritje letnega dela Avditorija – ok-
vir naročila 220,000.000 SIT.

Oba projekta sta v fazi izdelave projekta
PGD in PZI.

Razpis za zgornja dela bo izšel predvido-
ma v septembru 1998.

Avditorij Portorož

Preklic

Št. 05-145/4 Ob-3612
Soške elektrarne Nova Gorica

razveljavljajo
javni razpis za izbiro izvajalca brez omeji-

tev – predmet javnega naročila storitve –
pristopna pot objekta HE Plužna in HE Mož-
nica, objavljen v Uradnem listu RS, št.
41/98, z dne 29. 5. 1998, Ob-2870B.

SENG,
Soške elektrarne Nova Gorica, d.o.o.

Popravek
V javnem razpisu za izbiro izvajalca brez

omejitev za gradbeno-obrtniška in instalacij-
ska dela pri izgradnji prizidka k športni dvo-
rani Krim, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 42-43 z dne 5. 6. 1998, Ob-3342, se
drugi odstavek 8. točke pravilno glasi: Raz-
pisna dokumentacija je na razpolago od
8. junija 1998 vsak delovni dan, s fotokopi-
jo potrdila o plačilu 25.000 SIT.

Uredništvo

Popravek
V javnem razpisu za izbiro izvajalca brez

omejitev za izbiro izvajalcev delne klimatiza-
cije (hlajenje in ogrevanje) v objektu Šubi-
čeva 4, Državnega zbora Republike Slove-
nije, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
42-43 z dne 5. 6. 1998, Ob-3333, se:

– 5. točka pravilno glasi: Merila za izbiro
najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omeji-
tve, ki bodo upoštevane: najnižja cena, dru-
ga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

– ura v 6. točki pravilno glasi: Upošteva-
ne bodo ponudbe, ki bodo predložene naj-
kasneje do 6. 7. 1998 do 12. ure...

Uredništvo

Javni razpis za izbiro izvajalca
brez omejitev
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Popravek

V javnem razpisu za izbiro izvajalca brez
omejitev za: a) dobavo vodovodnega mate-
riala za vzdrževanje objektov komunalne in-
frastrukture, b) dobavo nafte in naftnih deri-
vatov, c) dobavo materiala za pokop pokoj-
nikov, d) dobavo materiala za vzdrževanje
toplotnih postaj in toplarne Polaj, e) popra-
vilo in vzdrževanje toplotnih postaj, f) re-
zervne dele in gume za avtomobile in tovor-
njake, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
42-43 z dne 5. 6. 1998, Ob-3238, se:

– datum odpiranja javnih ponudb v
6. točki pravilno glasi: Javno odpiranje po-
nudb bo 26. 6. 1998 ob 13. uri, na naslo-
vu: Javno podjetje Komunala Trbovlje, Sa-
vinjska cesta 11a, sejna soba. Odpiranje
vodi strokovna komisija;

– drugi odstavek 8. točke glasi: Cena za
posamezni sklop je 5.000 SIT.

Uredništvo

Popravek

V javnem razpisu za izbiro izvajalca za
izvedbo investicijsko vzdrževalnih del na ob-
jektih članic Univerze v Ljubljani v letu 1998,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 42-43
z dne 5. 6. 1998, Ob-3210, se žiro račun
PRO 55, d.o.o., pravilno glasi:
50101-601-57273.

Uredništvo

Ob-3413
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Šentjur pri Celju, kont. oseba
Marija Rataj, Mestni trg 10, Šentjur, tel.
063/743-546, faks 063/743-446, soba
št. 49.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: vodovodno omrežje
Marija Dobje.

3. Orientacijska vrednost naročila:
33,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek avgust 1998 in zaključek december
1998.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 13. 7. 1998 do
12. ure, na naslov: Občina Šentjur pri Ce-
lju, prevzemnik tajništvo urada župana,
Mestni trg 10, 3230 Šentjur, tel.
063/743-215, soba št. 42.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS, z navedbo predmeta naročila
ter opremljene z nazivom in naslovom po-
nudnika.

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

Javno odpiranje ponudb bo 13. 7. 1998
ob 13. uri, na naslovu: Občina Šentjur pri
Celju, odpiranje vodi komisija za odpiranje

ponudb, Mestni trg 10, Šentjur, tel.
063/743-215, soba št. 48.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 4. 8. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Šentjur pri Celju,
kont. oseba Marija Rataj, Mestni trg 10,
Šentjur, tel. 063/743-546, faks
063/743-446, soba št. 49.

Način plačila: 10.000 SIT, z virmanom,
na račun številka: 50770-637-56047, Ob-
činska uprava občine Šentjur pri Celju.

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

Ponudba mora veljati do 26. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 14. 8. 1998.
Občina Šentjur pri Celju

Ob-3414
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Krajevna skupnost Slivnica pri Celju,
kont. oseba Zoran Leskovšek, Gorica pri
Slivnici 98, Gorica pri Slivnici, tel.
063/793-000.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izgradnja vodovod-
nega omrežja Slivnica pri Celju, I. faza –
odcep Bukovje “cevovod“.

3. Orientacijska vrednost naročila:
30,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 120 dni, začetek avgust
1998 in zaključek november 1998.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 9. 7. 1998 do
12. ure, na naslov: Krajevna skupnost Sliv-
nica pri Celju, prevzemnik tajništvo krajevne
skupnosti, Gorica pri Slivnici 98, 3263 Go-
rica pri Slivnici, tel. 063/793-000.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 9. 7. 1998
ob 13. uri, na naslovu: Krajevna skupnost
Slivnica pri Celju, odpiranje vodi komisija za
odpiranje ponudb, Gorica pri Slivnici 98,
Gorica pri Slivnici, tel. 063/793-000.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 31. 7. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Krajevna skupnost Slivnica
pri Celju, kont. oseba Zdenka Kosaber-Je-
lenc, Gorica pri Slivnici 98, Gorica pri Sliv-

nici, tel. 063/793-000, vsako sredo od 16.
do 18. ure.

Način plačila: 5.000 SIT, z virmanom,
na račun številka: 50770-645-60153.

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

Ponudba mora veljati do 30. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 31. 7. 1998.
Krajevna skupnost Slivnica pri Celju

Ob-3415
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Krajevna skupnost Miklavž pri Ormožu,
kont. oseba Zdenka Golob, Miklavž 40, Mi-
klavž pri Ormožu, tel. 062/716-101.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: modernizacija kra-
jevne ceste Kajžar–Vuzmetinci (Šerof).

3. Orientacijska vrednost naročila:
5,800.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: za-
četek avgust 1998 in zaključek avgust
1998.

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

Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 29. 6. 1998 do
11. ure, na naslov: Krajevna skupnost Mi-
klavž pri Ormožu, prevzemnica Zdenka Go-
lob, Miklavž 40, 2275 Miklavž pri Ormožu,
tel. 062/716-101.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 29. 6. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Krajevna skupnost
Miklavž pri Ormožu, odpiranje vodi Pavla
Ivanuša, Miklavž 40, Miklavž pri Ormožu,
tel. 062/716-101.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 14. 7. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Krajevna skupnost Miklavž
pri Ormožu, kont. oseba Zdenka Golob, Mi-
klavž 40, Miklavž pri Ormožu, tel.
062/716-101.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 23. 6. 1998 do 13. ure.

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

Ponudba mora veljati do 29. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 24. 7. 1998.
Krajevna skupnost

Miklavž pri Ormožu
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Ob-3416
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Kočevje, kont. oseba Borut Ho-
čevar, Ljubljanska c. 26, Kočevje, tel.
061/851-390, faks 061/855-531, soba
št. 27.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: modernizacija lo-
kalne ceste Borovec–Dol. Briga–M6.

3. Orientacijska vrednost naročila:
50,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek avgust 1998 in zaključek fazno glede na
razpoložljiva sredstva.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: najnižja cena, druga merila, navede-
na v razpisni dokumentaciji.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 3. 7. 1998 do
8. ure, na naslov: Občina Kočevje, prev-
zemnik urad župana, Ljubljanska c. 26,
1330 Kočevje, tel. 061/851-130, faks
061/855-531, soba št. 25.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 3. 7. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Občina Kočevje, od-
piranje vodi strokovna komisija, Ljubljanska
c. 26, Kočevje, tel. 061/851-390, faks
061/855-531, sejna soba.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje v 15 dneh po odpiranju po-
nudb.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Kočevje, kont. ose-
ba Borut Hočevar, Ljubljanska c. 26, Ko-
čevje, tel. 061/851-390, faks
061/855-531, soba št. 27.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 3. 7. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: na žiro račun Občine
Kočevje, na račun številka:
51300-630-10077, pri APP RS Izpostava
Kočevje, z navedbo Modernizacija lokalne
ceste Borovec–Briga–M6.

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

Ponudba mora veljati do 90 dni po izbiri.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 35 dni po objavi naročila.
Občina Kočevje

Občinska uprava

Ob-3417
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Ormož, kont. oseba Sara Rajh,
Ptujska c. 6, Ormož, tel. 062/701-041,
faks 062/701-721, soba št. 18.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: rekonstrukcija le-
karne v Središču ob Dravi.

3. Orientacijska vrednost naročila:
4,500.000 SIT.

4. Dobavni rok: 2 meseca.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

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

Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 23. 6. 1998 do
9. ure, na naslov: Občina Ormož, prevzem-
nica Klememčič Gabriela, Ptujska c. 6,
2270 Ormož, tel. 062/701-041, faks
062/701-721, soba št. 14.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 23. 6. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Občina Ormož, od-
piranje vodi Irena Meško Kukovec, Ptujska
c. 6, Ormož, tel. 062/701-041, faks
062/701-721, soba št. 15.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 25. 7. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Ormož, kont. ose-
ba Marinka Vajda, Ptujska c. 6, Ormož, tel.
062/701-041, faks 062/701-721, soba
št. 5.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 19. 6. 1998.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Občina Ormož, kont. oseba Sara Rajh,
Ptujska c. 6, Ormož, tel. 062/701-041,
faks 701-721, soba št. 18.

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

Ponudba mora veljati do: 23. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 10. 7. 1998.

Ob-3418
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Ormož, kont. oseba Andrej Zel-
nik, Ptujska c. 6, Ormož, tel. 062/701-041,
faks 062/701-721, soba št. 13.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izgradnja vodovoda
Rakovci–Rucmanci.

3. Orientacijska vrednost naročila:
26,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 2 meseca.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

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

Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 3. 7. 1998 do
9. ure, na naslov: Občina Ormož, prevzem-
nica Klememčič Gabriela, Ptujska c. 6,
2270 Ormož, tel. 062/701-041, faks
062/701-721, soba št. 14.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 3. 7. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Občina Ormož, od-
piranje vodi Pavla Ivanuša, Ptujska c. 6,
Ormož, tel. 0602/701-041, faks
062/701-721, soba št. 15.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 3. 8. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Ormož, kont. ose-
ba Marinka Vajda, Ptujska c. 6, Ormož, tel.
062/701-041, faks 062/701-721, soba
št. 5.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 24. 7. 1998 za 10.000 SIT.

Način plačila: z virmanom na račun šte-
vilka: 52410-630-20808.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Občina Ormož, kont. oseba Andrej Ze-
lenik, Ptujska c. 6, Ormož, tel.
062/701-041, faks 701-721, soba št. 13.

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

Ponudba mora veljati do: 3. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 7. 8. 1998.
Občina Ormož

Ob-3420
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: RTH, d.o.o., Trbovlje, 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 strežnikov.
3. Orientacijska vrednost naročila:

17,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: 2 meseca, začetek 1. 9.
1998 in/ali zaključek 31. 10. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.
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Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 13. 7. 1998 do
8. ure, na naslov: RTH, d.o.o., Trbovlje,
prevzemnica Marjana Žagar, Trg revolucije
12, 1420 Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 13. 7. 1998
ob 10. uri, na naslovu: RTH, d.o.o., Trbov-
lje, odpiranje vodi Stane Sotlar, dipl. org.
dela, Trg revolucije 12, Trbovlje, tel.
0601/26-144, faks 0601/26-642.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 4. 8. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont.
oseba Marjana Žagar, Trg revolucije 12,
Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 10. 7. 1998 za 10.000 SIT.

Način plačila: nakazilo na žiro račun
RTH, d.o.o., na račun 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. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 14. 8. 1998.
RTH, d.o.o., Trbovlje

Ob-3421
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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 Brda, kont. oseba Simčič Tonka, Trg
25. maja 2, Dobrovo, tel. 065/42-233, faks
065/42-233, soba, št. 20/II.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: obnova kamnitega
zidu ob krajevni cesti v Šmartnem.

3. Orientacijska vrednost naročila:
8,000.000 SIT.

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

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 24. 6. 1998 do
12. ure, na naslov: Občina Brda, prevzem-
nica Tatjana Verderber, Trg 25. maja 2,
5212 Dobrovo, tel. 065/42-233, faks
065/42-233, soba št. 14/I..

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”

in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila.

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

Javno odpiranje ponudb bo 24. 6. 1998
ob 12.15, na naslovu: Občina Brda, odpi-
ranje vodi Simčič Tonka, Trg 25. maja 2,
Dobrovo, tel. 065/42-233, faks
065/42-233, soba št. 10/I.

7. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Brda, kont. oseba
Tatjana Verderber, Trg 25. maja 2, Dobro-
vo, tel. 065/42-233, faks 065/42-233, so-
ba št. 14/I.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 20. 6. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: virmansko na račun šte-
vilka: 52000-630-7017.

8. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Občina Brda, kont. oseba Simčič Ton-
ka, Trg 25. maja 2, Dobrovo, tel.
065/42-233, faks 065/42-233, soba št.
20/II.

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

Ponudba mora veljati do: 12. 7. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 10. 7. 1998.
Občina Brda

Št. 05/145/3 Ob-3422
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Soške elektrarne Nova Gorica, d.o.o.,
kont. oseba Peter Blažej, Erjavčeva 20, No-
va Gorica, tel. 065/22-811, faks
065/25-939.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izvedba pristopne
poti za objekta HE Plužna in HE Možni-
ca.

3. Orientacijska vrednost naročila:
10,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 45 dni, začetek 1. 9. 1998
in/ali zaključek 15. 10. 1998.

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

Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 3. 7. 1998 do
12. ure, na naslov: Soške elektrarne Nova
Gorica, d.o.o., prevzemnik Peter Blažej, Er-
javčeva 20, 5000 Nova Gorica, tel.
065/22-811, faks 065/25-939.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 8. 7. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Soške eletrarne No-

va Gorica, d.o.o., odpiranje vodi Lado Slo-
kar, Erjavčeva 20, Nova Gorica, tel.
065/22-811, faks 065/25-939.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 22. 7. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Soške elektrarne Nova Go-
rica, d.o.o., kont. oseba Peter Blažej, Er-
javčeva 20, Nova Gorica, tel. 065/22-811,
faks 065/25-939.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 26. 6. 1998 za 10.000 SIT.

Način plačila: virmanski nalog na račun
številka: 52000-601-24191.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko.
Ponudba mora veljati do: 15. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 24. 7. 1998.
Soške elektrarne Nova Gorica

Ob-3419
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Igor
Tomažič, dipl. inž. rud., Trg revolucije 12,
Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izgradnja računal-

niških mrež.
3. Orientacijska vrednost naročila:

33,500.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: 4 mesece, začetek 1. 9.
1998 in zaključek 31. 12. 1998.

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

Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 13. 7. 1998 do
8. ure, na naslov: RTH, d.o.o., prevzemnik
Marjana Žagar, Trg revolucije 12, 1420 Tr-
bovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 13. 7. 1998
ob 9. uri, na naslovu: RTH, d.o.o., odpira-
nje vodi Stane Sotlar, dipl. org. dela, Trg
revolucije 12, Trbovlje, tel. 0601/26-144,
faks 0601/26-642.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 4. 8. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno



Stran 4552 / Št. 45 / 12. 6. 1998 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

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 10. 7. 1998 za 10.000 SIT.

Način plačila: nakazilo na žiro račun
RTH, d.o.o., na račun 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. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 14. 8. 1998.
RTH, d.o.o., Trbovlje

Ob-3423
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Ivančna Gorica, kont. oseba Je-
reb Anton, Sokolska ulica 8, Ivančna Gori-
ca, tel. 061/777-697, 778-384, 778-835,
faks 061/777-697, soba št. 5.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: rekonstrukcija ce-
ste Velika Dobrava–Sela pri Višnji Gori–
Mlake, odsek Sela pri Višnji Gori–Mla-
ke. Zemeljska in asfaltna dela.

3. Orientacijska vrednost naročila:
49,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 3 mesece, začetek 1. 9.
1998 in/ali zaključek 30. 11. 1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 31. 7. 1998 do
12. ure, na naslov: Občina Ivančna Gorica,
prevzemnik tajništvo, Sokolska ulica 8,
1295 Ivančna Gorica, tel. 061/777-697,
faks 061/777-697, soba št. 3.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 31. 7. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Občina Ivančna Go-
rica, odpiranje vodi Jereb Anton, Sokolska
ulica 8, Ivančna Gorica, tel. 061/777-697,
faks 061/777-697, soba št. 5.

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

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

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Ivančna Gorica,
kont. oseba tajništvo, Sokolska ulica 8,
Ivančna Gorica, tel. 061/777-697, faks
061/777-697, soba št. 3.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 28. 6. 1998.

9. Ostali podatki

Dodatne informacije se dobijo na naslo-
vu: Občina Ivančna Gorica, kont. oseba Je-
reb Anton, Sokolska ulica 8, Ivančna Gori-
ca, tel. 061/777-697, faks 061/777-697,
soba št. 5.

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

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

čila: 18. 9. 1998.

Ob-3424
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Ivančna Gorica, kont. oseba Je-
reb Anton, Sokolska ulica 8, Ivančna Gori-
ca, tel. 061/777-697, 778-384, 778-835,
faks 061/777-697, soba št. 5.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: rekonstrukcija ceste
Ambrus–Zvirče, odsek od Ambrusa do
meje občine. Zemeljska in asfaltna dela.

3. Orientacijska vrednost naročila:
70,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 3 mesece, začetek 1. 9.
1998 in/ali zaključek 30. 11. 1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 31. 7. 1998 do
8.30, na naslov: Občina Ivančna Gorica,
prevzemnik tajništvo, Sokolska ulica 8,
1295 Ivančna Gorica, tel. 061/777-697,
faks 061/777-697, soba št. 3.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 31. 7. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Občina Ivančna Gori-
ca, odpiranje vodi Jereb Anton, Sokolska
ulica 8, Ivančna Gorica, tel. 061/777-697,
faks 061/777-697, soba št. 5.

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

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

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Ivančna Gorica,
kont. oseba tajništvo, Sokolska ulica 8,
Ivančna Gorica, tel. 061/777-697, faks
061/777-697, soba št. 3.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 28. 6. 1998.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Občina Ivančna Gorica, kont. oseba Je-
reb Anton, Sokolska ulica 8, Ivančna Gori-
ca, tel. 061/777-697, faks 061/777-697,
soba št. 5.

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

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

čila: 18. 9. 1998.
Občina Ivančna Gorica

Ob-3425
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Komunala Kranjska Gora, d.o.o., kont.
oseba Robert Bizjak, inž., Log 14, Kranjska
Gora, tel. 881-156, faks 881-421.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: gradbeno obrtniška
dela za izgradnjo vodovoda Belca.

3. Orientacijska vrednost naročila:
12,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 8. 1998 in zaključek 30. 9. 1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 22. 6. 1998 do 12. ure,
na naslov: Komunala Kranjska Gora, d.o.o.,
prevzemnica Mertelj Katja, Log 14, 4280
Kranjska Gora, tel. 881-156, faks 881-421.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 22. 6. 1998
ob 12.30, na naslovu: Komunala Kranjska
Gora, d.o.o., odpiranje vodi Resman
Boštjan, Log 14, Kranjska Gora, tel.
881-156, faks 881-421.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 23. 6. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Komunala Kranjska Gora,
d.o.o., kont. osebi Mertelj Katja, Bizjak Ro-
bert, Log 14, Kranjska Gora, tel. 881-156,
faks 881-421.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 19. 6. 1998 za 10.000 SIT.

Način plačila: na žiro račun številka:
51530-601-71138.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 30. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 23. 6. 1998.
Javno podjetje Komunala, d.o.o.

Kranjska Gora

Št. 40/98 Ob-3426
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
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javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Mestna občina Ptuj, kont. oseba Anton
Purg, inž. gradb., Mestni trg 1, Ptuj, tel.
062/772-731, faks 062/771-783, soba
št. 57/III.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine:
– povezovalna cesta Osojnikova–Po-

trčeva (151 m),
– javna razsvetljava (7 kandelabrov

1 = 10 m),
– prestavitev  vodovoda  (∅ ∅ ∅ ∅ ∅  300,

1 = 151 m),
– kanalizacija meteornega jarka

(ABC ∅∅∅∅∅ 100, 1 = 75 m).
3. Orientacijska vrednost naročila:

27,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: 1,5 meseca ali 45 dni, za-
četek 1. 7. 1998 in/ali zaključek 15. 8.
1998.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje v 20 dneh po objavi
v Uradnem listu RS, do 12. ure, na naslov:
Mestna občina Ptuj, prevzemnik Oddelek
za okolje, prostor in gospodarsko infrastruk-
turo, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, tel.
062/772-731, faks 062/771-783, soba
št. 55/III.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo na dan do-
stave ponudb, ob 12.30, na naslovu: Mest-
na občina Ptuj, odpiranje vodi predsednik
komisije, Mestni trg 1, Ptuj, tel.
062/772-731, faks 062/771-783, soba
št. 2/I.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje v 22 dneh po odpiranju po-
nudb.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Mestna občina Ptuj, kont.
oseba Anton Purg, inž. gradb., Mestni trg 1,
Ptuj, tel. 062/772-731, faks
062/771-783, soba št. 57/III.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
7 dni po objavi razpisa, za 5.000 SIT.

Način plačila: z virmanskim nalogom, na
račun številka: 52400-630-20701, Mestna
občina Ptuj.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati 60 dni od dneva

odpiranja ponudb.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 14 dni po prejemu sklepa o izbiri naj-
ugodnejšega ponudnika.

Splošno: naročnik si pridržuje pravico
določiti manjši obseg del od razpisanega,
glede na razpoložljiva finančna sredstva, ali
odstopiti od pogodbe zaradi finančnih in dru-
gih razlogov.

Če pride datum oddaje ponudb na dela
prost dan, se šteje za oddajo ponudb na-
slednji delovni dan. Isto velja za odpiranje
ponudb.

Mestna občina Ptuj

Ob-3427
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Telekom Slovenije, d.d., PE Novo me-
sto, kont. oseba Roman Gabrijel, dipl. inž.,
Novi trg 7a, Novo mesto, tel.
068/371-120, 041/622-769, faks
068/323-654.

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

Navedba vsebine: dobava, projektiranje,
montaža in vključitev radijskih prenosnih
sistemov na območju Telekoma Sloveni-
je, PE Novo mesto v letu 1998 Mirna go-
ra–Črnomelj in RTV Vinica–Vinica.

3. Orientacijska vrednost naročila:
18,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 14. 8. 1998 in zaključek 20. 12. 1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 7. 7. 1998 do
10. ure, na naslov: Telekom Slovenije, d.d.,
PE Novo mesto, prevzemnica Hočevar Dra-
gica – tajništvo, Novi trg 7a, 8000 Novo
mesto, tel. 068/321-221, faks
068/322-853, soba št. 90.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 7. 7. 1998
ob 13. uri, na naslovu: Telekom Slovenije,
d.d., PE Novo mesto, odpiranje vodi Sonny
Beronja, dipl. jur., Novi trg 7a, Novo mesto,
tel. 068/371-151, faks 068/322-853, so-
ba št. 76.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 27. 7. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Telekom Slovenije, d.d., PE
Novo mesto, kont. oseba Lukanc Borut,
dipl. inž. el., Novi trg 7a, Novo mesto, tel.
068/371-036, 041/651-831, faks
068/322-853, soba št. 78.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 1. 7. 1998, po plačilu 5.000 SIT.

Način plačila: na blagajni PE ali z vir-
manom na žiro račun številka:

52100-849-90805, s sklicevanjem na
predmet razpisa.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 31. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 3. 8. 1998.
Telekom Slovenije, d.d.

PE Novo mesto

Ob-3428
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Brežice, kont. oseba Branko
Blaževič, Cesta prvih borcev 18, Brežice,
tel. 0608/62-050, faks 0608/61-850, so-
ba št. 45.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: zamenjava tlaka v
telovadnici OŠ Brežice.

3. Orientacijska vrednost naročila:
5,500.000 SIT.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 13. 7. 1998 do
12. ure, na naslov: Občina Brežice, Odde-
lek za splošno pravne zadeve in družbene
dejavnosti, prevzemnik sprejemna pisarna,
Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, tel.
0608/62-050, faks 0608/61-850, soba
št. 10.

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

Javno odpiranje ponudb bo 14. 7. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Občina Brežice, od-
piranje vodi Tadeja Hočevar, Cesta prvih
borcev 18, Brežice, tel. 0608/62-050, faks
0608/61-850, sejna soba.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 5. 8. 1998.

7. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Brežice, kont. ose-
ba Branko Blaževič, Cesta prvih borcev 18,
Brežice, tel. 0608/62-050, faks
0608/61-850, soba št. 45.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 26. 6. 1998.

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

Ponudba mora veljati do 14. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 7. 8. 1998.
Občina Brežice

Ob-3429
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
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javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za okolje in prostor – Geo-
detska uprava Republike Slovenije, kont.
oseba Vesna Divjak, Zemljemerska ulica 12,
Ljubljana, tel. 061/178-49-18, faks
061/178-48-34, soba št. P 10, e-mail:
pisarna.gu@gu.sigov.mail.si.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine:
2.1. zajem podatkov v register stavb

– 1. območje (Šmarje),
2.2. zajem podatkov v register stavb

– 2. območje (Kranj),
2.3. zajem podatkov v register stavb

– 3. območje (Ljutomer),
2.4. zajem podatkov v register stavb

– 4. območje (Nova Gorica),
2.5. zajem podatkov v register stavb

– 5. območje (Novo mesto),
2.6. zajem podatkov v register stavb

– 6. območje (Ravne),
2.7. zajem podatkov v register stavb

– 7. območje (Slovenj Gradec),
2.8. zajem podatkov v register stavb

– 8. območje (Ormož),
2.9. zajem podatkov v register stavb

– 9. območje (Maribor).
3. Orientacijska vrednost naročila:
2.1. 2,130.000 SIT,
2.2. 3,000.000 SIT,
2.3. 2,000.000 SIT,
2.4. 2,000.000 SIT,
2.5. 35,000.000 SIT,
2.6. 4,700.000 SIT,
2.7. 5,200.000 SIT,
2.8. 6,600.000 SIT,
2.9. 6,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek (za vse naloge) takoj po podpisu pogod-
be, podrobnosti za deveto razpisano nalo-
go so opredeljena v razpisni dokumentaciji;
zaključek del je do 30. 10. 1998.

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

Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike v skla-
du z uredbo o višini zaščite domačih ponud-
nikov v postopku oddaje javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 47/97).

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 14. 7. 1998 do
8. ure, na naslov: Ministrstvo za okolje in
prostor – Geodetska uprava Republike Slo-
venije, prevzemnica Vesna Divjak, Zemlje-
merska ulica 12, 1000 Ljubljana, tel.
061/178-49-18, faks 061/178-48-34, so-
ba št. P 10, e-mail: pisarna.gu@gu.si-
gov.mail.si.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 14. 7. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Ministrstvo za okolje
in prostor – Geodetska uprava Republike
Slovenije, odpiranje vodi Tone Kupic, Zem-
ljemerska ulica 12, Ljubljana, tel.
061/178-48-50 , faks  061/178-48-34,

soba  št.  P 22  (sejna  soba),  e-mail:
pisarna.gu@gu.sigov.mail.si.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 30. 7. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Ministrstvo za okolje in pro-
stor – Geodetska uprava Republike Slove-
nije, kont. oseba Vesna Divjak, Zemljemer-
ska ulica 12, Ljubljana, tel.
061/178-49-18, faks 061/178-48-34, so-
ba št. P 10.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 12. 6. 1998 do 12. ure.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 1. 10. 1998.

Ministrstvo za okolje in prostor
Geodetska uprava RS

Ob-3430
Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur. l.

RS, št. 24/97) Občina Rače-Fram, objavlja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika

1. Naročnik: Občina Rače-Fram, Graj-
ski trg 14, Rače.

2. Predmet javnega naročila: ureditev
križišča Ptujske, Ljubljanske in Ceste tal-
cev v Račah.

3. Orientacijska vrednost: 10,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek del: 20. 7. 1998 in zaključek 30. 8.
1998.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so: reference in druga merila nave-
dena v razpisni dokumnetaciji.

6. Najnižja cena ni pogoj za izbiro po-
nudnika.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 3. 7. 1998 do
12. ure. Zapečatene kuverte morajo biti ja-
sno označene z napisom: “Ne odpiraj – po-
nudba ureditev križišča Ptujske, Ljubljanske
in Ceste talcev v Račah”.

7. Javno odpiranje ponudb bo 6. 7. 1998
ob 8. uri na naslovu: Občina Rače-Fram,
Grajski trg 14, Rače, v sejni dvorani.

8. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo proti plačilu 20.000 SIT, ki jih
nakažejo na žiro račun občine št.
51800-630-25547, z virmanskim nalogom
ali s položnico.

9. Ponudniki bodo obveščeni o izidu raz-
pisa najkasneje do 15. 7. 1998.

10. Naročnik si pridržuje pravico zaradi
objektivnih okoliščin (pridobivanje dovo-
ljenj), odstopiti od podpisa pogodbe.

Ponudniki nimajo pravice do uveljavlja-
nja odškodnine iz tega naslova.

Občina Rače-Fram

Ob-3431
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Mestna občina Celje, Zavod za planira-
nje in izgradnjo Celje, Trg celjskih knezov
9, Celje.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela preureditve križišča Ulice mesta
Grevenbroich z Drapšinovo ulico v krož-
no križišče.

3. Orientacijska vrednost naročila:
12,000.000 SIT.

4. Roki: predviden pričetek del je avgust
1998, zaključek del oktober 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika

– celovitost ponudbe,
– ponudbena cena,
– fiksnost cen,
– plačilni pogoji,
– reference ponudnika za tovrstna dela,
– finančne bonitete,
– roki izvedbe,
– garancija za resnost ponudbe,
– morebitne druge ugodnosti ponudnika.
6. Rok za predložitev ponudb:
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo

predložene najkasneje do 3. 7. 1998 do
12. ure na naslov: Mestna občina Celje, Za-
vod za planiranje in izgradnjo Celje, Trg celj-
skih knezov 9/III, 3000 Celje.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: “Ne odpiraj – ponudba za izvedbo
krožnega križišča”.

7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb
bo 10. 7. 1998 ob 9. uri na naslovu: Mest-
na občina Celje, Zavod za planiranje in iz-
gradnjo, Trg celjskih knezov 9/III, Celje, v
sejni sobi.

Predstavniki ponudnikov morajo poob-
laščeni komisiji za odpiranje ponudb pred-
ložiti pooblastila za zastopanje.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu javne-
ga razpisa najkasneje v 30 dneh od odpira-
nja ponudb.

9. Dvig razpisne dokumentacije: ponudni-
ki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo od
dneva objave v Uradnem listu RS pa do vključ-
no 19. 8. 1998 med 9. in 12. uro na naslovu:
Mestna občina Celje, Zavod za planiranje in
izgradnjo, Trg celjskih knezov 9/III, v tajništvu,
kjer bo na vpogled celotna dokumentacija.

Razpisno dokumentacijo zainteresirani
ponudniki lahko dvignejo s potrdilom o pred-
hodnem plačilu stroškov dokumentacije v
višini 10.000 SIT na ŽR Zavoda za planira-
nje in izgradnjo: 50700-630-8010105,
sklic na št. 001-98.

10. Ostali podatki:
Vse dodatne informacije ponudniki dobi-

jo na naslovu naročnika, vodja projekta Jo-
že Založnik, gr. inž., ali tel. št. 03/484-822.

Mestna občina Celje
Zavod za planiranje in izgradnjo Celje

Ob-3432
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Litija, kont. oseba: Anton Kovič,
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Jerebova 14, Litija, tel. 061/881-211, faks
061/883-835.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: modernizacija cest
in izgradnja vodovodov:

2.1. Vodovod Konjšica
2.2. Cesta Dole–Gradišče,
2.3. Vodovod Čateška Gora–Gabrska

Gora,
2.4. Cesta Vodice–Perovo Selo.
3. Orientacijska vrednsot naročila:
pod 2.1. točko: 90,000.000 SIT,
pod 2.2. točko: 32,000.000 SIT,
pod 2.3. točko: 100,000.000 SIT,
pod 2.4. točko: 8,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek del predvidoma 3. 8. 1998, dokonča-
nje del 30. 11. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be so:

– ponudbena cena s prometnim davkom
za razpisane objekte oziroma za posamezni
razpisani objekt,

– reference za podobna dela,
– rok plačila (ugodnejši od zahtevanega

po razpisni dokumentaciji).
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upo-

števane preference za domače ponudnike.
6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo

predložene do vključno 13. 7. 1998 do
9. ure, na naslov: Občina Litija, Jerebova
14, 1270 Litija, soba 44.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj –
modernizacija cest in izgradnja vodovodov”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS.

Na kuverti mora biti označen naslov po-
šiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 13. 7. 1998
ob 10. uri v prostorih Občine Litija, Jerebo-
va 14, Litija, velika sejna soba.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje v 15 dneh od dneva odpira-
nja ponudb.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Litija, Oddelek za
gospodarsko infrastrukturo, soba 58, Je-
rebova  14,  Litija , kont.  oseba:  Anton
Kovič.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 5. 7. 1998, vsak delovnik med 7. in
13. uro.

10. Ostali podakti
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 9. točko, kont. oseba Anton Ko-
vič, tel. 061/881-211, faks 061/883-835.

Naročnik si pridržuje pravico, da v pri-
meru manjšega dotoka sredstev sklene po-
godbo za manjši znesek, pri tem pa izbrani
izvajalec nima pravice do odškodnine iz te-
ga naslova.

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

Ponudba mora veljati do 30. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 31. 7. 1998
Občina Litija

Št. 66/98 Ob-3433
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a,
Ajdovščina.

2. Predmet javnega naročila: šolski pre-
vozi za šolsko leto 1998/99

Prevozi učencev v in iz Osnovne šole
D. Lokarja Ajdovščina, Osnovne šole Dobrav-
lje in podružnice Črniče, Osnovne šole Col in
podružnice Podkraj ter Osnovne šole Otlica.

3. Orientacijska vrednsot naročila:
25,000.000 SIT.

4. Rok začeka in dokončanja del: zače-
tek 1. septembra 1998, zaključek 30. juni-
ja 1999.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika: merila navedena v razpisni doku-
mentaciji.

6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 26. 6. 1998 do
11. ure, na naslov Občina Ajdovščina, Ce-
sta 5. maja 6a, Ajdovščina.

Zapečatene kuverte morajo biti označe-
ne z napisom – “Ne odpiraj – ponudba šol-
ski prevozi”.

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

Javno odpiranje ponudb bo 26. 6. 1998
ob 11.15 na sedežu Občine Ajdovščina,
Cesta 5. maja 6a, Ajdovščina. Odpiranje vo-
di Dragica Fiegl.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa do 13. julija 1998.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumen-
tacijo

Ponudniki lahko dvignejo razpisno doku-
mentacijo pri Dragici Fiegl, kjer dobijo tudi vse
dodatne inforamcije, Občina Ajdovščina, Ce-
sta 5. maja 6a, Ajdovščina, vsak delovni dan
od objave razpisa do vključno 15. junija 1998.

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

Ponudba mora biti veljavna do 1. 9.
1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 17. julij 1998.

Občina Ajdovščina

Št. 165/98 Ob-3434
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

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

2. Predmet javnega naročila
Navedba vsebine: zamenjava strešne

kritine na objektu “stare stavbe“.
3. Orientacijska vrednost naročila:

7,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 30 dni.

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

– reference ponudnika,
– cena izvedbe naročila,
– plačilni pogoji in način plačila,
– čas garancije za izvedeno delo in vgra-

jenega materiala.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-

ne preference za domače ponudnike v viši-
ni 2%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene do 6. 7. 1998 do 12. ure, na
naslov: Bolnišnica Golnik – Klinični oddelek
za pljučne bolezni in alergijo, prevzemnik
tajništvo uprave, Golnik 36, 4204 Golnik,
tel. 064/461-122, faks 064/461-578.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko objave 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, v sejni sobi na upravi Bolnišnice
Golnik – Klinični oddelek za pljučne bolezni
in alergijo, odpiranje bo vodil Vinko Štefe,
Golnik 36, Golnik, tel. 064/461-122, int.
214, faks 064/461-578.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 22. 7. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Bolnišnica Golnik – Klinični
oddelek za pljučne bolezni in alergijo, kont.
oseba Roman Potočnik, v.n.d., Golnik 36,
Golnik (uprava), tel. 064/461-122, int.
210, faks 064/461-578.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 3. 7. 1998 za 5.000 SIT.

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

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 7. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 24. 7. 1998.
Bolnišnica Golnik

Klinični oddelek za
pljučne bolezni in alergijo

Ob-3435
Na podlagi zakona o graditvi objektov

(Ur. l. SRS, št. 38/84 in 29/86) in 18. čle-
na zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavlja Občina Radeče

javni razpis
za izbiro izvajalca za izvajanje del na

lokalnih in krajevnih cestah in
dograditvi vodovodnega omrežja v vasi

Čimerno
1. Naročnik: Občina Radeče, Ulica Mi-

lana Majcna 1, Radeče.
2. Predmet javnega razpisa je ureditev

dela lokalnih in krajevnih cest in dograditev
omrežja v vasi Čimerno, kot sledi:
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A) Ureditev dela lokalne ceste L 20-4025
Radeče–Dobrava, z ureditvijo spodnjega
ustroja, bankin in odvodnjavanjem.

Orientacijska vrednost del je 9,841.345
SIT.

B) Ureditev dela krajevne ceste Svibno
(Počakovo)–Kote, z ureditvijo spodnjega
ustroja, bankin in odvodnjavanjem.

Orientacijska vrednost del je
14,161.921 SIT.

C) Dograditev vodovodnega omrežja v
vasi Čimerno.

Orientacijska vrednost del je
47,628.000 SIT.

D) Ureditev dela krajevne ceste Zagrad–
Veterni vrh, z ureditvijo spodnjega ustroja,
bankin in odvodnjavanjem.

Orientacijska vrednost del je
10,200.000 SIT.

E) Ureditev krajevne ceste Močilno–Žeb-
nik, z ureditvijo spodnjega ustroja, bankin in
odvodnjavanjem.

Orientacijska vrednost del je
10,200.158 SIT.

3. Rok pričetka in dokončanja del: ok-
virni rok za pričetek del je takoj po podpisu
pogodbe, dokončanje del pa najkasneje v
decembru leta 1998.

4. Merila za izbiro najugodnejšega izva-
jalca del so:

– ponudbena cena in plačilni pogoji,
– kompleksnost ponudbe,
– usposobljenost ponudnika,
– garancija za resnost ponudbe,
– rok izvedbe,
– fiksnost cen,
– plačilni pogoji (minimalno 60 dni),
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik

in bi vplivale na ugodnost ponudnika in niso
zajete v zgornjih alineah.

5. Ponudba mora vsebovati:
– ime in naslov ponudnika z matično in

davčno številko,
– registracijo ponudnika z odločbo,
– izjavo ponudnika za zavarovanje po-

godbenih obveznosti, z zapadlostjo 15 dni
po izteku pogodbenega roka za dobro iz-
vedbo del z akceptnim nalogom v višini 20%
vrednosti del,

– vzorec pogodbe s ponudbenim pre-
dračunom,

– reference ponudnika.
Najcenejši ponudnik ni nujno tudi naj-

ugodnejši ponudnik.
6. Rok za predložitev ponudbe je 20 dni

po objavi razpisa v Uradnem listu RS, na
naslov naročnika.

Ponudbe naj bodo v zaprti ovojnici s
spremnim dopisom, na katerem je navedeno,
na katero zadevo se ponudba nanaša in oz-
načba ponudbe ter število ovitkov. Prav tako
mora biti na vsakem ovitku naslov uporabnika,
z označbo: “Ne odpiraj – Ponudba” in naved-
ba, na katero zadevo se ponudba nanaša.

7. Javno odpiranje ponudb bo naslednji
dan po preteku 20 dnevnega roka za odda-
jo ponudb ob 10. uri, v prostorih sejne so-
be objekta Jadran v Radečah.

8. Ponudniki bodo o izidu javnega razpi-
sa obveščeni v 15 dneh po datumu odpira-
nja ponudb.

9. Razpisno dokumentacijo lahko zainte-
resirani ponudniki dvignejo v Oddelku za gos-
podarstvo in finance Občine Radeče, vsak
delovni dan, za čas od dneva objave v Urad-

nem listu RS, do roka za oddajo ponudb, od
9. do 12. ure, proti plačilu 3.000 SIT, ki jih
ponudniki predhodno nakažejo na žiro račun
Občine Radeče, št. 50710-630-10147, z
virmanskim nalogom ali položnico.

Dodatne informacije v zvezi z razpisom
daje Oddelek za gospodarstvo in finance
Občine Radeče, Jože Renko, org. dela, na
tel. 0601/85-155, faks 0601/85-285.

10. Naročnik lahko zmanjša obseg raz-
pisanih del in lahko razpisana dela odda
vsako posebej.

V primeru izpada demografskih sredstev
si investitor pridržuje pravico zmanjšanja ob-
sega izvedbe razpisanih del, oziroma
nesklenitve pogodb.

11. Komisijo za odpiranje ponudb in iz-
biro izvajalca imenuje v skladu z zakonom o
javnih naročilih župan Občine Radeče, s
pisno odločbo.

Občina Radeče
Oddelek za gospodarstvo

in finance

Ob-3436
Na podlagi drugega odstavka 18. člena

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Osnovna šola Škofljica, Klanec 5, Škof-
ljica.

2. Predmet javnega naročila: prevozi
osnovnošolskih otrok v šolo za šolsko
leto 1998/99 v OŠ Škofljica – avtobus
in kombinirano vozilo.

3. Orientacijska vrednost naročila je
7,000.000 SIT.

4. Rok za začetek in dokončanje del: od
1. 9. 1998 do 24. 6. 1999, po šolskem
koledarju.

5. Prijavijo se lahko izvajalci, ki imajo li-
cenco za prevoz oseb v notranjem cestnem
prometu ter razpolagajo s primernimi vozili
in vozniki.

6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje 10 dni po objavi v
Uradnem listu RS, na naslov: Osnovna šola
Škofljica, Klanec 5, 1291 Škofljica.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba prevozov – Ne
odpiraj”.

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

Javno odpiranje ponudb bo 29. 6. 1998
ob 9. uri, v OŠ Škofljica – AV učilnica (tel.
666-380, faks 667-776).

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 10. 7. 1998.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: OŠ Škofljica – tajništvo. Do-
kumentacija je na razpolago do 24. 6. 1998
(med 8. in 12. uro).

10. Ponudba mora veljati do 31. 8. 1998.
Osnovna šola Škofljica

Ob-3437
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Krajevna skupnost Črni vrh nad Idrijo,
kont. oseba Vojka Felc, tel. 065/77-004.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: gradnja vodovoda
Zadlog–Idrijski log.

Predmet javnega naročila je gradnja pri-
marnega cevovoda v skupni dolžini 3.300 m.

3. Orientacijska vrednost naročila:
27,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 9. 1998 in zaključek 15. 12. 1998.

5. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 2. 7. 1998 do
14. ure, na naslov: Krajevna skupnost Črni
vrh nad Idrijo, 5274 Črni vrh.

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

Na zadnji strani kuverte mora biti
označen predmet naročila z naslovom
naročnika in naslovom ponudnika.

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

Javno odpiranje ponudb bo 3. 7. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Krajevna skupnost
Črni vrh, sejna soba, odpiranje vodi Metod
Habe.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 20. 7. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Krajevna skupnost Črni vrh,
kont. oseba Vojka Felc.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 26. 6. 1998, vsak delovnik med 7. in
15. uro, ob dokazilu plačila razpisne doku-
mentacije v višini 10.000 SIT na žiro račun
KS številka: 52020-645-50412.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 30. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 31. 8. 1998.
Krajevna skupnost Črni vrh nad Idrijo

Št. 601/6-2/98 Ob-3438
Na podlagi prvega 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: Občina Kranjska Gora, Ko-
lodvorska 1a, Kranjska Gora, kont. oseba
Vlasta Skumavc-Rabič, Kolodvorska 1a,
Kranjska Gora, tel. 064/881-846, faks
064/881-350.

2. Predmet javnega naročila: prevozi
osnovnošolskih otrok na območju šol-
skih okolišev OŠ 16. decembra Mojstra-
na in OŠ Kranjska Gora.

3. Orientacijska vrednost javnega naro-
čila: 11,000.000 SIT na eno leto.

4. Šolski prevozi se s tem razpisom od-
dajajo za obdobje treh let, zato si naročnik
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pridržuje pravico do sprememb relacij in
številka otrok v posameznem šolskem letu.

Relacije prevozov so določene z razpi-
snimi pogoji.

5. Prevoze na razpisanih ralcijah lahko
opravljajo za dejavnost registrirani prevozni-
ki s svojimi ali najetimi vozili in imajo licenco
za opravljanje prevozov.

Ponudba mora vsebovati:
– ime in naslov ponudnika,
– registracijo ponudnika in dovoljenje za

opravljanje dejavnosti,
– reference (izkušnje pri prevozih osnov-

nošolskih prevozov),
– velikost vozila (število sedežev), tip in

starost vozila, s katerim bo opravljal prevoze,
– dokazilo o lastništvu oziroma pogodbo

o leasingu ali najemu vozila,
– ostale podatke, določene v razpisni

dokumentaicji.
6. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so: ponudbena cena, kvaliteta vo-
zil, plačilni pogoji, izkušnje pri prevozu šol-
skih otrok in druge ugodnosti.

7. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene naročniku do 2. 7. 1998 do
12. ure, na naslov: Občina Kranjska Gora,
Kolodvorska 1a, 4280 Kranjska Gora.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in navedbo: javni razpis za prevoze osnov-
nošolskih otrok.

8. Javno odpiranje ponudb bo 2. 7.
1998 ob 12.30, v sejni sobi Občine Kranj-
ska Gora, Kolodvorska 1a, Kranjska Gora.

9. Ponudniki bodo obveščeni o izidu raz-
pisa v 15 dneh po odpiranju ponudb.

10. Razpisno dokumentacijo lahko po-
nudniki dvignejo na sedežu Občine Kranj-
ska Gora, Kolodvorska 1a, Kranjska Gora.

Občina Kranjska Gora

Ob-3439
Na podlagi 18. člena zakona o javnih

naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97), Center šol-
skih in obšolskih dejavnosti objavlja

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Center šolskih in obšolskih dejavnosti,
Župančičeva 6, Ljubljana, kont. oseba Ida
Kavčič, Komenskega 12, Ljubljana, tel.
13-43-402, faks 13-10-094.

2. Predmet javnega naročila: blago
Navedba vsebine: učila, učni pripo-

močki, projektna in učna oprema.
3. Orientacijska vrednost naročila:

7,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 45 dni od odpiranja po-

nudb.
5. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
a) ponudbena cena,
b) reference,
c) rok dobave,
d) opcija ponudbe.
6. Rok, v katerem lahko ponudniki pred-

ložijo ponudbe in način predložitve ponudbe
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pris-

pele najkasneje do 19. 6. 1998 do 9. ure, na
naslov: Center šolskih in obšolskih dejavno-
sti, Komenskega 12, Ljubljana, prevzemnica
Irena Škorjanc, Komenskega 12, Ljubljana,
tel. 061/13-43-402, faks 061/13-10-094.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 19. 6. 1998
ob 10. uri, na naslovu: CŠOD, Komenske-
ga 12, Ljubljana, II. nadstropje.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 6. 7. 1998.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo ter cena dokumentacije in
način plačila

Ponudba mora biti izdelana na podlagi
razpisne dokumentacije. Ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo vsak de-
lovnik od 10. do 13. ure po objavi, na cen-
trali Centra šolskih in obšolskih dejavnosti,
Komenskega 12, Ljubljana, II. nadstropje,
na podlagi dokazila o vplačilu 3.000 SIT
nepovratnih sredstev, ki jih ponudniki naka-
žejo na žiro račun št. 50100-603-43666.

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

Ponudba mora veljati do: 19. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 3. 8. 1998.

Ob-3440
Na podlagi 18. člena zakona o javnih

naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97), Center šol-
skih in obšolskih dejavnosti objavlja

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Center šolskih in obšolskih dejavnosti,
Župančičeva 6, Ljubljana, kont. oseba Mar-
tin Kreč, Komenskega 12, Ljubljana, tel.
13-43-402, faks 13-10-094.

2. Predmet javnega naročila: blago
Navedba vsebine: bivanjska oprema in

oprema za vzdrževanje.
3. Orientacijska vrednost naročila:

8,500.000 SIT.
4. Dobavni rok: 45 dni od odpiranja po-

nudb.
5. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
a) ponudbena cena,
b) reference,
c) rok dobave,
d) opcija ponudbe.
6. Rok,  v  katerem  lahko  ponudniki

predložijo  ponudbe  in  način  predložitve
ponudbe

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pris-
pele najkasneje do 19. 6. 1998 do 10. ure,
na naslov: Center šolskih in obšolskih de-
javnosti, Komenskega 12, Ljubljana, prev-
zemnica Irena Škorjanc, Komenskega 12,
Ljubljana, tel. 061/13-43-402, faks
061/13-10-094.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 19. 6. 1998
ob 12. uri, na naslovu: CŠOD, Komenske-
ga 12, Ljubljana, II. nadstropje.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 6. 7. 1998.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo ter cena dokumentacije in
način plačila

Ponudba mora biti izdelana na podlagi
razpisne dokumentacije. Ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo vsak de-
lovnik od 10. do 13. ure po objavi, na cen-
trali Centra šolskih in obšolskih dejavnosti,
Komenskega 12, Ljubljana, II. nadstropje,
na podlagi dokazila o vplačilu 3.000 SIT
nepovratnih sredstev, ki jih ponudniki naka-
žejo na žiro račun št. 50100-603-43666.

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

Ponudba mora veljati do: 19. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 3. 8. 1998.
CŠOD, Center šolskih in obšolskih

dejavnosti Ljubljana

Št. 41410-0004/98 Ob-3442
Na podlagi prvega in 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: Občina Tol-
min, Ul. padlih borcev 1b, Tolmin, tel.
81-001, faks 81-155.

2. Predmet javnega razpisa
Navedba vsebine: ročna in strojna vzdr-

ževalna dela na gozdnih cestah v krajev-
nih enotah Tolmin in Most na Soči.

3. Orientacijska vrednost naročila:
6,000.000 SIT.

Naročnik si pridržuje pravico do spre-
membe obsega del glede na razpoložljiva
finančna sredstva. Izvajalec v tem primeru
ni upravičen do odškodnine.

4. Pričetek in dokončanje del: pričetek
julij 1998, dokončanje november 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so navedena v razpisni dokumenta-
ciji. Naročnik si pridržuje pravico izbire raz-
ličnih izvajalcev za posamezne krajevne eno-
te, posamezne vrste del ter z njimi skleniti
ločene pogodbe.

6. Rok za oddajo ponudbe: ponudbe
morajo biti vložene do petka, 26. 6. 1998
na tajništvu Občine Tolmin, Ul. padlih bor-
cev 1b, Tolmin do 12. ure.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
z navedbo predmeta naročila “Vzdrževanje
gozdnih cest”, imenom in naslovom naroč-
nika ter imenom in naslovom ponudnika.

7. Odpiranje ponudb bo v ponedeljek,
29. 6. 1998 ob 9. uri, v prostorih Oddelka
za okolje in prostor Občine Tolmin, Ulica
Padlih borcev 1b, Tolmin.

8. Ponudniki bodo o izidu javnega razpi-
sa obveščeni do 10. 7. 1998.

9. Razpisna dokumentacija
Ponudniki lahko dvignejo razpisno doku-

mentacijo na Občini Tolmin, Ulica padlih
borcev 1b, Tolmin, kont. oseba Ljubo Mra-
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kič ali na Zavodu za gozdove OE Tolmin,
Tumov drevored 17, kont. oseba Košič Vla-
do, vsak delovni dan od 8. do 14. ure.

Dodatne informacije dobijo na naslovih
iz 9. točke razpisa.

Občina Tolmin
Zavod za gozdove Slovenije

OE Tolmin

Ob-3443
Na podlagi 2. točke 34. člena zakona o

javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objav-
ljamo

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime in sedež naročnika: Občina Po-
stojna, kont. oseba Helena Primc, dipl. soc.
del., Ljubljanska 4, Postojna, tel.
067/28-07-00, faks 067/28-07-80, soba
št. 21/I, e-mail: obcina.Postojna@siol.net.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: opravljanje prevo-

zov šoloobveznih otrok v:
OŠ Antona Globočnika Postojna, na re-

lacijah: Liplje–Planina–Postojna; Predjama–
Gorenje–Bukovje–Belsko–Postojna; Strm-
ca–Studeno–Zagon–Vel. Otok–Postojna

OŠ Miroslava Vilharja Postojna, na relaci-
jah: Strane–M. Ubeljsko–V. Ubeljsko–Raz-
drto–Hruševje–Bolk–Postojna; Šmihel pod
Nanosom–Landol–Bolk–Hruševje–Hrašče–
Postojna;

in OŠ Prestranek, na relacijah: Orehek–
Prestranek; Rakitnik–Matjena vas–Prestra-
nek; Slavina–Koče–Prestranek.

3. Orientacijska vrednost naročila:
23,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: šolsko leto 1998/99, za-
četek 1. 9. 1998 in zaključek 30. 6. 1999.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in omejitve, ki bodo upoštevane:

– najnižja cena,
– druga merila, navedena v razpisni do-

kumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upo-

števane preference za domače ponudnike.
6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo

predložene najkasneje do 2. 7. 1998 do
9. ure, na naslov: Občina Postojna, Odde-
lek za družbene dejavnosti, prevzemnica
Helena Primc, dipl. soc. del., Ljubljanska 4,
6230 Postojna, tel. 067/28-07-00, faks
067/28-07-80, soba št. 21/I, e-mail: obci-
na.Postojna@siol.net.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 2. 7. 1998
ob 9.30, na naslovu: Občina Postojna, od-
piranje vodi Ivan Poderžaj, inž. gradb., Ljub-
ljanska 4, Postojna, tel. 067/28-07-00,
faks 067/28-07-80, soba št. 4, e-mail: ob-
cina.Postojna@siol.net.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 16. 7. 1998.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno

dokumentacijo: Občina Postojna, kont. ose-
ba Helena Primc, dipl. soc. del., Ljubljan-
ska 4, Postojna, tel. 067/28-07-00, faks
067/28-07-80, soba št. 21/I, e-mail: obci-
na.Postojna@siol.net.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 24. 6. 1998.

10. Postopek izbire izvajalca: ponovni
javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora vsebovati datum veljav-
nosti.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 24. 7. 1998.

Občina Postojna

Št. 38/98 Ob-3444
Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.

l. RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Investitor: Javno podjetje Snaga,
d.o.o., Maribor, Nasipna c. 64, Maribor.

2. Predmet razpisa: izbira najugodnej-
šega ponudnika za nakup plastičnih sme-
tiščnih posod za zbiranje gospodinjskih
odpadkov po sistemu ločenega zbiranja.

3. Okvirna cena: skupna vrednost po-
sod: 45 mio SIT.

4. Plačilni pogoji: rok plačila je minimal-
no 60 dni od izstavitve fakture (avansirane-
ga plačila po zakonu o javnih razpisih ni!).

5. Dobavni rok: vse vrste posod se do-
bavljajo sukcesivno v obdobju petih tednov.
Prva dobava je predvidena 15. 8. 1998.

6. Specifikacija in količina razpisane
opreme:

a) 50 plastičnih smetiščnih posod volum-
na 80 l,

b) 2800 plastičnih smetiščnih posod vo-
lumna 120 l,

c) 200 plastičnih posod volumna 160 l
do 180 l,

d) 2200 plastičnih smetiščnih posod vo-
lumna 240 l,

e) 300 plastičnih smetiščnih posod vo-
lumna 1100 l.

Posode pod a, b, c, d in e so namenjene
za zbiranje ostalih odpadkov in so sive bar-
ve s sivimi pokrovi.

f) 30 plastičnih smetiščnih posod volum-
na 1100 l za papir.

Posode pod f so namenjene za zbiranje
papirja in so zelene barve z rdečim pokro-
vom z odprtino za papir, s ključavnico za
pokrov in zavore.

g) 125 plastičnih smetiščnih posod vo-
lumna 1100 l za steklo.

Posode pod g so za zbiranje stekla in so
zelene barve z belim pokrovom z odprtina-
ma za steklenice, s ključavnico za pokrov in
zavore.

h) 1200 plastičnih smetiščnih posod vo-
lumna 120 l, brez prezračevanja,

i) 300 plastičnih smetiščnih posod vo-
lumna 240 l, brez prezračevanja.

Posode pod h in i so namenjene za zbi-
ranje bioloških odpadkov in so rjave barve z
rjavimi pokrovi.

7. Drugi pogoji, ki jih morajo ponudniki
zagotoviti:

– posode morajo ustrezati normam DIN
oziroma EN,

– posode morajo biti izdelane iz kvalitet-
nega materiala, ki je odporen na udarce in

obrabo ter kemične vplive, ki se pojavljajo pri
običajni komunalni rabi pri ločenem zbiranju
gospodinjskih odpadkov (splošni komunalni
odpadki, papir, steklo, biološki odpadki),

– na posodah mora biti dobro vidno vtis-
njen napis “Snaga“,

– na posodah morajo biti prilepljene na-
lepke namembnosti posode (ostali odpad-
ki, biološki odpadki, papir, steklo), po logo-
tipu naročnika v velikosti, primerni velikosti
posode,

– naročnik si pred naročilom zadržuje
pravico pregleda vzorcev.

8. Ponudba mora vsebovati:
– osnutek pogodbe,
– dokazilo o registraciji (za pravne ose-

be izpisek registra z opisom dejavnosti, ki
ne sme biti starejši od treh mesecev, za
samostojne podjetnike pa priglasitev pri
davčnem organu),

– bonitetne obrazce, ki niso starejši od
30 dni, za samostojne podjetnike potrjena
davčna napoved za zadnje davčno obdobje,

– končno ceno, izraženo v SIT, z vklju-
čenimi dajatvami fco kupec,

– dobavni rok,
– reference,
– opcijo ponudbe,
– garancijski rok,
– druge ugodnosti.
9. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
– izpolnjevanje tehničnih zahtev,
– cena,
– plačilni pogoji,
– dobavni rok,
– garancija,
– reference,
– druge ugodnosti.
10. Obveznosti naročnika
Ta razpis v nobenem primeru ne zavezu-

je naročnika, da bi sprejel katerokoli po-
nudbo, niti v primeru, če ta ustreza pogo-
jem razpisa ali celo, če je ta najcenejša ali
najugodnejša.

Naročnik tudi ne odgovarja kateremukoli
ponudniku za škodo, ki bi jo slednji utrpel,
ker njegova ponudba ni bila sprejeta.

11. Oddaja in javno odpiranje ponudb
Interesenti morajo oddati ponudbe na na-

slov: Javno podjetje Snaga, d.o.o., Maribor,
Nasipna 64, 2000 Maribor, v 25 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, do 12. ure.

Javno odpiranje ponudb bo v četrtek,
9. 7. 1998 ob 12. uri, v prostorih JP Snage
Maribor.

Predstavniki ponudnikov morajo pri jav-
nem odpiranju ponudb imeti pisna poobla-
stila za zastopanje.

Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih
pisemskih ovojnicah z dobro vidno oznako
“Ne odpiraj“ ter “Ponudba: Posode za od-
padke – etapa ‘98“, naslovom, telefonsko
in telefaks številko ponudnika ter imenom
kontaktne osebe.

Podrobnejše informacije lahko ponudni-
ki dobijo na naslovu naročnika pri Viliju Caf-
niku, tel. 062/316-581 ali 062/316-582,
med 7. in 14. uro, ali na faks 062/307-661.

12. Odločitev naročnika
Ponudniki bodo o izidu razpisa obvešče-

ni najkasneje v 25 dneh po odpiranju po-
nudb.

Javno podjetje Snaga, d.o.o.,
Maribor
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Št. 2.0.-2933 Ob-3445
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Slovenske železnice, d.d., Infrastruktu-
ra, kont. oseba Zoran Jelovčan, Kolodvor-
ska 11, Ljubljana, tel. 061/13-13-144, faks
061/13-36-037.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: sanacija jeklenega
mostu v km 4 + 918 proge Ljubljana–
Kamnik.

3. Orientacijska vrednost naročila:
30,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 45 dni.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 14. 7. 1998 do
9. ure, na naslov: Slovenske železnice,
d.d., Infrastruktura, Kolodvorska 11, 1506
Ljubljana, tel. 061/13-13-144, faks
061/13-36-037, soba št. 205.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 14. 7. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Slovenske železni-
ce, d.d., Infrastruktura, odpiranje vodi ko-
misija naročnika, Kolodvorska 11, Ljublja-
na, tel. 061/13-13-144, faks
061/13-36-037, steklena dvorana.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 15. 8. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Slovenske železnice, d.d.,
Infrastruktura, kont. oseba Zoran Jelovčan,
Kolodvorska 11, Ljubljana, tel.
061/13-13-144, int. 42-47, faks
061/13-36-037, soba št. 209.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 13. 7. 1998 za 20.000 SIT.

Način plačila: z virmanom, na račun šte-
vilka: 50100-601-5014744.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 14. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 28. 8. 1998.

Št. 2.0.-2933 Ob-3446
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Slovenske železnice, d.d., Infrastruktu-
ra, kont. oseba Godec Andrej, dipl. inž.,
Sekcija SVIK Celje, Ulica XIV. divizije 2, Ce-
lje, tel. 063/484-920/340, faks
063/442-480, III. nadstropje.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: gretje kretnic na
postaji Celje–Čret, Šentjur in Rače.

3. Orientacijska vrednost naročila:
50,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 2 meseca ali 60 dni, zače-
tek 1. 9. 1998 in/ali zaključek 30. 10.
1998.

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

Pri  ocenjevanju  ponudb  ne  bodo
upoštevane  preference  za  domače  po-
nudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 20. 7. 1998 do
10. ure, na naslov: Slovenske železnice,
d.d., Infrastruktura, Sekcija SVIK Celje, prev-
zemnik tajništvo, Ulica XIV. divizije 2, Celje,
tel. 063/484-920/340, faks 063/442-480,
III. nadstropje.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 20. 7.
1998 ob 12. uri, na naslovu: Slovenske
železnice, d.d., Infrastruktura, Sekcija SVIK
Celje, odpiranje vodi komisija naročnika,
Ulica XIV. divizije 2, Celje, tel.
063/484-920/340, faks 063/442-480,
III. nadstropje.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 31. 7. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Slovenske železnice, d.d.,
Infrastruktura, kont. oseba Godec Andrej,
dipl. inž., Sekcija SVIK Celje, Ulica XIV. divi-
zije 2, Celje, tel. 063/484-920/340, faks
063/442-480, III. nadstropje.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 19. 6. 1998 za 25.000 SIT.

Način plačila: z virmanom, na račun šte-
vilka: NLB 50100-601-5014744.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 30. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 7. 8. 1998.

Št. 2.0.-2933 Ob-3447
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Slovenske železnice, d.d., Infrastruktu-
ra, kont. oseba Godec Andrej, dipl. inž.,
Sekcija SVIK Celje, Ulica XIV. divizije 2, Ce-
lje, tel. 063/484-920/340, faks
063/442-480, III. nadstropje.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: zavarovanje nivoj-
skega križanja v km 578+604 proge Zi-
dani Most–Šentilj.

3. Orientacijska vrednost naročila:
65,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 2 meseca ali 60 dni, za-
četek 1. 9. 1998 in/ali zaključek 30. 10.
1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: najnižja cena, druga merila, navede-
na v razpisni dokumentaciji.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 20. 7. 1998 do
10. ure, na naslov: Slovenske železnice,
d.d., Infrastruktura, Sekcija SVIK Celje,
prevzemnik tajništvo, Ulica XIV. divizije 2,
3000 Celje, tel. 063/484-920/340, faks
063/442-480, III. nadstropje.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 20. 7.
1998 ob 10.30, na naslovu: Slovenske
železnice, d.d., Infrastruktura, Sekcija SVIK
Celje, odpiranje vodi komisija naročnika,
Ulica XIV. divizije 2, Celje, tel.
063/484-920/340, faks 063/442-480,
III. nadstropje.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 31. 7. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Slovenske železnice, d.d.,
Infrastruktura, kont. oseba Godec Andrej,
dipl. inž., Sekcija SVIK Celje, Ulica XIV. divi-
zije 2, Celje, tel. 063/484-920/340, faks
063/442-480, III. nadstropje.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 19. 6. 1998 za 25.000 SIT.

Način plačila: z virmanom, na račun šte-
vilka: NLB 50100-601-5014744.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 30. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 7. 8. 1998.

Št. 2.0.-2933 Ob-3448
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
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1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Slovenske železnice, d.d., Infrastruktu-
ra, kont. oseba Zoran Jelovčan, Kolodvor-
ska 11, Ljubljana, tel. 061/13-13-144, faks
061/13-36-037, soba št. 209.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine:

1. pregled in izdelava projekta sa-
nacije jeklenega mostu in ležišč v km
34+573 proge Pragersko–Središče,

2. pregled in izdelava projekta sa-
nacije jeklenega mostu in ležišč v km
41 + 866 proge Pragersko–Središče.

3. Orientacijska vrednost naročila:
1. 2,000.000 SIT,
2. 2,000.000 SIT.

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

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 30. 6. 1998 do
9. ure, na naslov: Slovenske železnice,
d.d., Infrastruktura, Kolodvorska 11, 1506
Ljubljana, tel. 061/13-13-144, faks
061/13-36-037, soba št. 205.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 30. 6. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Slovenske železnice,
d.d., Infrastruktura, odpiranje vodi komisija
naročnika, Kolodvorska 11, Ljubljana, tel.
061/13-13-144, faks 061/13-36-037,
steklena dvorana.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 1. 8. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Slovenske železnice, d.d.,
Infrastruktura, kont. oseba Zoran Jelovčan,
Kolodvorska 11, Ljubljana, tel.
061/13-13-144, int. 42-47, faks
061/13-36-037, soba št. 209.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 29. 6. 1998 za 10.000 SIT.

Način plačila: z virmanom, na račun šte-
vilka: 50100-601-5014744.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 30. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 14. 8. 1998.
Slovenske železnice, d.d.

Infrastruktura

Ob-3449
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Stanovanjski sklad občine Maribor, kont.
oseba Darko Breznik, Grajski trg 1, Mari-
bor, tel. 062/229-7360, faks
062/215-221, soba št. 202.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nakup novih ali rab-

ljenih nezasedenih stanovanj.
3. Orientacijska vrednost naročila:

50,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 30 dni od podpisa kup-

ne pogodbe.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 29. 6. 1998 do 9. ure,
na naslov: Stanovanjski sklad občine Mari-
bor, prevzemnica Milena Weingerl, Grajski
trg 1, 2000 Maribor, tel. 062/229-7360,
faks 062/215-221, soba št. 206.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 29. 6. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Stanovanjski sklad
občine Maribor, odpiranje vodi Danica Pu-
tora, Grajski trg 1, Maribor, tel.
062/229-7360, faks 062/215-221, soba
št. 209.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 10. 8. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Stanovanjski sklad občine
Maribor, kont. oseba Milena Weingerl, Graj-
ski trg 1, Maribor, tel. 062/229-7360, faks
062/215-221, soba št. 206.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 22. 6. 1998.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 31. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 14. 8. 1998.
Stanovanjski sklad občine Maribor

Ob-3453
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Mestna občina Novo mesto, kont. ose-
ba Danica Okleščen, Seidlova cesta 1, No-
vo mesto, tel. 068/317-206, soba št. 46.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: ureditev centralne-
ga ogrevanja v glasbeni šoli v Novem
mestu.

3. Orientacijska vrednost naročila:
11,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 1 mesec, začetek 23. 7.
1998 in zaključek 25. 8. 1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 2. 7. 1998 do
10. ure, na naslov: Mestna občina Novo
mesto, prevzemnik Služba za investicije (Da-
nica Okleščen), Seidlova cesta 1, 8000 No-
vo mesto, tel. 068/317-206, soba št. 46.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 2. 7. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Mestna občina Novo
mesto, odpiranje vodi Pavle Jenič, Seidlova
cesta 1, Novo mesto, faks 068/322-731,
soba št. 67/2.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 20 dni po odpiranju.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Mestna občina Novo me-
sto, služba za investicije, kont. oseba Dani-
ca Okleščen, Seidlova cesta 1, Novo me-
sto, tel. 068/317-206, faks 068/322-731,
soba št. 46.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 19. 6. 1998 za 5.000 SIT, vsak delov-
nik od 7.30 do 10. ure.

Način plačila: z virmanom z oznako “Za
razpisno dokumentacijo – Glasbena šola”
na račun številka: 52100-630-40-115.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Mestna občina Novo mesto, služba za
investicije, kont. oseba Danica Okleščen,
Seidlova cesta 1, Novo mesto, tel.
068/317-206, soba št. 46.

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

Ponudba mora veljati do: 60 dni od od-
piranja.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 17. 7. 1998.

Mestna občina Novo mesto

Št. 404-08-1/98 Ob-3454
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež na-
ročnika: Ministrstvo za obrambo RS, Kar-
deljeva ploščad 24-26, Ljubljana, tel.
061/133-11-11, faks 061/131-81-64.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: zdravila in medicin-

ski pripomočki.
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3. Orientacijska  vrednost  naročila:
ca. 128,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 12 mesecev, začetek
15. 8. 1998 in zaključek 15. 8. 1999.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 13. 7. 1998 do
12. ure, na naslov: Ministrstvo za obrambo
RS, prevzemnik sprejemna pisarna – vlo-
žišče, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljublja-
na, tel. 061/171-23-89, faks
061/131-81-64.

Zapečatene  kuverte  morajo  biti  jasno
označene  z  napisom  “Ponudba  –  Ne
odpiraj” javni razpis MORS BO-6A/98 -
Zdravila”.

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

Javno odpiranje ponudb bo 14. 7. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Ministrstvo za obram-
bo RS, odpiranje vodi Bojan Benedik, Kar-
deljeva ploščad 24, Ljubljana, tel.
061/171-23-43, faks 061/131-90-35, so-
ba št. 150.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa v 45 dneh od dneva odpiranja ponudb.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Ministrstvo za obrambo –
Uprava za logistiko, kont. oseba Boštjan
Purkat, Kardeljeva ploščad 24, Ljubljana,
tel. 061/171-25-86, faks 061/131-92-82,
soba št. 365, med 8. in 9. uro.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 7. 7. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: virman na račun številka:
50100-637-55216.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Zdravstveni center MORS, kont. osebi
Jelka Madžgalj in dr. Jana Prinčič, Štula
b.b. – Šentvid, Ljubljana – Šentvid, tel.
061/152-10-41, faks 061/152-10-14.

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

Ponudba mora veljati do: 15. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 25. 8. 1998.
Ministrstvo za obrambo RS

Ob-3455
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Institut “Jožef Stefan”, kont. oseba na-
bavno-prodajna služba, Jamova 39, Ljublja-
na, tel. 177-39-00 (centrala), faks
061/123-22-05, soba št. C 142.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: oprema za biokemij-

ski laboratorij:
A) avtomatski DNA sekvenator,

B) spektrofluorimeter,
– subv. s strani MZT v okviru paketa

VIII pod zaporedno številko 109.0.
3. Orientacijska vrednost naročila:

23,100.000 SIT, 140.000 USD.
4. Dobavni rok: 10 tednov po podpisu

pogodbe.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji: preglednost in celovitost
ponudbe, cena, stalnost cene, reference,
druge posebne ugodnosti.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 13. 7. 1998 do
12. ure, na naslov: Institut “Jožef Stefan”,
prevzemnik vložišče Instituta, Jamova 39,
vhod z Jadranske ulice, Jamova 39, 1000
Ljubljana, tel. 177-39-00 (centrala), faks
061/12-35-400.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “ Ne odpiraj – Ponudba
za biokemijski laboratorij” s številko objave
javnega razpisa v Uradnem listu RS ter s
točnim naslovom ponudnika.

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

Javno odpiranje ponudb bo 14. 7. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Institut “Jožef Ste-
fan”, Jamova 39, vhod z Jadranske ulice,
sejna soba IJS, 1000 Ljubljana, tel.
177-39-00 (centrala), faks
061/12-35-400.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 22. 7. 1998.

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

Razpisna dokumentacija je na razpolago
vsak delovni dan od 8. do 12. ure, v vlo-
žišču Instituta do 24. 6. 1998. Na pismeno
željo ponudnika razpisno dokumentacijo
pošljemo po pošti ali faksu.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu naročnika na podlagi pisne zahteve, po-
slane po pošti ali po faksu do 30. 6. 1998
– pisna pojasnila glede razpisne dokumen-
tacije bodo posredovane najkasneje do
3. 7. 1998.

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

Ponudba mora veljati do: 10. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 31. 7. 1998.
Institut “Jožef Stefan”

On the basis of paragraphs one and two
of Article 18 of the Act on Public Orders,
Official Gazette of the Republic of Slovenia,
no. 24/97, we order an announcement of

Public Tender
for the Selection of a Supplier without
Limitations with the following Content

1. Name or title and seat of procurer:
Institute “Jožef Stefan”, Contact: Commer-

cial Department, Jamova 39, Ljubljana,
tel. 177-39-00 (switchboard), fax
061/123-22-05, room C 142.

2. Subject of public order: goods.
Equipment for Biochemical labora-

tory:
A) DNA sequenator,
B) spectrofluorimeter,
– subsidized by Slovene Ministry of

Science and Technology.
3. Guideline value of order: 23,100.000

SIT, 140.000 USD.
4. Delivery term: 10 weeks after signing

the contract.
5. Bid selection criteria: other criteria

stated in tender documentation – clarity and
integrity of bid, price, price stability, refe-
rences, other special benefits.

In evaluating bids, domestic bidders will
not be given preference.

Bids will be counted that are submitted
at latest to 13th July 1998 to 12.00 at the
address: Institute “Jožef Stefan”, Submit-
ted to: Institute Mail Room, Jamova 39,
Jadranska Street Entrance, Jamova 39,
1000 Ljubljana, tel. 177-39-00 (switch-
board), fax 061/12-35-400.

Sealed envelopes must be clearly mar-
ked with “Do not open – Bid for Biochemi-
stry laboratory”, with public tender announ-
cement number in Official Gazette and the
exact address of the bidder.

6. Address, room, date and hour of pub-
lic opening of bids

Public opening of bids will be on 14th

July 1998 at 11.00, at the address: Institu-
te “Jožef Stefan”, Jamova 39, Conference
Room IJS, 1000 Ljubljana, tel. 177-39-00
(switchboard), fax 061/12-35-400.

7. Date bidders will be notified of public
tender outcome

Bidders will be notified of tender outco-
me at latest to 22th July 1998.

8. Place, time and person to obtain ten-
der documentation: Institute “Jožef Stefan”,
Contact Person: Institute Mail Room, Jamo-
va 39 – Jadranska Street Entrace, Ljublja-
na, tel. 177-39-00 (switchboard), faks
061/12-35-400.

Tender documentation will be available
every working day from 8.00 to 12.00 in
the Institute’s mail room to 24th June 1998.
On receipt of a written request, tender do-
cumentation will be sent by mail or fax.

9. Other data
Additional information can be obtained

at the procuredr’s address on the basis of a
written request. It will be sent by mail or fax
to 30th June 1998 – written clarification with
respect to tender documentation will be
supplied at least to 3th July 1998.

10. Supplier selection procedure: Pub-
lic tender for selection of supplier without
limitation.

Bids must be valid until 10th September
1998.

Anticipated order allocation date 31st July
1998.

Institute “Jožef Stefan”

Št. 009767 Ob-3456
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
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javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Pošta Slovenije, d.o.o., kont. oseba Pe-
ter Hometer, Slomškov trg 10, Maribor, tel.
062/449-200, faks 062/449-2311, III.
nadstr.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: adaptacija poslov-
nega prostora Divača.

3. Orientacijska vrednost naročila:
30,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 15. 8. 1998 in zaključek 15. 11. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: najnižja cena, druga merila, navede-
na v razpisni dokumentaciji.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 22. 6. 1998 do
12. ure, na naslov: Pošta Slovenije, d.o.o.,
prevzemnik Peter Hometer, Slomškov trg
10, 2000 Maribor, tel. 062/449-200, faks
062/449-2311, III. nadstr.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 3. 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 ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa 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 22. 6. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: virman, splošna položni-
ca, na račun številka: 51800-601-180.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 15. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 31. 7. 1998.

Št. 009767 Ob-3457
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Pošta Slovenije, d.o.o., kont. oseba Pe-

ter Hometer, Slomškov trg 10, Maribor, tel.
062/449-200, faks 062/449-2311, III.
nadstr.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nabava pisarniške-

ga, čistilnega in potrošnega materiala.
3. Orientacijska vrednost naročila:

145,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek 1. 9. 1998 in zaključek 31. 8. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: najnižja cena, druga merila, navedena
v razpisni dokumentaciji.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 14. 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 oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila.

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

Javno odpiranje ponudb bo 17. 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 ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 14. 8. 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 30. 6. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: virman, splošna položni-
ca, na račun številka: 51800-601-180.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 30. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 21. 8. 1998.
Pošta Slovenije, d.o.o.

Št. 1193/98 Ob-3458
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: JP Komunala, d.o.o., Novo mesto, kont.
oseba Bogoslav Nunič, Rozmanova cesta
2, Novo mesto, tel. 068/321-514, faks
068/324-115.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: gradnja vodovda Kri-
ži–Vrhovo I. a faza, gradnja primarnega
cevovoda DN 100 in DN 125 mm, skup-
ne dolžine 975 m.

3. Orientacijska vrednost naročila:
14,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 20. 8. 1998 in zaključek 30. 11. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji v višini 10%.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 13. 7. 1998 do
14. ure, na naslov: JP Komunala, d.o.o.,
Novo mesto, prevzemnik JP Komunala,
d.o.o., Novo mesto, Muzejska ulica 5, 8000
Novo mesto, tel. 068/321-514, faks
068/324-115, soba št. 6.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 14. 7. 1998
ob 10. uri, na naslovu: JP Komunala, d.o.o.,
Novo mesto, odpiranje vodi Jožica Fabjan,
v. upr. del., Rozmanova cesta 2, Novo me-
sto, tel. 068/321-514, faks 068/322-248,
sejna soba.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 28. 7. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: JP Komunala, d.o.o., Novo
mesto, kont. oseba Andreja Gorše, inž. gr.,
Muzejska ulica 5, Novo mesto, tel.
068/321-514, faks 068/324-115, soba
št. 6.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 19. 6. 1998 za 20.000 SIT, vsak delov-
nik med 10. in 12. uro.

Način plačila: ob predložitvi potrdila
Agencije za plačilni promet RS o plačilu ma-
terialnih stroškov, na račun številka:
52100-601-11459 – JP Komunala, d.o.o.,
Novo mesto, s pripisom “Javni razpis vodo-
vod Križi–Vrhovo“.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 14. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 7. 8. 1998.
JP Komunala, d.o.o., Novo mesto

Ob-3465
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Šentjur pri Celju, kont. oseba
Marija Rataj, Mestni trg 10, Šentjur, tel.
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063/743-546, faks 063/743-446, soba
št. 49.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: dokončanje obnove
ceste Šentvid–Zagorje.

3. Orientacijska vrednost naročila:
15,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek julij 1998 in zaključek avgust 1998.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 26. 6. 1998 do
12. ure, na naslov: Občina Šentjur pri Ce-
lju, prevzemnik tajništvo urada župana,
Mestni trg 10, 3230 Šentjur, tel.
063/743-215, soba št. 42.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 26. 6. 1998
ob 13. uri, na naslovu: Občina Šentjur pri
Celju, odpiranje vodi komisija za odpiranje
ponudb, Mestni trg 10, Šentjur, tel.
063/743-215, soba št. 48.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 17. 7. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Šentjur pri Celju,
kont. oseba Marija Rataj, Mestni trg 10,
Šentjur, tel. 063/743-546, faks
063/743-446, soba št. 49.

Način plačila: znesek = 3.000 SIT z vir-
manom, na račun številka:
50770-637-56047; Občinska uprava obči-
ne Šentjur pri Celju.

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

Ponudba mora veljati do: 31. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 24. 7. 1998.
Občina Šentjur pri Celju

Ob-3466
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Radlje ob Dravi, Mariborska c.
7, Radlje ob Dravi, kont. oseba Viktor Ka-
rat, Mariborska c. 7, Radlje ob Dravi, tel.
0602/71-401, faks 0602/71-211, soba
št. 318/III.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: obnovitvena dela na
lokalni cesti Vuhred–Vuhred elektrarna
I. faza odvodnjavanje, zgornji ustroj in
protiprašna zaščita.

3. Orientacijska vrednost naročila:
15,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 16. 8. 1998 in zaključek 31. 12. 1998.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 6. 7. 1998 do
10. ure, na naslov: Občina Radlje ob Dravi,
prevzemnik tajništvo, Mariborska c. 7, Ra-
dlje ob Dravi, tel. 0602/71-401, faks
0602/71-211, soba št. 314/III..

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 6. 7. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Občina Radlje ob
Dravi, odpiranje vodi Viktor Karat, Maribor-
ska c. 7, Radlje ob Dravi, tel.
0602/71-401, faks 0602/71-211, soba
št. 313/III.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 22. 7. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Radlje ob Dravi,
kont. oseba Viktor Karat, Mariborska c. 7,
Radlje ob Dravi, tel. 0602/71-401, faks
0602/71-211, soba št. 318/III.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 30. 6. 1998.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do sklenitve po-

godbe.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 31. 7. 1998.
Občina Radlje ob Dravi

Ob-3467
Na podlagi določb zakona o javnih naro-

čilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitve

1. Naziv in sedež naročnika: Občina Mo-
ravske Toplice, Kranjčeva 3, Moravske To-
plice, kontaktna oseba, Ferdinand Doma,
tel. 069/48-765, faks 069/38-502.

2. Predmet javnega naročila: gradbeno
instalacijska dela.

Navedba vsebine: izvedba klimatizaci-
je prostorov občinske uprave.

3. Orientacijska vrednost naročila:
1,500.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: 20
koledarskih dni od uvedbe v delo.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika oziroma kakršnekoli omejitve, ki bo-
do upoštevane: cena in plačilni pogoji, roki
izvedbe reference.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje v 10 dneh od dneva
objave v Uradnem listu RS do 15. ure v
tajništvu občine Moravske Toplice, Kranjče-
va 3, 9226 Moravske Toplice. Zapečatene
kuverte morajo biti opremljene z napisom
“Ponudba - Ne odpiraj” in številko objave

javnega razpisa v Uradnem listu RS ter z
navedbo predmeta javnega naročila.

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

Javno odpiranje ponudb bo 11. dan po
objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS
ob 9.30 na naslovu: Občina Moravske To-
plice, Kranjčeva 3, 9226 Moravske Topli-
ce. Odpiranje vodi Milan Šadl, v sejni dvora-
ni občine.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa: ponudniki
bodo obveščeni o izidu javnega razpisa naj-
kasneje v 5 dneh od odpiranja ponudb.

8. Kraj, čas in oseba pri kateri lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno do-
kumentacijo: Občina Moravske Toplice,
Kranjčeva 3, Moravske Toplice, kontaktna
oseba Ferdinand Doma, tel. 069/48-765,
faks 069/38-502.

9. Ostali podatki:
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do podpisa pogod-

be.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila 12. 6. 1998.
Občina Moravske Toplice

Št. 60/46/98 Ob-3468
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena ter 19. člena zakona o javnih na-
ročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Stanovanjski sklad občine Slovenska Bi-
strica, Kolodvorska 10, Slovenska Bistrica,
tel. 062/811-241, 813-060, faks:
062/811-141.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela, obrtniška in instalacijska dela.

Navedba vsebine: izvedba gradbenih,
obrtniških in instalacijskih del ter ure-
ditev okolja pri gradnji 17-stanovanjske-
ga bloka v Tomšičevi 40 v Slovenski
Bistrici.

3. Orientacijska vrednost naročila:
107,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek avgust 1998, dokončanje april 1999.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika in kakršnekoli omejitve, ki bodo
upoštevane, so navedene v razpisni doku-
mentaciji:

– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– roki izvedbe,
– garancijski roki,
– reference pri podobnih delih.
6. Rok za odddajo ponudb, ki bodo pris-

pele po pošti ali osebno izročene, je naj-
kasneje 13. 7. 1998 do 12. ure na naslov:
Občina Slovenska Bistrica Kolodvorska 10,
Slovenska Bistrica - vložišče - 2. nadstropje.

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

Na hrbtni strani mora biti označen točni
naslov pošiljatelja.
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7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo naslednji dan
po dospetju ponudb tj. v torek, 14. 7. 1998
ob 10. uri, na sedežu Občine Slovenska
Bistrica, Kolodvorska 10, 2. nadstropje v
sejni sobi.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa najkasneje v 7 dneh od spre-
jema sklepa o izbiri najugodnejšega po-
nudnika.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo:

Stanovanjski sklad občine Slovenska Bi-
strica, Kolodvorska 10, Slovenska Bistrica,
tajništvo Oddelka za gospodarstvo, vsak de-
lovni dan med 7. in 10. uro od 15. 6. 1998
do vključno dne 29. 6. 1998, kontaktna
oseba Mira Zorič, dipl. ek.

Ob dvigu razpisne dokumentacije je po-
trebno predložiti dokazilo o plačilu stroškov
razpisne dokumentacije v višini 15.000 SIT
na žiro račun Stanovanjskega sklada števil-
ka: 51810-652-31039.

Projektno dokumentacijo lahko zaintere-
sirani ponudniki dvignejo po predhodnem
naročilu na GEA biro.

10. Dodatne informacije o razpisu in pro-
jektni dokumentaciji dobite na GEA biro,
Titova 34, Slovenska Bistrica, vsak dan od
7. do 9. ure, tel. 812-035, faks: 811-755
(Janika Ozimič Zorič, dipl. inž. gradb.).

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

Ponudba mora veljati 60 dni od dneva
odpiranja ponudb.

Stanovanjski sklad
občine Slovenska Bistrica

Ob-3469
Slovensko narodno gledališče Drama

Ljubljana, Erjavčeva 1, Ljubljana, na podlagi
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 24/97) objavlja

javni razpis
za zamenjavo protipožarne varnostne

naprave v zgradbi SNG Drama
Ljubljana

1. Naročnik del je Slovensko narodno
gledališče Drama Ljubljana, Erjavčeva 1,
Ljubljana.

2. Predmet razpisa je zamenjava proti-
požarne varnostne naprave in vzpostavitev
celovite protipožarne zaščite v zgradbi SNG
Drama Ljubljana vključno z vodno zaveso.

3. Zahteve za vsebino ponudbe so nave-
dene v razpisni dokumentaciji.

4. Okvirni čas izvajanja je avgust 1998.
Okvirna vrednost naročila je 10,000.000

SIT.
5. Merila za izbor najboljšega ponudnika

so navedena v razpisni dokumentaciji.
6. Ponudniki morajo predložiti svojo po-

nudbo na naslov naročnika v zapečateni ku-
verti z oznako “Ne odpiraj - ponudba za
zamenjavo protipožarne varnostne naprave”
do 6. 7. 1998 do 12. ure.

7. Javno odpiranje ponudb bo 6. 7.
1998 ob 15. uri na sedežu naročnika v sej-
ni sobi 204.

8. Informativni sestanek in ogled bo
25. 6. 1998 ob 9. uri pri naročniku.

9. Ponudniki lahko razpisno dokumenta-
cijo prevzamejo na sedežu naročnika pri
Teji Valič od 15. 6. do 26. 6. 1998 vsak
delovni dan od 8. do 12. ure (tel.
061/221-462). Ponudniki morajo prevzem
dokumentacije najaviti vsaj dan prej in pred
tem vplačati 5.000 SIT na ŽR:
50100-603-56416.

Slovensko narodno gledališče
Drama, Ljubljana

Ob-3470
Na podlagi 18. člena zakona o javnih

naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavlja Ob-
čina Idrija

javni razpis
za izbiro izvajalca za ureditev šolskega

dvorišča in športnih objektov - igrišč
OŠ Idrija

1. Naročnik: Občina Idrija, Mestni trg 1,
Idrija.

2. Predmet razpisa: ureditev šolskega
dvorišča in športnih objektov - zunanjih
igrišč OŠ Idrija.

3. Orientacijska vrednost del je do ca.
30,000.000 SIT.

4. Predviden rok za pričetek del je
15. avgust 1998, dokončanje pa do
31. oktobra 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– kompletnost ponudbe,
– garancija,
– kvaliteta,
– reference,
– način plačila in plačilni pogoji,
– druge posebne ugodnosti ponudnika,
– cena,
– rok izvedbe.
6. Rok za oddajo ponudb je 30 dni po

objavi v Uradnem listu RS. Ponudba mora
biti oddana v zapečateni ovojnici z napisom
“Ne odpiraj – ponudba za javni razpis OŠ
Idrija” . V ponudbi naj bodo:

– podatki o ponudniku,
– dokazilo o sposobnosti izvajalca (regi-

stracija, odločba, seznam zaposlenih in pod-
izvajalcev),

– finančno zavarovanje za resnost po-
nudbe,

– potrjeni obrazci BON 1, BON 2 ali
BON 3,

– predračun in cene del na popis iz raz-
pisne dokumentacije,

– terminski plan,
– osnutek pogodbe s plačilnimi pogoji,
– opcija ponudbe.
7. Javno odpiranje ponudb bo v torek

14. julija 1998 ob 13. uri, v veliki sejni sobi
Občine Idrija.

8. O izbiri izvajalca bodo ponudniki ob-
veščeni v roku 20 dni od dneva odpiranja
ponudb.

9. Razpisno dokumentacijo in vse
dodatne informacije ponudniki dobijo v
roku 10 dni po objavi razpisa na tajništvu
Občine Idrija med 8. in 12. uro. Kontaktna
oseba je Zdenka Šturm, vodja službe za
družbene dejavnosti. Stroški razpisne
dokumentacije znašajo 10.000 SIT. Na-
čin plačila na Občino Idrija, ŽR
52020-630-7085.

10. Naročnik si pridržuje pravico določi-
ti morebitno manjši obseg del od razpisane-
ga, z ozirom na razpoložljiva sredstva ali
odstopiti od razpisa pogodbe. V obeh pri-
merih ponudniki nimajo pravice do uveljav-
ljanja odškodnine iz tega naslova.

Ob-3471
Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.

l. RS, št. 24/97) objavlja Občina Idrija

javni razpis
za izbiro izvajalcev za opravljanje

prevozov osnovnošolskih otrok
1. Naročnik: Občina Idrija, Mestni trg 1.
2. Predmet javnega naročila: dnevni pre-

vozi učencev v osnovne šole na območju
Občine Idrija na naslednjih relacijah:

– avtobusni prevozi: Godovič–Črni Vrh,
Zadlog–Črni Vrh, Črni Vrh–Godovič–Idri-
ja, Vojsko–Čekovnik–Idrija, Dole–Gore–
Idrija, Idrijske Krnice–Spodnja Idrija, Obla-
kov vrh–Kanomlja–Sp. Idrija, Vrsnik–Ledi-
ne–Sp. Idrija;

– prevozi s kombiji: Jelični Vrh - Idrija, Ni-
kova - Idrija, Bela - Idrija, Mrzli Vrh - Ledine.

Vsi prevozi se vršijo v jutranjih urah v
šolo in v opoldanskih urah iz šole.

3. Skupna orientacijska vrednost razpi-
sanih prevozov znaša ca. 25,000.000 SIT.

4. Šolski prevozi se vršijo v dneh, ko
poteka pouk. Pričetek izvajanja 1. 9. 1998.
Po poteku 6 mesecev je možnost podpisa
pogodbe za petletno obdobje.

5. Prevoze na razpisanih relacijah lahko
opravljajo za dejavnost registrirani vozniki s
svojimi ali najetimi vozili. Svoje storitve mo-
rajo nuditi kvalitetno, odgovorno in v skladu
s cestnoprometno zakonodajo.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– reference,
– zanesljivost prevoza,
– ponudbena cena,
– celovitost ponudbe, ki se izrazi s pri-

pravljenostjo in dokazili ponudnika prevzeti
avtobusne prevoze v celoti tako, da se lah-
ko čas prihodov in odhodov usklajuje s po-
trebami šol,

– druge ugodnosti ponudnika.
7. Rok za oddajo ponudb je 30 dni po

objavi v Uradnem listu RS. Ponudba mora
biti oddana v zapečateni ovojnici z napisom
“Ne odpiraj - Ponudba za javni razpis - šol-
ski prevozi“. V ponudbi naj bo:

– podatki o ponudniku,
– dokazila o registraciji in izpolnjevanju

pogojev za opravljanje javnih prevozov,
– navedba relacij, ki jih je pripravljen voziti,
– cena prevoza in način valorizacije cen

med letom,
– reference - izkušnje pri prevozih os-

novnošolskih otrok.
8. Javno odpiranje ponudb bo v torek,

14. julija 1998 ob 10. uri v veliki sejni sobi
Občine Idrija.

9. O izbiri izvajalca bodo ponudniki ob-
veščeni v roku 20 dni od dneva odpiranja
ponudb.

10. Razpisno dokumentacijo in vse do-
datne informacije ponudniki dobijo v roku
10 dni po objavi razpisa na tajništvu občine
med 8. in 12. uro. Kontaktna oseba je Zden-
ka Šturm, tel. 171-91-017.

Občina Idrija
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Št. 080-09-2374 Ob-3451
Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) in odredbe o vsebine razpisne

in ponudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št. 33/97) župan Občine Železniki objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalcev za opravljanje prevozov osnovnošolskih otrok v Občini

Železniki
1. Naročnik razpisa je: Občina Železniki, Češnjica 48, Železniki.
2. Predmet razpisa: zbiranje ponudb za pridobitev najugodnejših ponudnikov za opravlja-

nje prevozov osnovnošolskih otrok v šolskem letu 1998/99 na naslednjih relacijah:

Št. Relacija Št. otrok Št. km Prihod* Odhod**.
1. Zabrekve–Selca 10 12 7.45 /
2. Zabrekve–Železniki–Zabrekve 7 44 do 7. 13.10
3. Kališe–Selca–Železniki–Kališe 4 34 do 7 13.10
4. Lajše–Selca–Železniki–Lajše 12 34 do 7 13.10
5. Golica–Selca–Železniki–Golica 6 36 do 7 13.10
6. Dolenja vas–Selca–Železniki–Dolenja vas 80 48 do 7 13.10

do 7.45 12.25
7. Ojstri Vrh, Smoleva–Železniki–Ojstri Vrh 23 26 do 7. 12.25
8. Martinj Vrh–Železniki–Martinj Vrh 31 44 do 7. 12.25
9. Potok–Železniki–Potok 20 58 do 7. 12.25
10. Davča–Železniki–Davča 18 72 do 7. 12.25
11. Danje–Železniki–Danje 31 76 do 7. 12.25
12. Zali Log–Železniki 20 14 do 7.45 /
13. Dražgoše–Železniki–Dražgoše 44 28 do 7. 13.10
14. Prtovč, Podlonk–Železniki–Prtovč 20 36 do 7. 12.25
15. Javorjev rob–Grapar–OŠ Davča–Javor. rob 9 40 do 7.55 12.10
16. OŠ Davča–Podgrivar–OŠ Davča 4 20 do 7.55 12.10
17. Dražgoše–Železniki–Šk. Loka–Dražgoše*** 13 92 7.10 13.10

* prihod na končno postajo
** odhod s končne postaje
*** prevoz učencev na OŠ Jela Janežiča

Škofja Loka – s prilagojenim programom

3. Orientacijska cena celotnega naroči-
la je 30,000.000 SIT.

4. Prevoze na razpisnih relacijah lahko
opravljajo za dejavnosti registrirani prevoz-
niki s svojim ali najetim vozilom. Svoje stori-
tve morajo nuditi kvalitetno in v skladu s
cestnoprometno zakonodajo.

5. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime in priimek ponudnika,
– naslov ponudnika,
– dokazilo o registraciji podjetja in de-

javnosti,
– relacijo, za katero se prijavlja,
– licenco ponudnika za prevoz oseb v

notranjem cestnem prometu,
– podatke o prevoznem sredstvu,
– bruto ceno polnega prevoženega km

glede na konfiguracijo terena, oziroma iz-
hodiščno bruto ceno šolske vozovnice v ok-
viru javnega prevoza oseb v prostem in linij-
skem cestnem prometu,

– strukturo cene,
– reference,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naroč-

niku.
6. Razpisno dokumentacijo ponudniki

dobijo na sedežu Občine Železniki, Češ-
njica 48, (II. nadstropje), v sprejemni pisar-
ni pri Lilijani Tolar, vsak delovnik od 8. do
13. ure, na podlagi predložitve dokazila o
plačilu razpisne dokumentacije. Cena raz-
pisne dokumentacije znaša 1.200 SIT in
se plača na žiro račun Občine Železniki,
št. 51510-630-50272, sklic 78909 ali pri
prevzemu na blagajni.

7. Ponudniki, ki bodo sodelovali, naj svo-
jo vlogo, v kateri bodo podani odgovori na

zgoraj navedene zahteve, pošljejo v zaprtih
ovojnicah. Ponudba mora biti obvezno
opremljena z označbo na ovojnici: “Ne od-
piraj, Ponudba za prevoze otrok 1998/99”.

8. Rok za oddajo ponudb je 20 dni po
objavi v Uradnem listu RS, na naslov: Obči-
na Železniki, Češnjica 48, p.p. 2, Železniki.
Ponudbe je potrebno oddati osebno ali po-
slati priporočeno po pošti.

9. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so: ponujena cena, fiksnost cene,
kvaliteta vozil, reference pri izvajanju prevo-
za otrok, zanesljivost prevozov.

Opomba: najcenejša ponudba ni nujno
tudi najugodnejša!

10. Odpiranje ponudb bo javno, in sicer
v ponedeljek, 6. 7. 1998, ob 9. uri, v sejni
sobi Občine Železniki, Češnjica 48, Želez-
niki. Predstavniki ponudnikov morajo pred
odpiranjem ponudb predložiti komisiji pi-
smena pooblastila za zastopanje.

Ponudniki bodo o izboru pismeno ob-
veščeni v roku 22 dni od dneva odpiranja
ponudb.

Vse informacije v zvezi z razpisom lahko
dobite na Osnovni šoli Železniki in v Občini
Železniki.

11. Pridržujemo si pravico spremembe
relacij in voznega reda.

Pridržujemo si tudi pravico, da v primeru
odstopa izbranega najugodnejšega ponud-
nika ali ob neizpolnjevanju pogodbenih ob-
veznosti takoj prekinemo pogodbo in pova-
bimo k podpisu za storitve opravljanja pre-
vozov drugega najugodnejšega ponudnika
po tem javnem razpisu.

Občina Železniki

Ob-3452
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. ter 50. člena zakona o javnih naročilih
(Ur. l. RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Elektro Primorska, d.d., Javno podjetje
za distribucijo električne energije, Erjavče-
va 22, Nova Gorica, tel. 065/22-311, faks
065/23-212, kont. oseba Dušan Tomažič.

2. Predmet javnega naročila: izbira izva-
jalca brez omejitev za dobavo blaga z na-
slednjo vsebino: hidravlične škarje za raz-
rez pločevine.

3. Orientacijska vrednost naročila:
7,000.000 SIT.

4. Predviden dobavni rok: 90 dni po
podpisu pogodbe.

5. Merila in pogoji za izbiro najugodnej-
šega ponudnika ter način ocenjevanja po-
nudb. Pogoji in merila so navedeni v razpi-
sni dokumentaciji.

6. Ponudbo je potrebno dostaviti na na-
slov: Elektro Primorska, d.d., tajništvo, Er-
javčeva 22, 5000 Nova Gorica.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do vključno 6. 7.
1998 do 10. ure ali poslane po pošti pripo-
ročeno s povratnico na naslov naročnika do
navedenega roka.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za hidravlične škarje” ter številko objave jav-
nega razpisa v Uradnem listu RS. Na hrbtni
strani ovojnice mora biti označen naslov po-
šiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 8. 7. 1998
ob 11. uri, v sejni dvorani Elektro Primor-
ska, Erjavčeva 22, Nova Gorica. Odpiranje
bo vodil Dominik Nemec, dipl. inž. el.

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

Ponudniki bodo obveščeni o sprejemu
sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika
najkasneje v roku 7 dni od sprejema skle-
pa.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: dvig razpisne dokumentaci-
je je možen po predhodni enodnevni najavi
po faksu 065/23-212 na sedežu družbe
Elektro Primorska, d.d, Nova Gorica, Erjav-
čeva 22, Nova Gorica, do vključno 19. 6.
1998, med 9. in 11. uro – pri administrator-
ki tehničnega sektorja, Andreji Smole.

Dvig razpisne dokumentacije je možen
ob predložitvi pooblastila za dvig in dokazila
o plačilu stroškov – 5.000 SIT na ŽR št.
52000-601-22566 s pripisom za razpisno
dokumentacijo.

10. Ostali podatki
Vse dodatne informacije so možne samo

v pisni obliki.
Naročnik ne bo organiziral predhodnega

sestanka s ponudniki.
Elektro Primorska, d.d., Nova Gorica

Ob-3459
Na podlagi sprejetega proračuna MO

Maribor za leto 1998 (sklep Mestnega sve-
ta – 25. 3. 1998), zakona o javnih naročilih
(Ur. l. RS, št. 24/97) zakona o graditvi ob-
jektov (Ur. l. RS, št. 29/96), Mestna občina
Maribor kot investitor objavlja
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ponovni javni razpis za oddajo del
rekonstrukcija Miklavške ceste v

Hočah (od P 6 do P 62)
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov): Družba za državne ce-
ste, d.o.o., Tržaška cesta 19a v Ljubljani pri
Oto Rubinič, dipl. inž., in sicer od 15. 6.
1998 do 22. 6. 1998, strokovne informaci-
je pa vam posreduje Vlado Horvat inž. gr.
(tel. 062/224559).

Orientacijska vrednost del 860,000.000
SIT.

Merila za izbiro ponudnika so: cena,
rok izvedbe in strokovna usposobljenost
izvajalca.

Ponudbo za javni razpis predložite naj-
pozneje do 13. 7. 1998 do 9. ure, v vložišče
Mestne občine Maribor, Slovenska ul. 40.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: “Ne odpiraj, ponudba za rekonstruk-
cijo Miklavške ceste v Hočah”.

Javno odpiranje ponudb bo 13. 7. 1998
ob 10. uri v prostorih Komunalne direkcije,
Maribor, Slovenska ul. 40, sejna soba/II.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 14
dneh po odpiranju ponudb.

Mestna občina Maribor
Komunalna direkcija

Ob-3464

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

javni razpis
za izbiro izvajalca za strokovno in
operativno izvedbo delitve med

novonastalimi občinami
1. Naročnik: Občine: Muta, Podvelka-

Ribnica, Radlje ob Dravi, Vuzenica.
2. Predmet javnega naročila: izvajanje

strokovnih in operativnih del na področ-
ju delitve premoženja, pravic in obvez-
nosti med novonastalimi občinami.

3. Ponudba mora vsebovati:
– naslov in dejavnost ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– navedbo odgovornih oseb, ki bodo iz-

vajale ponujena dela z navedbo referenc na
izvedbi podobnih del,

– ceno storitev in plačilne pogoje,
– ponujeno zavarovanje resnosti ponudbe,
– ponujeno zavarovanje kvalitete izved-

be del.
4. Najcenejša ponudba ni najugodnejša

ponudba.
5. Informacije se dobe pri Milanu Šar-

manu, Občina Radlje ob Dravi, tel.
0602/71401 vsak delovni dan med 9. in
13. uro.

6. Pričetek del: takoj po podpisu pogodbe.
7. Upoštevane bodo pisne ponudbe, ki

bodo prispele v 15 dneh po objavi v zaprtih
kuvertah z oznako “za razpis – delitev” na
naslov: Občina Radlje ob Dravi, Mariborska
c. 7, Radlje ob Dravi.

8. Javno odpiranje ponudb bo prvi po-
nedeljek po zaključenem razpisu ob 9. uri,
v prostorih Občine Radlje ob Dravi (soba
313).

9. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 15 dni po odpiranju ponudb.

Občine: Muta, PodvelkaRibnica,
Radlje ob Dravi, Vuzenica

Št. 44/98 Ob-3472
Na podlagi prvega in 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: Zdravstveni
dom Sežana, Partizanska cesta 24, Sežana.

2. Predmet javnega naročila: gradbena,
obrtniška in instalacijska dela - pokritje
terase na delu Zdravstvenega doma v
Sežani.

3. Orientacijska vrednost javnega naro-
čila: 22,000.000 SIT s prometnim davkom.

4. Rok začetka in dokončanja del: pri-
četek 15. 8. 1998 in dokončanje 15. 10.
1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršne koli omejitve, ki bodo upošte-
vane: najnižja cena, druga merila so nave-
dena v razpisni dokumentaciji.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 30. 6. 1998 do
12. ure na naslov Zdravstveni dom Sežana
Partizanska 24, 6210 Sežana.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene s “Ponudba - Ne odpiraj!” In števil-
ko objave v Uradnem listu RS, ter navedbo
predmeta javnega naročila. Na hrbtni strani
kuverte pa ime ponudbenika.

6. Naslov, datum in ura javnega odpira-
nja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne
3. 7. 1998 ob 12. uri na sedežu Zdravstve-
ni dom Sežana, v Sežani Partizanska 24.

7. Rok, v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa: o izidu bo-
do ponudniki obveščeni najkasneje do
14. 7. 1998.

8. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: Zdrav-
stveni dom Sežana, Sežana Partizanska ce-
sta 24 - vsak dan med 8. in 12. uro, v
tajništvu, 8 dni po objavi v Uradnem listu
RS. Ponudniki lahko razpisno dokumenta-
cijo dvignejo s predhodnim dokazilom o pla-
čilu 10.000 SIT na žiro račun Zdravstvene-
ga doma Sežana, številka
51420-603-31525 APP Sežana.

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

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

Zdravstveni dom Sežana

Ob-3473
Na podlagi zakona o javnih naročilih

(Ur. l. RS, št. 24/97) Občina Loška dolina
objavlja

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca za opravljanje

šolskih prevozov brez omejitev pri
Osnovni šoli Heroja Janeza Hribarja
Stari trg pri Ložu in pri Osnovni šoli

Tone Šraj Aljoša
Nova vas za šolsko leto 1998/1999

1. Naročnik: Občina Loška dolina, Cesta
Notranjskega odreda 2, Stari trg pri Ložu.

2. Vrednost naročila: – skupaj največ:
22,364.672 SIT;

– za relacije, ki so pri OŠ Tone Šraj Aljo-
ša Nova vas za prevoz s kombijem v celoti
največ 2,823.552 SIT letno oziroma največ
16.800 SIT dnevno;

– za relacije, ki so pri OŠ Tone Šraj Aljo-
ša Nova vas za prevoz z avtobusom v celoti
največ 7,816.410 SIT skupno letno oziro-
ma največ 42.000 SIT dnevno;

– za relacije, ki so pri OŠ Heroja Janeza
Hribarja Stari trg pri Ložu za prevoz z avto-
busom v celoti največ za 11,724.710 SIT
skupno letno oziroma največ 65.000 SIT
dnevno.

Opomba: Vse cene so v šolskem letu
1998/1999 fiksne in že vsebujejo vse dav-
ke, ki jih je potrebno plačevati v skladu z
zakonodajo.

3. Predmet naročila: izvajanje šolskih
prevozov v Občini Loška dolina v šolskem
letu 1998/1999.

a) Avtobusni prevozi učencev v Osnovno
šolo Heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Lo-
žu s podružnicama:

Dopoldan:
1) Stari trg - Viševek - Markovec - Knežja

Njiva - Markovec - Vrhnika pri Ložu, Iga vas
(šola) - Pudob - Stari trg pri Ložu;

2) Babno Polje - Zg. Poljane - Podgora
pri Ložu - Iga vas - Iga vas (šola) - Kozarišče
- Iga vas (šola) - Pudob - Stari trg pri Ložu;

3) Lož - Stari trg pri Ložu - Nadlesk -
Podcerkev - Dane - Klance - Dane - Podcer-
kev - Nadlesk - Stari trg pri Ložu - Viševek -
Markovec - Knežja Njiva - Markovec - Vrhni-
ka pri Ložu - Viševek - Iga vas (šola).

Popoldan:
1) Stari trg pri Ložu - Pudob - Iga vas

(šola) - Kozarišče - Šmarata - Kozarišče -
Iga vas (šola) - Viševek - Vrhnika pri Ložu -
Markovec - Viševek - Stari trg pri Ložu;

2) Stari trg pri Ložu - Pudob - Iga vas
(šola) - Kozarišče - Šmarata - Kozarišče -
Iga vas (šola) - Viševek - Vrhnika - Markovec
- Knežja Njiva - Markovec - Viševek - Stari
trg pri Ložu - Lož - Stari trg;

3) Stari trg pri Ložu - Nadlesk - Podcer-
kev - Dane - Klance - Podcerkev - Nadlesk -
Pudob - Kozarišče - Šmarata;

4) Stari trg - Babno Polje.
Opomba: Vse relacije skupaj se avtobu-

snemu prevozniku oddajo v izvajanje le v
celoti in izključno za največ v tem razpisu
predviden letni znesek.

b) Avtobusni prevozi učencev v Osnovno
šolo Tone Šraj Aljoša Nova vas:

Dopoldan:
1) Strmica - Ravnik - Andrejče - Mramo-

rovo - Lovranovo - Šivče - Rožanče, Hribar-
jevo - Ulaka - Velike Bloke - Nova vas;

2) Benete - Runarsko - Studenec - Rav-
ne - Studenec - Veliki Vrh - Nova vas.

3) Glina - Nova vas.
Popoldan:
1) Nova vas - Veliki Vrh - Studenec -

Ravne - Runarsko - Benete - Runarsko -
Nova vas;

2) Nova vas - Velike Bloke - Ulaka - Ro-
žanče, Hribarjevo - Šivče - Lovranovo - Mra-
morovo - Andrejče - Ravnik - Strmica - Nova
vas;

3) Nova vas - Veliki Vrh - Studenec -
Ravne - Runarsko - Benete - Runarsko -
Nova vas;

4) Nova vas - Velike Bloke - Ulaka - Ro-
žanče, Hribarjevo - Šivče - Lovranovo - Mra-
morovo - Andrejče - Ravnik – Strmica - No-
va vas.

Opomba: Vse relacije skupaj se avtobu-
snemu prevozniku oddajo v izvajanje le v
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celoti in izključno za največ v tem razpisu
predviden letni znesek.

c) Prevozi otrok s kombijem v OŠ Tone
Šraj Aljoša Nova vas:

Dopoldan:
1) Radlek – Nova vas;
2) Metulje - Nova vas;
3) Polšeče - Zavrh - Škufče - Nova vas;
4) Hiteno – Nova vas.
Popoldan:
1) Nova vas - Radlek - Nova vas;
2) Nova vas - Metulje - Nova vas;
3) Nova vas - Ravnik - Polšeče - Zavrh -

Ravnik - Nova vas;
4) Nova vas - Ravnik - Polšeče - Zavrh -

Ravnik - Nova vas;
5) Nova vas - Ravnik - Hiteno - Nova vas;
6) Nova vas - Glina - Nova vas.
Opomba: Vse relacije skupaj se avtobu-

snemu prevozniku oddajo v izvajanje le v
celoti in izključno za največ v tem razpisu
predviden letni znesek.

4. Čas sklenitve pogodb:
– za OŠ Heroja Janeza Hribarja Stari trg

pri Ložu za čas od 1. 9. 1998 do 30. 6.
1999;

– za OŠ Tone Šraj Aljoša Nova vas za
čas od 1. 9. 1998 do 31. 12. 1998. Od
1. 1. 1999 dalje prevozniki, ki vozijo otroke
v to šolo, sklenejo pogodbe z novo občino
in pod njenimi pogoji v primeru njene usta-
novitve.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika

Ponudbe bodo veljavne, če bodo popol-
ne in jim bo priložena v celoti izpolnjena in
podpisana razpisna dokumentacija.

Popolna ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma polno ime ponudnika;
– naslov ponudnika;
– dokazilo o registraciji podjetja in de-

javnosti ter dokazilo, da ponudnik v skladu z
zakonodajo lahko opravlja šolske prevoze;

– BON 1, BON 2 oziroma BON 3;
– natančne podatke o vsakem prevoz-

nem sredstvu, ki se bo uporabljalo za pre-
voz otrok (ali več prevoznih sredstev - tudi
pri avtobusnih prevoznikih za vsako vozilo
posebej);

– reference;
– v celoti izpolnjeno in podpisano razpi-

sno dokumentacijo s podpisom katere potr-
juje, da soglaša z razpisnimi pogoji.

V okviru veljavnih ponudb bo izvajalec
izbran na podlagi:

– izpolnjevanja zahtev pod 2. in 3. točko
tega razpisa;

– pripravljenost na dolgoročno sodelo-
vanje z naročnikom brez dodatnih pogojev;

– dodatne ugodnosti, ki jih šola nudijo
ponudniki v že oblikovanih cenah;

– pisno potrdilo ponudnika, da ima za-
gotovljeno nadomestilo v primeru okvare vo-
zila ali bolezni voznika.

6. Razpisno dokumentacijo ponudniki
dvignejo osebno v sprejemni pisarni Obči-
ne Loška dolina ali se jim dostavi po pošti.

7. Razpisna dokumentacija se prične dvi-
govati prvi naslednji delovni dan po objavi v
Uradnem listu RS, in se lahko dviguje do
10. 7. 1998 do 8.30.

8. Ponudbe opremljene s vso zahtevano
dokumentacijo je potrebno dostaviti v spre-
jemno pisarno Občine Loška dolina osebno
ali priporočeno na naslov naročnika.

Ponudbe morajo biti dostavljene v zape-
čateni ovojnici z oznako “Ne odpiraj - po-
nudba za prevoze osnovnošolskih otrok v
šolskem letu 1998/1999”. Na ovojnici pa
mora biti tudi točen naslov ponudnika.

Upoštevajo se samo ponudbe, ki bodo
do 10. 7. 1998 do 9. ure dostavljene v
sprejemno pisarno Občine Loška dolina
(osebno ali s priporočeno pošiljko).

Javno odpiranje ponudb bo 10. 7. 1998
ob 9.30 na sedežu Občine Loška dolina.

9. Vse ponudbe, ki ne bodo prispele pra-
vočasno ali ne bodo vsebovale vseh ele-
mentov tega razpisa v razpisanih mejah, bo-
do izločene iz nadaljnje obravnave.

10. Predstavniki ponudnikov, ki bodo
navzoči pri odpiranju ponudb morajo s se-
boj imeti pisno pooblastilo za zastopanje.

11. V primeru, da se na javni razpis ne
prijavi zadostno število ponudnikov, se pris-
pele ponudbe odpre, pregleda, evidentira
in se jih v celoti vrne ponudnikom.

12. Ponudniki bodo o izidu javnega raz-
pisa obveščeni najkasneje 15 dni po odpi-
ranju ponudb.

13. Dodatnih informacij o razpisu se v
predhodnem postopku niti po opravljenem
postopku izbire izvajalce ne posreduje.

14. Z izbranim ponudnikom bo na osno-
vi razpisne dokumentacije, sklenjena po-
godba o izvajanju šolskih prevozov v skladu
s 4. členom tega razpisa. Sklenitev pogodb
bo predvidoma potekala v času od 13. 7.
1998 do 24. 7. 1998.

Občina Loška dolina

Ob-3475
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za

nakup filterske preše
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: JP Vodovod Kanalizacija, d.o.o., Kre-
kov trg 10, Ljubljana.

2. Predmet javnega naročila: filterska
preša za prešanje blata iz komunalnih
čistilnih naprav, vgrajena na kamionski
prikolici za naslednje tehnične podatke:

– vsebina suhe snovi v surovem blatu
(TS) ca. 2–4%,

– doseganje gostote po prešanju
min. 30%,

– kapaciteta v eni sarži: 1000 l.
3. Orientacijska vrednost naročila:

55,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: največ 150 dni od pod-

pisa pogodbe s strani naročnika.
5. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika in kakršnekoli omejitve, ki bodo
upoštevane, so navedena v razpisni doku-
mentaciji:

– skupna cena osnovnega proizvoda
(mobilna stiskalnica),

– način plačila,
– garancijski rok,
– dobavni rok,
– reference (v zadnjih treh letih),
– velikost doseganja gostote po stiska-

nju,
– čas trajanja dehidracije ene sarže,
– enostavnost priprave in učinkovitost re-

ceptur za različne vrste blata,

– skupni stroški (el. energija, flokulan-
ti...) na enoto proizvoda (za m3 suhe snovi).

6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 15. 7. 1998 do
8. ure, na naslov: JP Vodovod Kanalizacija,
Krekov trg 10, Ljubljana.

7. Vse ponudbe morajo biti oddane v
zapečateni pisemski ovojnici označene z oz-
nako “Ne odpiraj – ponudba za filtersko
prešo”, številko objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS in navedbo naziva in na-
slova ponudnika.

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

Javno odpiranje ponudb bo 16. 7. 1998
ob 8. uri, na naslovu: JP Vodovod Kanaliza-
cija, Krekov trg 10, Ljubljana, v sejni sobi v
II. nadstropju.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu javne-
ga razpisa s sklepom o izbiri najugodnejše-
ga ponudnika najkasneje do 8. 9. 1998.

10. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: JP Vodovod Kanalizacija,
Centralna čistilna naprava Zalog, Pot v Ze-
leni gaj, Ljubljana, kont. oseba Pecman
Vlasta.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 29. 6. 1998.

11. Ostali podatki
Dodatne informacije lahko dobijo ponud-

niki na podlagi pismeno zastavljenih vpra-
šanj, ki jih posredujejo po faksu 480-664,
pod oznako ZJN 41nabka/98 – filterska
preša, do vključno 10. 7. 1998, kont. ose-
ba Ernest Mlakar, tel. 480-033.

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

čila: osnovne podatke o izidu javnega razpi-
sa bomo objavili v roku 14 dni od sprejetja
sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika v
Uradnem listu RS.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
na istem naslovu proti plačilu materialnih
stroškov (virman) 15.000 SIT, na žiro račun
št. 50100-601-11581, ali na naši blagajni
na Krekovem trgu 10, Ljubljana.

JP Vodovod Kanalizacija
Ljubljana

Ob-3559
Na podlagi zakona o financiranju javne

porabe (Ur. l. RS, št. 80/94), prvega in dru-
gega odstavka 18. člena zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, Črno-
melj.

2. Predmet javnega razpisa
Navedba vsebine: prevozi osnovnošol-

skih otrok za šolsko leto 1998/99 v Ob-
čini Črnomelj za OŠ Loka, OŠ Dragatuš,
OŠ Vinica in OŠ Stari trg.

3. Razpisno dokumentacijo lahko po-
nudniki dvignejo proti plačilu 3.000 SIT, na
sedežu Občine Črnomelj, Trg svobode 3, v
sprejemni pisarni pri Anici Poljak, ki bo na
voljo do 24. 6. 1998.

4. Informacije lahko ponudniki dobijo na
tel. 52-040, pri Silvi Migalič.



Stran 4568 / Št. 45 / 12. 6. 1998 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

5. Ponudbi mora biti predložena izjava o
nemotenem opravljanju prevozov osnovno-
šolskih otrok v letu 1998/99.

6. Ponudba mora veljati do 31. 8. 1998.
7. Interesenti morajo oddati ponudbe v

zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj – ponud-
ba za šolske prevoze«, najpozneje do 30.
6. 1998 do 9. ure, na naslov: Občina Črno-
melj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj.

8. Odpiranje ponudb bo 30. 6. 1998 ob
12. uri, v sejni sobi Občine Črnomelj, Trg
svobode 3.

9. O izboru bodo ponudniki obveščeni
predvidoma v 20 dneh.

Občina Črnomelj

Št. 11/98 Ob-3560
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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, Urad RS za mladino, Šmartinska 134a,
Ljubljana, tel. 1842-457, faks 1842-498.

2. Predmet javnega naročila: izbira iz-
vajalca dejavnosti organizacije in koor-
dinacije projekta Mladinske kartice v
Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: mladin-
ska kartica), ki bo mladim do 26. leta
omogočal posebne popuste in ugodno-
sti ter pospeševal izvajanje programov
mobilnosti mladih do 26. leta.

Predmet javnega naročila obsega:
– pripravo vsebinskega in tehničnega

razvoja mladinske kartice,
– vzpostavitev mreže prodajnih mest na

celotnem območju Slovenije ter zagotovitev
vsem upravičencem enake možnosti dosto-
pa do mladinske kartice,

– vzpostavitev mreže popustodajalcev
ter sponzorjev,

– izdajanje vodnikov in biltenov ter pro-
mocija mladinske kartice v medijih,

– vključitev v mednarodno organizacijo
za mladinsko kartico (European Youth Card
Association) in zagotovitev mednarodne ve-
ljavnosti slovenske mladinske kartice,

– urejanje podatkovne baze.
3. Orientacijska vrednost naročila znaša

45,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek 1. 8. 1998, zaključek 31. 12. 1999.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane pri ocenjevanju ponudb

Prednost pri izbiri bodo imeli ponudniki,
ki so registrirani kot društvo, zavod ali druga
oblika prostovoljne in neprofitne organizaci-
je, kar je v skladu z naravo dejavnosti, ki je
predmet javnega razpisa in katere bistven
element je neprofitnost in v skladu s prakso
držav, v katerih mladinska kartica že deluje.

Merila:
1. koncept razvoja in izvedbe projekta,
2. kadrovska struktura,
3. finančni načrt projekta s finančnimi

viri,
4. reference ponudnika,
5. delovni in tehnični pogoji.

6. Rok in način predložitve ponudb
1. Ponudbe, ki morajo vsebovati vse

v razpisni dokumentaciji zahtevane sestavi-

ne, morajo biti predložene v tajništvo Urada
RS za mladino (soba 307), Šmartinska
134a, Ljubljana, najpozneje do 13. 7. 1998
do 12. ure.

2. Če ponudnik pošlje ponudbo po
pošti, se šteje za pravočasno predloženo
ponudba, ki je naročniku predložena do ro-
ka, določenega v javnem razpisu.

3. Ponudnik mora ponudbo predložiti
v zapečatenem ovitku ali tako zaprtem ovit-
ku, da je na odpiranju možno preveriti, da je
ovitek zaprt tako, kot je bil predan.

4. Če predloži ponudnik ponudbo v
več ovitkih, morajo biti ovitki označeni po
zaporedju in njihovo število navedeno.

5. Na vsakem ovitku mora biti nave-
den:

– naslov naročnika,
– vidna oznaka »Ne odpiraj – ponud-

ba na javni razpis za Mladinsko kartico« ter
številka objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS,

– naslov pošiljatelja (na hrbtni strani).
7. Naslov, prostor, datum in ura javnega

odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 13. 7. 1998

ob 15. uri, v sejni sobi Urada RS za mladi-
no, Šmartinska 134a, Ljubljana.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo sode-
lovali na javnem odpiranju ponudb, morajo
pred začetkom javnega odpiranja, izročiti
komisiji pisna pooblastila za sodelovanje.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 31. 7. 1998.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo

Razpisno dokumentacijo ter vse dodat-
ne informacije lahko ponudniki dobijo v taj-
ništvu Urada RS za mladino (soba 307),
Šmartinska 134a, Ljubljana, vsak delovni
dan med 12. in 14. uro, tel.
061/1842-457, faks 061/1842-498.

Ministrstvo za šolstvo in šport
Urad RS za mladino

Ob-3561
Občina Šmarje pri Jelšah objavlja na

podlagi prvega in drugega odstavka 18. čle-
na zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97)

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

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

2. Predmet javnega razpisa: rekonstruk-
cija I. etape lokalne ceste Lekmarje–
Sveti Štefan, št. 7425, v dolžini 3,2 km.

3. Skupna orientacijska vrednost naro-
čila: 50,000.000 SIT.

4. Rok začetka del: avgust 1998.
Dokončanje del: oktober 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše po-

nudbe:
– ponudbena cena (najcenejši ponudnik

ni nujno najugodnejši),
– reference ponudnika,
– roki za izvedbo,
– plačilni pogoji.
6. Rok predložitve ponudbe je 13. julij

1998 do 12. ure, na naslov: Občina Šmarje

pri Jelšah, Urad župana, Aškerčev trg 12,
3240 Šmarje pri Jelšah.

Ponudbe morajo biti predložene v zaprti
kuverti in označene z napisom: »Ne odpiraj!
– Javni razpis za rekonstrukcijo I. etape lo-
kalne ceste Lekmarje–Sveti Štefan«.

7. Javno odpiranje ponudb bo 13. julija
1998 ob 13. uri, v sejni sobi Občine Šmar-
je pri Jelšah, Aškerčev trg 12, Šmarje pri
Jelšah.

8. Ponudniki bodo obveščeni o izidu raz-
pisa v roku 7 dni po odpiranju ponudb.

9. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo do vključno 8. 7. 1998, na
Občini Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12,
Šmarje pri Jelšah, pri Antonu Lahu (tel.
821-007), kjer lahko dobijo tudi vse dodat-
ne informacije.

Občina Šmarje pri Jelšah

Št. 231/03 Ob-3562

Na podlagi prvega 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 zna-
nosti, Prešernova 17, Maribor, tel.
062/220-331, faks 062/226-336.

2. Predmet javnega naročila: oprema.
Navedba vsebine: nabava 7 računal-

niških sistemov (433 MHz, RAM 320 MB,
cache 2MB, diskovni pogoni 2 kosa
4.3 GB in 1 kos 9.1 GB, DAT enota
12/24 GB, monitor 15, Open VMS ope-
racijski sistem za neomejeno število
uporabnikov, TCP/IP, DECNET, DMQ...)
za potrebe splošnoizobraževalnih knjiž-
nic Slovenije.

Tehnične specifikacije so navedene v
razpisni dokumentaciji.

3. Orientacijska vrednost naročila:
18,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: do 45 dni.
5. Osnovna merila za izbiro najugodnej-

šega ponudnika so: zadostitev tehničnih
zahtev, kvaliteta, cena.

Podrobna merila za izbiro najugodnejše-
ga ponudnika vsebuje razpisna dokumenta-
cija.

6. Zainteresirani ponudniki lahko razpi-
sano dokumentacijo dobijo na IZUM, Pre-
šernova 17, Maribor, pri Brigiti Adorjan.

7. Ponudbe z oznako »Ne odpiraj – po-
nudba – računalniški sistemi SIK« morajo
prispeti na naslov: IZUM, Prešernova 17,
2000 Maribor, ali biti oddani neposredno v
tajništvo (soba 408), na istem naslovu, naj-
kasneje do 3. 7. 1998 do 9.45.

8. Javno odpiranje ponudb bo 3. 7.
1998 ob 10. uri, v prostorih IZUM-a, so-
ba 021.

Prisotni predstavniki ponudnikov morajo
predložiti pisna pooblastila za svojo navzoč-
nost pri odpiranju ponudb.

9. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni v roku 15 dni od odpiranja ponudb.

Št. 231/03 Ob-3563

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. Naročnik: Institut informacijskih zna-
nosti, Prešernova 17, Maribor, tel.
062/220-331, faks 062/226-336.

2. Predmet javnega naročila: oprema.
Navedba vsebine:
2.1. modem osnovnopasovni 2Mb/s,

vgradni, 5 kosov,
2.2. modem osnovnopasovni 2Mb/s,

namizni, 5 kosov,
2.3. modem osnovnopasovni 1Mb/s,

namizni, 8 kosov,
2.4. usmerjevalnik, 2 serijska in 1 et-

hernet vmesnik, 10 kosov,
2.5. usmerjevalnik, 2 serijska in 1 et-

hernet in 1 BRI vmesnik, 1 kos,
2.6. usmerjevalnik, 2 serijska in 2 et-

hernet vmesnika, 1 kos,
2.7. usmerjevalnik, 1 serijski in 1 et-

hernet vmesnik, 2 kosa,
2.8. usmerjevalnik, 8 serijskih in 1 et-

hernet 10/100 Mb/s vmesnik, 1 kos,
za potrebe splošnoizobraževalnih

knjižnic Slovenije.
Tehnične specifikacije so navedene v

razpisni dokumentaciji.
3. Orientacijska vrednost naročila:

14,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: do 45 dni.
5. Osnovna merila za izbiro najugodnej-

šega ponudnika so: zadostitev tehničnih
zahtev, kvaliteta, cena.

Podrobna merila za izbiro najugodnejšega
ponudnika vsebuje razpisna dokumentacija.

6. Zainteresirani ponudniki lahko razpi-
sano dokumentacijo dobijo na IZUM, Pre-
šernova 17, Maribor, pri Brigiti Adorjan.

7. Ponudbe z oznako »Ne odpiraj – po-
nudba – komunikacijska oprema SIK« mo-
rajo prispeti na naslov: IZUM, Prešernova
17, 2000 Maribor, ali biti oddani neposred-
no v tajništvo (soba 408), na istem naslovu,
najkasneje do 3. 7. 1998 do 12.45.

8. Javno odpiranje ponudb bo 3. 7.
1998 ob 13. uri, v prostorih IZUM-a, soba
021.

Prisotni predstavniki ponudnikov morajo
predložiti pisna pooblastila za svojo navzoč-
nost pri odpiranju ponudb.

9. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni v roku 15 dni od odpiranja ponudb.

Institut informacijskih znanosti
Maribor

Št. 110-1/93 Ob-3476A

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za promet in zveze – Direk-
cija RS za ceste, kont. oseba Liljana Luis,
dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-95, faks 061/178-80-36, so-
ba št. 209.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: ureditev makadamske-
ga vozišča na R 326 Loke–Ledinščica.

3. Orientacijska vrednost naročila:
15,600.000 SIT.

4. Dobavni rok: 2 meseca.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-

ne preference za domače ponudnike v viši-
ni 10%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 13. 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 oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za Ureditev makadamskega vozišča Loke–
Ledinščica.” – S. K. Na hrbtni strani mora
biti označen naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 13. 7. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Ministrstvo za pro-
met in zveze – Direkcija RS za ceste, odpi-
ranje vodi strokovna komisija, Tržaška 19,
Ljubljana, tel. 061/178-81-11, faks
061/178-80-36, soba št. 220/II.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 5. 9. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, kont. oseba Irena Skubic,
Tržaška 19, Ljubljana, tel. 061/178-83-36,
faks 061/178-83-26, soba št. 416.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 19. 6. 1998 za 3.000 SIT.

Način plačila: na blagajni DDC (soba
416) oziroma z virmanom na račun številka:
50105-601-13838.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Družba za državne ceste, d.o.o., Ljub-
ljana, kont. oseba Brane Vlaj, dipl. inž., Tr-
žaška 19a, Ljubljana, tel. 061/178-84-06,
faks 061/178-83-26, soba št. 321.

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

Ponudba mora veljati do: 13. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 12. 9. 1998.

Št. 110-1/93 Ob-3476B

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za promet in zveze – Direk-
cija RS za ceste, kont. oseba Liljana Luis,
dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-95, faks 061/178-80-36, so-
ba št. 209.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: obnova makadam-
skega vozišča na cesti R 342/1265 Po-
ljana–Šentvid.

3. Orientacijska vrednost naročila:
8,564.232 SIT.

4. Dobavni rok: 1 mesec.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-

ne preference za domače ponudnike v viši-
ni 10%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 30. 6. 1998 do
10.30, na naslov: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, prevzemnik vložišče, Tr-
žaška 19a, 1000 Ljubljana, tel.
061/178-83-25, faks 061/178-83-26, so-
ba št. 123.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za Obnova makadamskega vozišča na cesti
Poljana–Šentvid.” – M. T. Na hrbtni strani
mora biti označen naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 30. 6. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Ministrstvo za pro-
met in zveze – Direkcija RS za ceste, odpi-
ranje vodi strokovna komisija, Tržaška 19,
Ljubljana, tel. 061/178-80-74, faks
061/178-80-36, soba št. 320/III.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 22. 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 19. 6. 1998 za 3.000 SIT.

Način plačila: na blagajni DDC (soba
416) oziroma z virmanom na račun številka:
50105-601-13838.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Družba za državne ceste, d.o.o., Ljub-
ljana, kont. oseba Marko Tijanič, grad. teh.,
Tržaška 19a, Ljubljana, tel.
061/178-84-30, faks 061/178-83-26, so-
ba št. 306.

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

Ponudba mora veljati do: 30. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 29. 7. 1998.

Št. 110-1/93 Ob-3476C
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za promet in zveze – Direk-
cija RS za ceste, kont. oseba dr. Miklavž
Čepon, dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-91, faks 061/178-80-36, so-
ba št. 206.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: vzdrževalna dela na
mostu čez Dravo pri Zgornjem Duple-
ku, (R 348 odsek 1292, km 7.500 za-
menjava kovinske ograje, čiščenje dili-
tacij).

3. Orientacijska vrednost naročila:
5,500.000 SIT.

4. Dobavni rok: 1 mesec.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-

ne preference za domače ponudnike v viši-
ni 10%.
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Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 1. 7. 1998 do
10.30, na naslov: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, prevzemnik vložišče, Tr-
žaška 19a, 1000 Ljubljana, tel.
061/178-83-25, faks 061/178-83-26, so-
ba št. 123.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za Vzdrževalna dela čez Dravo pri Zg. Du-
pleku.” – B. T. Na hrbtni strani mora biti
označen naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 1. 7. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Ministrstvo za pro-
met in zveze – Direkcija RS za ceste, odpi-
ranje vodi strokovna komisija, Tržaška 19,
Ljubljana, tel. 061/178-11-11, faks
061/178-80-36, soba št. 220/II.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 23. 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 19. 6. 1998 za 3.000 SIT.

Način plačila: na blagajni DDC (soba
416) oziroma z virmanom na račun številka:
50105-601-13838.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Družba za državne ceste, d.o.o., Ljub-
ljana, kont. oseba Boris Tekavec, dipl. inž.,
Tržaška 19a, Ljubljana, tel.
061/178-84-04, faks 061/178-83-26, so-
ba št. 321.

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

Ponudba mora veljati do: 1. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 30. 7. 1998.

Št. 110-1/93 Ob-3476Č
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za promet in zveze – Direk-
cija RS za ceste, kont. oseba Liljana Luis,
dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-95, faks 061/178-80-36, so-
ba št. 209.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: obnova vertikalne
prometne signalizacije na cesti R 340
na območju CP Celje.

3. Orientacijska vrednost naročila:
9,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 2 meseca.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-

ne preference za domače ponudnike v viši-
ni 10%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 2. 7. 1998 do
8.30, na naslov: Družba za državne ceste,

d.o.o., Ljubljana, prevzemnik vložišče, Tr-
žaška 19a, 1000 Ljubljana, tel.
061/178-83-25, faks 061/178-83-26, so-
ba št. 123.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za Obnova vertikalne signalizacije na ob-
močju CP Celja.” – A. M. Na hrbtni strani
mora biti označen naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 2. 7. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze – Direkcija RS za ceste, odpiranje
vodi strokovna komisija, Tržaška 19, Ljub-
ljana, tel. 061/178-80-74, faks
061/178-80-36, soba št. 320/III.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 23. 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 19. 6. 1998 za 3.000 SIT.

Način plačila: na blagajni DDC (soba
416) oziroma z virmanom na račun številka:
50105-601-13838.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Družba za državne ceste, d.o.o., Ljublja-
na, kont. oseba Aleš Merkun, grad. teh.,
Tržaška 19a, Ljubljana, tel. 061/178-83-94,
faks 061/178-83-26, soba št. 209.

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

Ponudba mora veljati do: 2. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 31. 7. 1998.

Št. 110-1/93 Ob-3476D
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za promet in zveze – Direk-
cija RS za ceste, kont. oseba Liljana Luis,
dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-95, faks 061/178-80-36, so-
ba št. 209.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: obnova in postavi-
tev varnostnih ograj na cesti M 10-3 od-
seki 328-330.

3. Orientacijska vrednost naročila:
42,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 2 meseca.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-

ne preference za domače ponudnike v viši-
ni 10%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 13. 7. 1998 do
8.30, na naslov: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, prevzemnik vložišče, Tr-
žaška 19a, 1000 Ljubljana, tel.
061/178-83-25, faks 061/178-83-26, so-
ba št. 123.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za Obnova in postavitev varnostnih ograj.” –
A. M. Na hrbtni strani mora biti označen
naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 13. 7. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze – Direkcija RS za ceste, odpiranje
vodi strokovna komisija, Tržaška 19, Ljub-
ljana, tel. 061/178-81-11, faks
061/178-80-36, soba št. 220/II.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 5. 9. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, kont. oseba Irena Skubic,
Tržaška 19, Ljubljana, tel. 061/178-83-36,
faks 061/178-83-26, soba št. 416.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 19. 6. 1998 za 3.000 SIT.

Način plačila: na blagajni DDC (soba
416) oziroma z virmanom na račun številka:
50105-601-13838.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Družba za državne ceste, d.o.o., Ljub-
ljana, kont. oseba Aleš Merkun, grad. teh.,
Tržaška 19a, Ljubljana, tel.
061/178-83-94, faks 061/178-83-26, so-
ba št. 209.

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

Ponudba mora veljati do: 13. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 12. 9. 1998.

Št. 110-1/93 Ob-3476E
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za promet in zveze – Direk-
cija RS za ceste, kont. oseba Andrej Vižin,
dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-30, faks 061/178-80-36, so-
ba št. 212.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: obnova odsekov
cest: R 2-424/1285 Slivnica–Črnolica,
R 2-440/1296 Cankova–Kuzma.

3. Orientacijska vrednost naročila:
87,287.500 SIT.

4. Dobavni rok: 3 mesece.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-

ne preference za domače ponudnike v viši-
ni 10%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 14. 7. 1998 do
8.30, na naslov: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, prevzemnik vložišče, Tr-
žaška 19a, 1000 Ljubljana, tel.
061/178-83-25, faks 061/178-83-26, so-
ba št. 123.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za Obnova odsekov cest Slivnica–Črnolica,
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Cankova–Kuzma.” – D. P. Na hrbtni strani
mora biti označen naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 14. 7. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze – Direkcija RS za ceste, odpiranje
vodi strokovna komisija, Tržaška 19, Ljub-
ljana, tel. 061/178-80-74, faks
061/178-80-36, soba št. 320/III.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 6. 9. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, kont. oseba Irena Skubic,
Tržaška 19, Ljubljana, tel. 061/178-83-36,
faks 061/178-83-26, soba št. 416.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 19. 6. 1998 za 3.000 SIT.

Način plačila: na blagajni DDC (soba
416) oziroma z virmanom na račun številka:
50105-601-13838.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Družba za državne ceste, d.o.o., Ljub-
ljana, kont. oseba Dean Peršon, dipl. inž.,
Tržaška 19a, Ljubljana, tel.
061/178-84-09, faks 061/178-83-26, so-
ba št. 318.

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

Ponudba mora veljati do: 14. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 13. 9. 1998.

Št. 110-1/93 Ob-3476F

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za promet in zveze – Direk-
cija RS za ceste, kont. oseba mag. Vlado
Oštir, dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-87, faks 061/178-80-36, so-
ba št. 204.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: obnova odsekov
cest: R1-201/201 Korensko Sedlo–Pod-
koren, R1-225/1248 Mozirje–Radmirje,
R1-221/1222 Dol–Šmarjeta.

3. Orientacijska vrednost naročila:
87,354.550 SIT.

4. Dobavni rok: 3 mesece.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-

ne preference za domače ponudnike v viši-
ni 10%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 14. 7. 1998 do
9.30, na naslov: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, prevzemnik vložišče, Tr-
žaška 19a, 1000 Ljubljana, tel.
061/178-83-25, faks 061/178-83-26, so-
ba št. 123.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za Obnova odsekov cest Korensko Sedlo–

Podkoren, Mozirje–Radmirje, Dol–Šmarje-
ta.” – J. G. Na hrbtni strani mora biti ozna-
čen naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 14. 7. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Ministrstvo za pro-
met in zveze – Direkcija RS za ceste, odpi-
ranje vodi strokovna komisija, Tržaška 19,
Ljubljana, tel. 061/178-80-74, faks
061/178-80-36, soba št. 320/III.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 6. 9. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, kont. oseba Irena Skubic,
Tržaška 19, Ljubljana, tel. 061/178-83-36,
faks 061/178-83-26, soba št. 416.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 19. 6. 1998 za 3.000 SIT.

Način plačila: na blagajni DDC (soba
416) oziroma z virmanom na račun številka:
50105-601-13838.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Družba za državne ceste, d.o.o., Ljub-
ljana, kont. oseba Janez Gorenc, dipl. inž.,
Tržaška 19a, Ljubljana, tel.
061/178-84-08, faks 061/178-83-26, so-
ba št. 318.

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

Ponudba mora veljati do: 14. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 13. 9. 1998.

Št. 110-1/93 Ob-3476G
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za promet in zveze – Direk-
cija RS za ceste, kont. oseba mag. Vlado
Oštir, dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-87, faks 061/178-80-36, so-
ba št. 204.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: modernizacija
R 315/1093 Zlatorog–Savica od km
5.500 do km 8.200.

3. Orientacijska vrednost naročila:
95,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 9 meseca.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-

ne preference za domače ponudnike v viši-
ni 10%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 14. 7. 1998 do
10.30, na naslov: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, prevzemnik vložišče, Tr-
žaška 19a, 1000 Ljubljana, tel.
061/178-83-25, faks 061/178-83-26, so-
ba št. 123.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za Modernizacija R 315 Zlatorog–Savica.”
– J. G. Na hrbtni strani mora biti označen
naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 14. 7. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Ministrstvo za pro-
met in zveze – Direkcija RS za ceste, odpi-
ranje vodi strokovna komisija, Tržaška 19,
Ljubljana, tel. 061/178-80-74, faks
061/178-80-36, soba št. 320/III.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 6. 9. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, kont. oseba Irena Skubic,
Tržaška 19, Ljubljana, tel. 061/178-83-36,
faks 061/178-83-26, soba št. 416.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 19. 6. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: na blagajni DDC (soba
416) oziroma z virmanom na račun številka:
50105-601-13838.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Družba za državne ceste, d.o.o., Ljub-
ljana, kont. oseba Janez Gorenc, dipl. inž.,
Tržaška 19a, Ljubljana, tel.
061/178-84-08, faks 061/178-83-26, so-
ba št. 318.

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

Ponudba mora veljati do: 14. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 13. 9. 1998.

Št. 110-1/93 Ob-3476H

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za promet in zveze – Direk-
cija RS za ceste, kont. oseba mag. Vlado
Oštir, dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-87, faks 061/178-80-36, so-
ba št. 204.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izgradnja pločnikov
ob M 10-8/1276 v Rogatcu od
km 10.850 do km 12.300.

3. Orientacijska vrednost naročila:
49,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 2 meseca.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-

ne preference za domače ponudnike v viši-
ni 10%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 15. 7. 1998 do
8.30, na naslov: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, prevzemnik vložišče, Tr-
žaška 19a, 1000 Ljubljana, tel.
061/178-83-25, faks 061/178-83-26, so-
ba št. 123.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za Izgradnja pločnika v Rogatcu.” – J. G.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
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Javno odpiranje ponudb bo 15. 7. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze – Direkcija RS za ceste, odpiranje
vodi strokovna komisija, Tržaška 19, Ljub-
ljana, tel. 061/178-11-11, faks
061/178-80-36, soba št. 220/II.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 8. 9. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, kont. oseba Irena Skubic,
Tržaška 19, Ljubljana, tel. 061/178-83-36,
faks 061/178-83-26, soba št. 416.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 19. 6. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: na blagajni DDC (soba
416) oziroma z virmanom na račun številka:
50105-601-13838.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Družba za državne ceste, d.o.o., Ljub-
ljana, kont. oseba Janez Gorenc, dipl. inž.,
Tržaška 19a, Ljubljana, tel.
061/178-84-08, faks 061/178-83-26, so-
ba št. 318.

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

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

čila: 14. 9. 1998.

Št. 110-1/93 Ob-3476I

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za promet in zveze – Direk-
cija RS za ceste, kont. oseba mag. Vlado
Oštir, dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-87, faks 061/178-80-36, so-
ba št. 204.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: obnova ceste
R 321/1121 Lesce–Alpska cesta.

3. Orientacijska vrednost naročila:
40,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 40 dni.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-

ne preference za domače ponudnike v viši-
ni 10%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 15. 7. 1998 do
9.30, na naslov: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, prevzemnik vložišče, Tr-
žaška 19a, 1000 Ljubljana, tel.
061/178-83-25, faks 061/178-83-26, so-
ba št. 123.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za Obnova ceste Lesce–Alpska cesta.” – J.
G. Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 15. 7. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Ministrstvo za pro-

met in zveze – Direkcija RS za ceste, odpi-
ranje vodi strokovna komisija, Tržaška 19,
Ljubljana, tel. 061/178-11-11, faks
061/178-80-36, soba št. 220/II.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 8. 9. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, kont. oseba Irena Skubic,
Tržaška 19, Ljubljana, tel. 061/178-83-36,
faks 061/178-83-26, soba št. 416.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 19. 6. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: na blagajni DDC (soba
416) oziroma z virmanom na račun številka:
50105-601-13838.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Družba za državne ceste, d.o.o., Ljublja-
na, kont. oseba Janez Gorenc, dipl. inž.,
Tržaška 19a, Ljubljana, tel. 061/178-84-08,
faks 061/178-83-26, soba št. 318.

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

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

čila: 14. 9. 1998.

Št. 110-1/93 Ob-3476J
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za promet in zveze – Direk-
cija RS za ceste, kont. oseba dr. Miklavž
Čepon, dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-91, faks 061/178-80-36, so-
ba št. 206.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: sanacija mostu pre-
ko reke v Spodnji Bitnji na cesti R 313
odsek 1069 v km 0+030.

3. Orientacijska vrednost naročila:
18,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 60 dni.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-

ne preference za domače ponudnike v viši-
ni 10%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 15. 7. 1998 do
10.30, na naslov: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, prevzemnik vložišče, Tr-
žaška 19a, 1000 Ljubljana, tel.
061/178-83-25, faks 061/178-83-26, so-
ba št. 123.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za Sanacija mostu preko reke v Spodnji
Bitnji.” – D. P. Na hrbtni strani mora biti
označen naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 15. 7. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Ministrstvo za pro-
met in zveze – Direkcija RS za ceste, odpi-
ranje vodi strokovna komisija, Tržaška 19,
Ljubljana, tel. 061/178-11-11, faks
061/178-80-36, soba št. 220/II.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 8. 9. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, kont. oseba Irena Skubic,
Tržaška 19, Ljubljana, tel. 061/178-83-36,
faks 061/178-83-26, soba št. 416.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 19. 6. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: na blagajni DDC (soba
416) oziroma z virmanom na račun številka:
50105-601-13838.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Družba za državne ceste, d.o.o., Ljub-
ljana, kont. oseba Dušan Pirc, gradb. teh.,
Tržaška 19a, Ljubljana, tel.
061/178-84-04, faks 061/178-83-26, so-
ba št. 321.

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

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

čila: 14. 9. 1998.

Št. 110-1/93 Ob-3476K
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za promet in zveze – Direk-
cija RS za ceste, kont. oseba Matej Lapaj-
ne, dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-86, faks 061/178-80-36, so-
ba št. 203.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: modernizacija ceste
R 301 a/1019 od km 8.890 do km
10.300 z ureditvijo počivališč-cesta na
Mangart.

3. Orientacijska vrednost naročila:
11,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 3 mesece.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-

ne preference za domače ponudnike v viši-
ni 10%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 16. 7. 1998 do
8.30, na naslov: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, prevzemnik vložišče, Tr-
žaška 19a, 1000 Ljubljana, tel.
061/178-83-25, faks 061/178-83-26, so-
ba št. 123.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za Modernizacija ceste na Mangart.” –
M. D. Na hrbtni strani mora biti označen
naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 16. 7. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze – Direkcija RS za ceste, odpiranje
vodi strokovna komisija, Tržaška 19, Ljub-
ljana, tel. 061/178-80-74, faks
061/178-80-36, soba št. 320/III.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa
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Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 9. 9. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, kont. oseba Irena Skubic,
Tržaška 19, Ljubljana, tel. 061/178-83-36,
faks 061/178-83-26, soba št. 416.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 19. 6. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: na blagajni DDC (soba
416) oziroma z virmanom na račun številka:
50105-601-13838.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Družba za državne ceste, d.o.o., Ljub-
ljana, kont. oseba Miloš Dernovšek, inž.,
Tržaška 19a, Ljubljana, tel.
061/178-84-01, faks 061/178-83-26, so-
ba št. 323.

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

Ponudba mora veljati do: 16. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 15. 9. 1998.

Št. 110-1/93 Ob-3476L
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za promet in zveze – Direk-
cija RS za ceste, kont. oseba Matej Lapaj-
ne, dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-86, faks 061/178-80-36, so-
ba št. 203.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: rekonstrukcija re-
gionalne ceste R 3-625 (R 310) odsek
1061 Pobegi S. Anton od km 5.240 do
km 6.540.

3. Orientacijska vrednost naročila:
245,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 8 mesecev.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-

ne preference za domače ponudnike v viši-
ni 10%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 16. 7. 1998 do
9.30, na naslov: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, prevzemnik vložišče, Tr-
žaška 19a, 1000 Ljubljana, tel.
061/178-83-25, faks 061/178-83-26, so-
ba št. 123.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za Rekonstrukcija ceste Sv. Anton–Pobe-
gi.” – M. D. Na hrbtni strani mora biti ozna-
čen naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 16. 7. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Ministrstvo za pro-
met in zveze – Direkcija RS za ceste, odpi-
ranje vodi strokovna komisija, Tržaška 19,
Ljubljana, tel. 061/178-80-74, faks
061/178-80-36, soba št. 320/III.

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

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

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, kont. oseba Irena Skubic,
Tržaška 19, Ljubljana, tel. 061/178-83-36,
faks 061/178-83-26, soba št. 416.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 19. 6. 1998 za 10.000 SIT.

Način plačila: na blagajni DDC (soba
416) oziroma z virmanom na račun številka:
50105-601-13838.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Družba za državne ceste, d.o.o., Ljub-
ljana, kont. oseba Miloš Dernovšek, inž.,
Tržaška 19a, Ljubljana, tel.
061/178-84-01, faks 061/178-83-26, so-
ba št. 323.

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

Ponudba mora veljati do: 16. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 15. 9. 1998.

Št. 110-1/93 Ob-3476M
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za promet in zveze – Direk-
cija RS za ceste, kont. oseba Matej Lapaj-
ne, dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-86, faks 061/178-80-36, so-
ba št. 203.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: ureditev ceste
R 301 (G2-103) odsek 1008 skozi Ka-
nal ob Soči.

3. Orientacijska vrednost naročila:
90,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 3 mesece.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-

ne preference za domače ponudnike v viši-
ni 10%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 16. 7. 1998 do
10.30, na naslov: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, prevzemnik vložišče, Tr-
žaška 19a, 1000 Ljubljana, tel.
061/178-83-25, faks 061/178-83-26, so-
ba št. 123.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za Ureditev ceste skozi Kanal ob Soči.” –
M. D. Na hrbtni strani mora biti označen
naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 16. 7. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Ministrstvo za pro-
met in zveze – Direkcija RS za ceste, odpi-
ranje vodi strokovna komisija, Tržaška 19,
Ljubljana, tel. 061/178-80-74, faks
061/178-80-36, soba št. 320/III.

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

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

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Družba za državne ceste,

d.o.o., Ljubljana, kont. oseba Irena Skubic,
Tržaška 19, Ljubljana, tel. 061/178-83-36,
faks 061/178-83-26, soba št. 416.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 19. 6. 1998 za 10.000 SIT.

Način plačila: na blagajni DDC (soba
416) oziroma z virmanom na račun številka:
50105-601-13838.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Družba za državne ceste, d.o.o., Ljub-
ljana, kont. oseba Miloš Dernovšek, inž.,
Tržaška 19a, Ljubljana, tel.
061/178-84-01, faks 061/178-83-26, so-
ba št. 323.

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

Ponudba mora veljati do: 16. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 15. 9. 1998.

Št. 110-1/93 Ob-3476N
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za promet in zveze – Direk-
cija RS za ceste, kont. oseba Matej Lapaj-
ne, dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-86, faks 061/178-80-36, so-
ba št. 203.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: obnova odsekov
cest R 3616/1056 Gorjansko–Brestovi-
ca, R 3-614/1048 Opatje Selo–Komen,
R T-934 Sežana–Lipica.

3. Orientacijska vrednost naročila:
94,454.500 SIT.

4. Dobavni rok: 3 mesece.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-

ne preference za domače ponudnike v viši-
ni 10%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 17. 7. 1998 do
8.30, na naslov: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, prevzemnik vložišče, Tr-
žaška 19a, 1000 Ljubljana, tel.
061/178-83-25, faks 061/178-83-26, so-
ba št. 123.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za Obnova odsekov Gorjansko–Brestovica,
Opatje Selo–Komen, Sežana–Lipica.” – M.
D. Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 17. 7. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze – Direkcija RS za ceste, odpiranje
vodi strokovna komisija, Tržaška 19, Ljub-
ljana, tel. 061/178-11-11, faks
061/178-80-36, soba št. 220/II.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 10. 9. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, kont. oseba Irena Skubic,
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Tržaška 19, Ljubljana, tel. 061/178-83-36,
faks 061/178-83-26, soba št. 416.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 19. 6. 1998 za 10.000 SIT.

Način plačila: na blagajni DDC (soba
416) oziroma z virmanom na račun številka:
50105-601-13838.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Družba za državne ceste, d.o.o., Ljublja-
na, kont. oseba Miloš Dernovšek, inž., Tr-
žaška 19a, Ljubljana, tel. 061/178-84-01,
faks 061/178-83-26, soba št. 323.

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

Ponudba mora veljati do: 17. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 16. 9. 1998.

Št. 110-1/93 Ob-3476O

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za promet in zveze – Direk-
cija RS za ceste, kont. oseba Božo Kordin,
dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-28, faks 061/178-80-36, so-
ba št. 208.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: modernizacija
R 330/1191 Sopota (Podkum)–Jagnje-
nica (R-665/1191).

3. Orientacijska vrednost naročila:
27,726.839 SIT.

4. Dobavni rok: 2 meseca.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-

ne preference za domače ponudnike v viši-
ni 10%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 17. 7. 1998 do
9.30, na naslov: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, prevzemnik vložišče, Tr-
žaška 19a, 1000 Ljubljana, tel.
061/178-83-25, faks 061/178-83-26, so-
ba št. 123.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za Modernizacija ceste Sopota Jagnjenica.”
– M. M. Na hrbtni strani mora biti označen
naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 17. 7. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Ministrstvo za pro-
met in zveze – Direkcija RS za ceste, odpi-
ranje vodi strokovna komisija, Tržaška 19,
Ljubljana, tel. 061/178-11-11, faks
061/178-80-36, soba št. 220/II.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 10. 9. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, kont. oseba Irena Skubic,
Tržaška 19, Ljubljana, tel. 061/178-83-36,
faks 061/178-83-26, soba št. 416.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 19. 6. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: na blagajni DDC (soba
416) oziroma z virmanom na račun številka:
50105-601-13838.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Družba za državne ceste, d.o.o., Ljublja-
na, kont. oseba Miran Marussig, dipl. inž.,
Tržaška 19a, Ljubljana, tel. 061/178-84-00,
faks 061/178-83-26, soba št. 323.

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

Ponudba mora veljati do: 17. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 16. 9. 1998.

Št. 110-1/93 Ob-3476P
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za promet in zveze – Direk-
cija RS za ceste, kont. oseba Andrej Vižin,
dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-30, faks 061/178-80-36, so-
ba št. 212.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: modernizacija lokal-
ne ceste 6223 Meje–Paradiž (Zelena
meja).

3. Orientacijska vrednost naročila:
55,400.000 SIT.

4. Dobavni rok: 3 mesece.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-

ne preference za domače ponudnike v viši-
ni 10%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 17. 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 oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za Modernizacija ceste Meje–Paradiž.” – F.
S. Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 17. 7. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Ministrstvo za pro-
met in zveze – Direkcija RS za ceste, odpi-
ranje vodi strokovna komisija, Tržaška 19,
Ljubljana, tel. 061/178-11-11, faks
061/178-80-36, soba št. 220/II.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 10. 9. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, kont. oseba Irena Skubic,
Tržaška 19, Ljubljana, tel. 061/178-83-36,
faks 061/178-83-26, soba št. 416.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 19. 6. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: na blagajni DDC (soba
416) oziroma z virmanom na račun številka:
50105-601-13838.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Družba za državne ceste, d.o.o., Ljub-
ljana, kont. oseba Franci Steklasa, dipl. inž.,
Tržaška 19a, Ljubljana, tel.
061/178-84-00, faks 061/178-83-26, so-
ba št. 323.

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

Ponudba mora veljati do: 17. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 16. 9. 1998.

Št. 110-1/93 Ob-3476R
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za promet in zveze – Direk-
cija RS za ceste, kont. oseba Božo Kordin,
dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-28, faks 061/178-80-36, so-
ba št. 208.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: modernizacija
R 336/1221 (R221/1221) Trbovlje–
Hrastnik (Marko) (I. faza).

3. Orientacijska vrednost naročila:
110,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 6 mesecev.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-

ne preference za domače ponudnike v viši-
ni 10%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 20. 7. 1998 do
8.30, na naslov: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, prevzemnik vložišče, Tr-
žaška 19a, 1000 Ljubljana, tel.
061/178-83-25, faks 061/178-83-26, so-
ba št. 123.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za Modernizacija ceste Trbovlje–Hrastnik.”
– F. S. Na hrbtni strani mora biti označen
naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 20. 7. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze – Direkcija RS za ceste, odpiranje
vodi strokovna komisija, Tržaška 19, Ljub-
ljana, tel. 061/178-11-11, faks
061/178-80-36, soba št. 220/II.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 13. 9. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, kont. oseba Irena Skubic,
Tržaška 19, Ljubljana, tel. 061/178-83-36,
faks 061/178-83-26, soba št. 416.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 19. 6. 1998 za 10.000 SIT.

Način plačila: na blagajni DDC (soba
416) oziroma z virmanom na račun številka:
50105-601-13838.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Družba za državne ceste, d.o.o., Ljublja-
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na, kont. oseba Franci Steklasa, dipl. inž.,
Tržaška 19a, Ljubljana, tel. 061/178-84-00,
faks 061/178-83-26, soba št. 323.

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

Ponudba mora veljati do: 20. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 19. 9. 1998.

Št. 110-1/93 Ob-3476S
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za promet in zveze – Direk-
cija RS za ceste, kont. oseba dr. Miklavž
Čepon, dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-91, faks 061/178-80-36, so-
ba št. 206.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: sanacija plazu Kuz-
ma 2 na cesti R 356 odsek 1317.

3. Orientacijska vrednost naročila:
40,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 2 meseca.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-

ne preference za domače ponudnike v viši-
ni 10%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 13. 7. 1998 do
9.30, na naslov: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, prevzemnik vložišče, Tr-
žaška 19a, 1000 Ljubljana, tel.
061/178-83-25, faks 061/178-83-26, so-
ba št. 123.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za Sanacija plazu Kuzma.” – B. V. Na hrbtni
strani mora biti označen naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 13. 7. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Ministrstvo za pro-
met in zveze – Direkcija RS za ceste, odpi-
ranje vodi strokovna komisija, Tržaška 19,
Ljubljana, tel. 061/178-81-11, faks
061/178-80-36, soba št. 220/II.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 5. 9. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, kont. oseba Irena Skubic,
Tržaška 19, Ljubljana, tel. 061/178-83-36,
faks 061/178-83-26, soba št. 416.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 19. 6. 1998 za 3.000 SIT.

Način plačila: na blagajni DDC (soba
416) oziroma z virmanom na račun številka:
50105-601-13838.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Družba za državne ceste, d.o.o., Ljub-
ljana, kont. oseba Aleš Merkun, grad. teh.,
Tržaška 19a, Ljubljana, tel.
061/178-83-94, faks 061/178-83-26, so-
ba št. 209.

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

Ponudba mora veljati do: 13. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 12. 9. 1998.

Št. 110-1/93 Ob-3476Š
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za promet in zveze – Direk-
cija RS za ceste, kont. oseba Liljana Luis,
dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-95, faks 061/178-80-36, so-
ba št. 209.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: obnova makadam-
skih vozišč na področju CP Ljubljana.

3. Orientacijska vrednost naročila:
21,662.469 SIT.

4. Dobavni rok: 2 meseca.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-

ne preference za domače ponudnike v viši-
ni 10%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 20. 7. 1998 do
9.30, na naslov: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, prevzemnik vložišče, Tr-
žaška 19a, 1000 Ljubljana, tel.
061/178-83-25, faks 061/178-83-26, so-
ba št. 123.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za Obnova makadamskih vozišč na območ-
ju Ljubljane.” – J. M. Na hrbtni strani mora
biti označen naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 20. 7. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Ministrstvo za pro-
met in zveze – Direkcija RS za ceste, odpi-
ranje vodi strokovna komisija, Tržaška 19,
Ljubljana, tel. 061/178-11-11, faks
061/178-80-36, soba št. 220/II.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 12. 9. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, kont. oseba Irena Skubic,
Tržaška 19, Ljubljana, tel. 061/178-83-36,
faks 061/178-83-26, soba št. 416.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 19. 6. 1998 za 3.000 SIT.

Način plačila: na blagajni DDC (soba
416) oziroma z virmanom na račun številka:
50105-601-13838.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Družba za državne ceste, d.o.o., Ljublja-
na, kont. oseba Janez Mikolič, grad. teh.,
Tržaška 19a, Ljubljana, tel. 061/178-84-35,
faks 061/178-83-26, soba št. 303.

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

Ponudba mora veljati do: 20. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 19. 9. 1998.
Ministrstvo za promet in zveze –

Direkcija RS za ceste

Ob-3527
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: JZ RTV Slovenija, Kolodvorska 2, Ljub-
ljana.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
in obrtniška dela.

3. Navedba vsebine: prenova pisarniš-
kih prostorov na ključ.

4. Orientacijska vrednost naročila:
ca. 8,000.000 SIT.

Predviden začetek in dokončanje del:
začetek v avgustu, dokončanje v septem-
bru 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in omejitve, ki bodo upoštevane:

– cena storitev,
– najnižje cene,
– plačilni pogoji in rok plačila,
– izvedbeni rok,
– sposobnost prilagajanja potrebam na-

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

kumentaciji.
6. Rok v katerem morajo ponudniki pred-

ložiti ponudbe je 12 dni in začne teči na-
slednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Ponudbe je potrebno poslati na naslov: RTV
Slovenija – vložišče, ali naslov službe, ki bo
zbirala in evidentirala prispele ponudbe, Ko-
lodvorska 2, 1550 Ljubljana.

Ponudbe morajo biti v zaprtih kuvertah in
opremljene z imenom in naslovom ponudni-
ka. Ponudba mora biti označena z napisom:
»Ne odpiraj – za razpis – ponudba za razpis
št. 023/98 – prenova pisarniških prostorov
na ključ«.

Za pravočasno prispele ponudbe bo ve-
ljal datum poštnega žiga ali žiga vložišča
RTV Slovenija.

Ponudbe morajo biti veljavne do skleni-
tve pogodbe.

8. Javno odpiranje ponudb bo 29. 6.
1998 ob 9. uri, v sobi 52/V, v prostorih JZ
RTV Slovenija, Kolodvorska 2, Ljubljana.

9. Ponudniki lahko dvigajo razpisno do-
kumentacijo od 16. 6. 1998 do 19. 6.
1998, med 9. in 11. uro, pri Dejanu Popo-
viču, soba št. 4, Čufarjeva 2 – gradbeni
provizorij, tel. 175-41-92, faks 175-28-80.

Razpisna dokumentacija bo na razpola-
go za 8.000 SIT, po enodnevni predhodni
najavi po telefaksu in na podlagi dokazila o
vplačilu. Način plačila je negotovinski, na
račun številka: 50101-603-45036, sklic na
številko 00-789100-51, z oznako predme-
ta plačila (oznako razpisa). Dodatne infor-
macije so na razpolago samo v pismeni ob-
liki na naslovu in pri kontaktni osebi pod
9. točko.

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

11. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
razpisa najkasneje v 7 dneh po podpisa-
nem sklepu o izbiri ponudnika.

Javni zavod RTV Slovenija
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Št. 663-05-004/98-011 Ob-3528
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana, kont. oseba
Marjeta Traven, dipl. inž. gr., Tržaška cesta
15, Logatec, tel. 061/741-270, faks
061/742-930.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: strokovni nadzor v
skladu z 61. členom ZGO nad gradnjo
Doma starejših občanov v Logatcu –
I. faza.

3. Orientacijska vrednost naročila:
10,000.000 SIT.

Čas objave: 12. 6. 1998.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek septembra 1998, zaključek marec
2000.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika in kakršnekoli omejitve, ki bodo
upoštevane pri izbiri: merila, navedena v raz-
pisni dokumentaciji.

6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 3. 7. 1998 do 9.
ure, na naslov: Občina Logatec, prevzemni-
ca Darja Mlinar, Tržaška cesta 15, Logatec.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj –
strokovni nadzor DU Logatec”. Na hrbtni
strani mora biti označen naziv in naslov po-
šiljatelja.

7. Javno odpiranje ponudb bo 3. 7.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Občina Loga-
tec, Tržaška 15, sejna soba.

8. Ponudniki bodo o izidu javnega razpi-
sa obveščeni najpozneje do 1. 8. 1998.

9. Zainteresirani ponudniki dvignejo raz-
pisno dokumentacijo na naslovu: Občina Lo-
gatec, Tržaška c. 15, pri Darji Mlinar, soba
št. 19.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 29. 6. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: z virmanom, na račun Ob-
čine Logatec, številka:
50170-630-810342.

10. Vprašanja ponudnikov se posredu-
jejo pisno na naslov: Občina Logatec, Tr-
žaška c. 15, najpozneje do 29. 6. 1998.

Odgovori bodo posredovani pisno vsem
prevzemnikom razpisne dokumentacije.

11. Ponudba mora veljati do 15. 8.
1998.

Predvideni datum objave naročila: 10. 8.
1998.

Št. 663-05-004/98-011 Ob-3529
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana, kont. oseba
Marjeta Traven, dipl. inž. gr., Tržaška cesta
15, Logatec, tel. 061/741-270, faks
061/742-930.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izvedba gradbenih,
obrtniških in instalacijskih del pri novo-
gradnji Doma starejših občanov v Lo-
gatcu – I. faza.

3. Orientacijska vrednost naročila:
650,000.000 SIT.

Čas objave: 12. 6. 1998.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek septembra 1998, zaključek v decem-
bru 1999.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika in kakršnekoli omejitve, ki bodo
upoštevane pri izbiri: merila, navedena v raz-
pisni dokumentaciji.

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

6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 14. 7. 1998 do
9. ure, na naslov: Občina Logatec, prev-
zemnica Darja Mlinar, Tržaška cesta 15,
Logatec.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj –
gradnja DU Logatec”. Na hrbtni strani mora
biti označen naziv in naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 14. 7. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Občina Logatec,
Tržaška 15, sejna soba.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu javne-
ga razpisa najkasneje do 28. 8. 1998.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Logatec, Darja Mli-
nar, Tržaška c. 15, Logatec, soba št. 19.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 1. 7. 1998 za 50.000 SIT.

Način plačila: z virmanom, na račun Ob-
čine Logatec, številka: 50170-630-810342.

10. Ostali podatki
Vprašanja ponudnikov se posredujejo pi-

sno na naslov pod 9. točko do 1. 7. 1998.
Odgovori bodo posredovani pisno vsem

prevzemnikom razpisne dokumentacije.
11. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 30. 9. 1998.
Predvideni datum objave naročila: 28.

8. 1998.
Ministrstvo za delo,

družino in socialne zadeve

Št. 66/98 Ob-3530
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a,
Ajdovščina.

2. Predmet javnega naročila: šolski pre-
vozi za šolsko leto 1998/99.

Prevozi učencev v in iz Osnovne šole D.
Lokarja Ajdovščina, Osnovne šole Dobrav-
lje in podružnice Črniče, Osnovne šole Col
in podružnice Podkraj ter Osnovne šole Ot-
lica.

3. Orientacijska vrednost naročila:
25,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. septembra 1998, zaključek 30. juni-
ja 1999.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika: merila, navedena v razpisni doku-
mentaciji.

6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 26. 6. 1998 do
11. ure, na naslov: Občina Ajdovščina, Ce-
sta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina.

Zapečatene kuverte morajo biti označe-
ne z napisom “Ne odpiraj – ponudba šolski
prevozi”.

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

Javno odpiranje ponudb bo 26. 6. 1998
ob 11.15, na sedežu Občine Ajdovščina,
Cesta 5. maja 6a, Ajdovščina. Odpiranje
vodi Dragica Fiegl.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa do 13. julija 1998.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo

Ponudniki lahko dvignejo razpisno doku-
mentacijo pri Dragici Fiegl, kjer dobijo tudi
vse dodatne informacije, Občina Ajdovšči-
na, Cesta 5. maja 6a, Ajdovščina, vsak de-
lovni dan od objave razpisa do vključno
15. junija 1998.

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

Ponudba mora biti veljavna do 1. 9.
1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 17. julij 1998.

Občina Ajdovščina

Ob-3531
Občina Loška dolina na podlagi zakona

o graditvi objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in
29/86 ter Ur. l. RS, št. 59/96), v skladu z
18. členom zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) ter na podlagi odredbe o
obvezni vsebini razpisne in ponudbene do-
kumentacije (Ur. l. RS, št. 33/97) objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca del za sanacijo

makadamskega vozišča in preplastitev
na LC 2419 Lovranovo–Ravnik v

dolžini 1,100 km
1. Investitor: Občina Loška dolina.
2. Predmet razpisa: sanacija makadam-

skega vozišča in preplastitev na LC 2419
Lovranovo–Ravnik v dolžini 1,100 km.

3. Orientacijska vrednost: ca. 12,000.000
SIT.

4. Predviden začetek del je 1. 8. 1998;
dokončanje september 1998.

5. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika:

– kompletnost ponudbe,
– ponudbena cena,
– reference,
– strokovna usposobljenost ponudnika,
– garancijski roki,
– morebitne ugodnosti, ki jih nudi po-

nudnik.
Naročnik ni obvezen sprejeti ponudbe,

ki ima najnižjo ceno, temveč prosto presoja
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o izbiri najugodnejšega ponudnika v skladu
z merili iz prejšnjega odstavka.

6. V poštev pridejo le ponudbe, ki bodo
obsegale kompletno izgradnjo.

7. Plačilni pogoji: po mesečnih situacijah.
8. Ponudba mora vsebovati:
– dokazilo o registraciji,
– cena izdelave,
– fiksnost cene,
– reference,
– plačilni pogoji,
– rok izdelave,
– BON 1-2.
9. Investitor si pridržuje pravico, da skle-

ne pogodbo v okviru razpoložljivih sredstev.
10. Ponudniki lahko dobijo razpisno do-

kumentacijo v tajništvu Občine Loška doli-
na, Cesta Notranjskega odreda 2, Stari trg
pri Ložu, ob plačilu 10.000 SIT (pokritje
materialnih stroškov), na ŽR št.
50160-630-810337 – Agencija za plačilni
promet Cerknica.

Razpisno dokumentacijo lahko dvignete
v času od 15. 6. 1998 do 19. 6. 1998, od
8. do 10. ure.

11. Rok za oddajo ponudbe je 20. 7.
1998 do 8. ure.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: »Ne odpiraj – ponudba za cesto
L-2419 Lovranovo–Ravnik«.

Javno odpiranje ponudb bo 20. 7. 1998
ob 9. uri, v sejni sobi Občine Loška dolina.

12. Predstavnik ponudnika mora komi-
siji za odpiranje ponudb predložiti pisno
pooblastilo.

13. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 15 dni po odpiranju ponudb.

Občina Loška dolina

Ob-3532
Na podlagi prvega in 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: Splošna bol-
nišnica Celje, Oblakova 5, Celje, kont. ose-
ba Dušan Kragelj, dipl. inž., tel.
063/441-133, faks 063/485-701.

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

likalne linije (vlagalka, likalka, zlagalka)
za likanje ravnega perila in demontaža
obstoječe linije.

3. Orientacijska vrednost naročila:
50,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: od 15. 9. 1998 dalje.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika: cena in plačilni pogoji, sodobnost
aparata, dolžina garancijske dobe, referen-
ce ponudnika, dobavni rok, odzivni čas ser-
visiranja, certifikati, odkup obstoječe likalne
linije.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 14. 7. 1998 do
12. ure, na naslov: Splošna bolnišnica Ce-
lje, prevzemnica Marjana Žabkar – tajništvo
službe za preskrbo in vzdrževanje, Oblako-
va 5, Celje, tel. 063/441-133, faks
063/485-701.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – Ne odpi-
raj” in številko objave javnega razpisa v

Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta
naročila.

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

Javno odpiranje ponudb bo 14. 7. 1998
ob 13. uri, na naslovu: Splošna bolnišnica
Celje, Oblakova 5, Celje, v kletnih prostorih
bolnišnice – sejna soba kirurgije, odpiranje
vodi Damjana Medved Arbeiter, dipl. jur.,
tel. 063/441-133, faks 063/485-701.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 31. 7. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Splošna bolnišnica Celje,
Oblakova 5, tajništvo službe za preskrbo in
vzdrževanje – Marjana Žabkar, tel.
063/441-133, faks 063/485-701.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 30. 6. 1998 za 5.000 SIT, po enodnev-
ni predhodni najavi po faksu.

Način plačila: negotovinsko, na žiro ra-
čun št. 50700-603-31871.

9. Ostali podatki
Ogled prostorov s sedanjo likalno linijo

je možen 24. 6. 1998 ob 12. uri. Zaintere-
sirani ponudniki naj se zberejo v pisarni vod-
je pralnice. Ogled bo vodila Suzana Nez-
man. Dodatne informacije, samo pismene,
se dobijo na naslovu: Dušan Kragelj, dipl.
inž., Oblakova 5, Celje, tel. 063/441-133,
faks 063/485-701. Pisni odgovori bodo po-
sredovani vsem, ki so dvignili razpisno do-
kumentacijo.

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

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

čila: 14. 8. 1998.
Splošna bolnišnica Celje

Ob-3533
Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.

l. RS, št. 24/97) objavlja Mestna občina
Maribor, Mestna uprava, Zavod za šport,
Ul. Vita Kraigherja 8, Maribor

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Naročnik: Mestna občina Maribor,
Mestna uprava, Zavod za šport Maribor.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
in obrtniška dela.

Navedba vsebine: dokončanje tribun
malega stadiona in povezovalnega hod-
nika – 2. faza v Ljudskem vrtu Maribor.

Dela so opredeljena v razpisni dokumen-
taciji.

3. Orientacijska vrednost naročila:
20,000.000 SIT.

4. Rok začetka in končanja del: predvi-
den rok pričetka del: 15. avgust 1998, za-
ključek del: 30. september 1998.

5. Dvig razpisne dokumentacije: ponud-
niki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo
od dneva objave tega razpisa dalje, do
vključno petega delovnega dne po objavi,
vsak delovnik med 8. in 12. uro, na sedežu
Mariborskega športnega društva Branik,
Mladinska ul. 29, Maribor.

6. Merila za izbiro najugodnejšega izva-
jalca bodo navedena v razpisni dokumenta-
ciji.

7. Opcija ponudbe ne more biti krajša
od 45 dni od dneva odpiranja ponudb.

8. Oddaja ponudbe
Ponudbe za razpisana dela je potrebno

oddati z oznako »Ponudba – Ne odpiraj« in
»Mali stadion – 2. faza« do 1. 7. 1998 do
12. ure, na naslov: Zavod za šport, Ul. Vita
Kraigherja 8, Maribor.

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

Javno odpiranje ponudb bo 2. 7. 1998
ob 9. uri, v prostorih Zavoda za šport, v
sejni sobi, Ul. Vita Kraigherja 8, Maribor. O
morebitnih spremembah bodo ponudniki
pravočasno obveščeni.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje v 15 dneh po odpiranju po-
nudb.

11. Ostali podatki
Naročnik ni dolžan smatrati najcenejše-

ga ponudnika za najugodnejšega.
Naročnik si pridržuje pravico možnosti

pogajanja s ponudniki v postopku priprave
analize ponudb, oziroma lahko zahteva do-
datne podatke.

Naročnik si pridržuje pravico, da v pri-
meru pomanjkanja likvidnostnih sredstev
sklene pogodbo z izbranim izvajalcem v viši-
ni razpoložljivih sredstev.

Ponudniki lahko dobijo potrebne infor-
macije v zvezi z izdelavo ponudbe in poja-
snila k razpisni dokumentaciji pri tehničnem
predstavniku in nadzorniku naročnika (Zma-
go Kajba, mobitel 0609/647-315).

Mestna občina Maribor
Mestna uprava
Zavod za šport

Ob-3534A
Občina Grosuplje, Kolodvorska 2, Gro-

suplje, na podlagi 18. in 19. člena zakona o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) ter
sklepa župana Občine Grosuplje o pričetku
oddaje javnega naročila, št. 353-26/97 z
dne 1. 6. 1998, objavlja

javni razpis
brez omejitev za izbiro izvajalca del pri
izgradnji kanalizacije v naselju Veliki

Vrh v KS Šmarje Sap
1. Naročnik: Občina Grosuplje, Kolod-

vorska 2, Grosuplje.
2. Predmet razpisa je izbira izvajalca za

izgradnjo ločenega kanalizacijskega siste-
ma v naselju Veliki vrh v KS Šmarje. Dolžina
novega sanitarnega kanala znaša približno
970 m, dolžina meteornega kanala pa 635
m. Trasa novih kanalov poteka večinoma v
cestnem telesu, delno pa tudi preko travni-
kov.

3. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 25,000.000 SIT.

4. Predvideni rok pričetka del je avgust
1998, rok dokončanja del pa oktober 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– ponudbena cena,
– reference pri izvajanju tovrstnih del,
– usposoblejnosti in sposobnost za izva-

janje del.
Opozorilo: najnižja ponudbena cena še

ne predstavlja najugodnejše ponudbe. Na-
ročnik si pridržuje določiti eventualno manj-
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ši obseg del od razpisanega z ozirom na
razpoložljiva sredstva ali odstopiti od podpi-
sa pogodbe. V obeh primerih ponudniki ni-
majo pravice do uveljavljanja odškodnine iz
tega naslova.

6. Rok za dostavo ponudb je 14. 7. 1998
do 8.30, na naslov: Občina Grosuplje, Ko-
lodvorska 2, Grosuplje. Ponudbe morajo biti
dostavljene osebno, in sicer v zaprti kuverti z
navedbo naslova ponudnika in oznako »Ka-
nalizacija Veliki vrh – Ne odpiraj«. Ponudbe,
ki bodo poslane po pošti ali dostavljene po
preteku razpisanega roka, bo naročnik zavr-
nil in neodprte vrnil pošiljatelju.

7. Odpiranje ponudb bo 14. 7. 1998 ob
10.30, v sejni sobi Občine Grosuplje (II.
nadst.), Kolodvorska 2, Grosuplje. Ponud-
niki, ki bodo prisotni na javnem odpiranju
ponudb, morajo predložiti komisiji pismeno
pooblastilo.

8. Ponudniki bodo o izidu javnega razpi-
sa obveščeni v 20 dneh od dneva odpiranja
ponudb.

9. Razpisna dokumentacija in ogled pro-
jekta sta na voljo vsak delovni dan od 8. do
10. ure, na Občini Grosuplje, Kolodvorska
2, pri Ireni Šulc, tel. 761-211. Za dodatne
informacije lahko kandidati pisno zaprosijo
Urad za komunalno infrastrukturo občine
Grosuplje, Kolodvorska 2, Grosuplje, do
vključno 7. 7. 1998. Odgovori, pomembni
za vse kandidate, bodo poslani na naslove
vseh kandidatov, ki bodo prevzeli razpisno
dokumentacijo.

Ob-3534B
Občina Grosuplje, Kolodvorska 2, Gro-

suplje, na podlagi 18. in 19. člena zakona o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) ter
sklepa župana Občine Grosuplje o pričetku
oddaje javnega naročila, št. 353-80/96 z
dne 2. 6. 1998, objavlja

javni razpis
brez omejitev za izbiro izvajalca del pri
izgradnji vodovoda Ilova Gora – I. faza:

Mala Račna– črpališče Čušperk
1. Naročnik: Občina Grosuplje, Kolod-

vorska 2, Grosuplje.
2. Predmet razpisa je izgradnja I. faze

vodovoda Ilova Gora, v obsegu: dovodni
cevovod od obstoječega cevovoda v Mali
Račni do projektiranega črpališča v dolžini
850 m in črpališče Čušperk (dim. 5,15 ×
4,65 m in višine 4,66 m), vključno z vsemi
potrebnimi instalacijami in opremo.

3. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 24,000.000 SIT.

4. Predvideni rok pričetka del je avgust
1998, rok dokončanja del pa november
1998.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– ponudbena cena,
– reference pri izvajanju tovrstnih del,
– usposoblejnosti in sposobnost za izva-

janje del.
Opozorilo: najnižja ponudbena cena še

ne predstavlja najugodnejše ponudbe. Na-
ročnik si pridržuje določiti eventualno manj-
ši obseg del od razpisanega z ozirom na
razpoložljiva sredstva ali odstopiti od podpi-
sa pogodbe. V obeh primerih ponudniki ni-
majo pravice do uveljavljanja odškodnine iz
tega naslova.

6. Rok za dostavo ponudb je 14. 7.
1998 do 8.30, na naslov: Občina Grosup-
lje, Kolodvorska 2, Grosuplje. Ponudbe
morajo biti dostavljene osebno, in sicer v
zaprti kuverti z navedbo naslova ponudnika
in oznako »Vodovod Ilova gora – Ne odpi-
raj«. Ponudbe, ki bodo poslane po pošti ali
dostavljene po preteku razpisanega roka,
bo naročnik zavrnil in neodprte vrnil poši-
ljatelju.

7. Odpiranje ponudb bo 14. 7. 1998 ob
9. uri, v sejni sobi Občine Grosuplje (II.
nadst.), Kolodvorska 2, Grosuplje. Ponud-
niki, ki bodo prisotni na javnem odpiranju
ponudb, morajo predložiti komisiji pismeno
pooblastilo.

8. Ponudniki bodo o izidu javnega razpi-
sa obveščeni v 20 dneh od dneva odpiranja
ponudb.

9. Razpisna dokumentacija in ogled pro-
jekta sta na voljo vsak delovni dan od 8. do
10. ure, na Občini Grosuplje, Kolodvorska
2, pri Ireni Šulc, tel. 761-211. Za dodatne
informacije lahko kandidati pisno zaprosijo
Urad za komunalno infrastrukturo občine
Grosuplje, Kolodvorska 2, Grosuplje, do
vključno 7. 7. 1998. Odgovori, pomembni
za vse kandidate, bodo poslani na naslove
vseh kandidatov, ki bodo prevzeli razpisno
dokumentacijo.

Občina Grosuplje

Št. 45/98 Ob-3535
Na podlagi 18. člena zakona o javnih

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Javno podjetje Snaga, d.o.o., Povšeto-
va ulica 6, Ljubljana.

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

projekta in investicijskega programa za
izgradnjo IV. odlagalnega polja na odla-
gališču komunalnih odpadkov Barje v
Ljubljani.

3. Orientacijska vrednost naročila:
7,500.000 SIT.

4. Rok izvedbe: 4 mesece.
Pričetek del je predviden avgusta 1998

in zaključek del novembra 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
– cena 70%,
– sposobnost za izvajanje del 20%,
– rok izvedbe 10%.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upo-

števane preference za domače ponudnike.
6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo

predložene najkasneje do 2. 7. 1998 do
13. ure, na naslov: Javno podjetje Snaga,
d.o.o., Povšetova ulica 6, Ljubljana, prev-
zemnik tajništvo podjetja, soba št. 29, I.
nadstropje, tel. 177-96-20, faks 320-372.

Zaprte ovojnice morajo biti jasno ozna-
čene z napisom “Ne odpiraj – ponudba za
idejni projekt in investicijski program za
IV. odlagalno polje – JR 102/98”.

Na ovojnici mora biti točen naslov poši-
ljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 6. 7. 1998
ob 9. uri, v sejni sobi št. 51, II. nadstropje,

na sedežu naročnika, Povšetova ulica 6,
Ljubljana.

Odpiranje ponudb vodi strokovna komi-
sija naročnika.

Na odpiranju lahko sodelujejo predstav-
niki ponudnikov s pisnim pooblastilom.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 27. 7. 1998.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Javno podjetje Snaga,
d.o.o., Povšetova ulica 6, Ljubljana, kont.
oseba Nejka Miklič, soba št. 49, I. nad-
stropje, tel. 177-96-92, faks 320-372.

Razpisna dokumentacija je proti dokazi-
lu o vplačilu stroškov razpisne dokumenta-
cije na razpolago do 24. 6. 1998, med 8.
in 12. uro, oziroma po predhodni najavi kon-
taktni osebi.

Cena razpisne dokumentacije je 9.500
SIT, ki jih zainteresirani ponudnik plača z
virmanom na žiro račun naročnika pri Agen-
ciji, št. 50103-601-23953, s pripisom »JR
102/98«.

Dodatne informacije glede prevzema raz-
pisne dokumentacije se dobijo pri kontaktni
osebi.

10. Predvideni datum objave dodelitve
naročila je 31. 7. 1998.

Javno podjetje Snaga, d.o.o.
Ljubljana

Ob-3536

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.,
Obrežna ul. 170, Maribor, kont. oseba
Srečko Rojs, tel. 062/30-05-163, faks
062/30-05-695.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nabava računalniš-

ke opreme: 1 kom server, 3 kom CAD
računalniki, 29 kom osebni računalniki,
33 kom zasloni, 7 kom omrežni laserski
tiskalniki, 1 kom barvni A3 tiskalnik,
3 kom Modem, 1 kom CD Re Wrintable
enota, 1 kom scaner, dodatni deli.

3. Orientacijska vrednost naročila:
15,000.000 SIT.

4. Predvideni rok dobave je 1 mesec po
sklenitvi pogodbe.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane pri ocenjevanju ponudb, bodo razvid-
ne iz razpisne dokumentacije.

6. Predložitev ponudb
Ponudba mora biti oddana v zaprti ovoj-

nici (na zalepljenem mestu odtisniti žig pod-
jetja), 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 ti-
skanimi črkami.
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7. Rok za predložitev ponudbe je 20 dni.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pris-

pele najkasneje do 2. 7. 1998 do 12. ure,
na naslov: Dravske elektrarne Maribor,
Obrežna 170, Maribor.

8. Javno odpiranje pravočasno prispelih
ponudb bo 6. 7. 1998 ob 11. uri, v prosto-
rih Dravskih elektrarn Maribor, Obrežna
170, Maribor.

Javno odpiranje ponudb bo vodil pred-
sednik komisije za odpiranje ponudb.

Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili javnega odpiranja ponudb, morajo
predložiti pisno pooblastilo ponudnika za za-
stopanje.

Nepravočasno prispele in nepravilno
opremljene ponudbe se ne bodo odpirale
in bodo vrnjene ponudniku neodprte.

9. Ponudniki bodo obveščeni o izidu raz-
pisa najkasneje v roku 22 dni po odpiranju
ponudb.

10. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Dravske elektrarne Maribor,
Obrežna 170, Maribor.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
od 15. 6. do 18. 6. 1998, med 8. in
12. uro, za 10.000 SIT, ob predložitvi potr-
dila o plačilu.

Način plačila: negotovinsko, na žiro ra-
čun št. 51800-601-28970.

11. Dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom lahko ponudniki dobijo na tel.
062/30-05-163, med 8. in 10. uro, pri
Srečku Rojsu, od 16. 6. do 19. 6. 1998.

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

Ponudba mora veljati 45 dni od dneva
odpiranja ponudb.

Dravske elektrarne Maribor

Ob-3537
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. Naročnik: Telekom Slovenije, d.d., PE
Ljubljana, Stegne 19, Ljubljana.

2. Predmet razpisa je izbira izvajalca brez
omejitev za izvedbo del: zamenjava klima-
tizacije v vozliščni centrali Grosuplje, Ta-
borska 5, Grosuplje, za potrebe Tele-
kom Slovenije, d.d., PE Ljubljana, Steg-
ne 19, Ljubljana.

3. Razpisno dokumentacijo lahko po-
nudniki dvignejo proti potrdilu o plačilu
15.000 SIT.

Plačilo se izvrši na žiro račun št.
50100-849-87150.

Razpisno dokumentacijo lahko ponudni-
ki prevzamejo pri Planinc Gorazdu, dipl. inž.,
24. 6. 1998 in 29. 6. 1998, med 9. in
12. uro, v poslovni stavbi Telekom Sloveni-
je, d.d., PE Ljubljana, Cigaletova 10, Ljub-
ljana, soba št. 58, tel. 061/132-53-89.

4. Orientacijska vrednost naročila: oce-
njena vrednost del znaša 9,000.000 SIT.

5. Rok izvedbe del: 2 meseca po podpi-
su pogodbe.

6. Merila: za izbor najugodnejšega po-
nudnika so opredeljena v razpisni dokumen-
taciji naročnika in so: ustreznost tehnične
rešitve, cena, kvaliteta opreme, roki za iz-

vedbo del, reference ponudnika in kvaliteta
že opravljenih del, komercialne ugodnosti.

Naročnik si pridržuje pravico, da glede
na ostale kriterije, najcenejše ponudbe ne
šteje za najugodnejšo.

7. Rok za oddajo ponudb: upoštevajo
se vse ponudbe, ki jih prejme naročnik na
svoj sedež do 9. 7. 1998 do 12. ure.

Ponudbe pošljite na naslov: Telekom
Slovenije, d.d., PE Ljubljana, Stegne 19,
Ljubljana, ali oddajte osebno v pisarni vlo-
žišča poslovne stavbe Stegne 19, Ljublja-
na, soba 4B-18.

8. Odpiranje ponudb bo 10. 7. 1998, v
sejni sobi št. 4A-06, poslovne stavbe Tele-
kom Slovenije, d.d., PE Ljubljana, Stegne
19, s pričetkom ob 9.30.

Na odpiranje so vabljeni vsi predstavniki
ponudnikov, ki morajo imeti pisna poobla-
stila za zastopanje.

10. Obvestilo o izbiri
O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo

ponudniki obveščeni najkasneje do 10. 8.
1998.

Telekom Slovenije, d.d.

Št. 0048/1-308/31-98 Ob-3538
Na podlagi 18. člena zakona o javnih

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

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za notranje zadeve RS, kont.
osebi Jani Topolovec, Franc Hrabar, Štefa-
nova 2, Ljubljana, tel. 061/172-47-43,
172-43-83, faks 061/172-48-94.

2. Predmet ponovnega javnega naroči-
la: gradbena dela.

Navedba vsebine: adaptacija sanitarij
internata 2 in garderob telovadnice v IC
Tacen:

– gradbena dela,
– obrtniška dela,
– instalacijska dela.
3. Orientacijska vrednost naročila:

11,500.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: pred-

viden začetek takoj po podpisu pogodbe in
zaključek 29. 8. 1998.

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

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

Merila: cena, finančno stanje, reference
in izobrazba kadrov, reference ponudnika.

6. Predložitev ponudb
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo

predložene najkasneje do 2. 7. 1998 do
14. ure, na naslov: Ministrstvo za notranje
zadeve RS, prevzemnik vložišče, Štefanova
2, 1501 Ljubljana, tel. 061/172-51-11.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj –
ponovni javni razpis za adaptacijo sanitarij
internata 2 in garderob telovadnice v IC Ta-
cen, št. 308/31-98”.

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

Javno odpiranje ponudb bo 3. 7. 1998
ob 8.30, na naslovu: Visoka policijsko-var-
nostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisot-
ni na javnem odpiranju, morajo predložiti
pooblastilo o zastopanju.

Naročnik: Ministrstvo za notranje zadeve
RS, odpiranje vodi Nataša Grgasovič ali
Franc Bevc, Kotnikova 8a, Ljubljana, soba
št. 14, 15.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 25. 7. 1998.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Ministrstvo za notranje za-
deve RS, kont. oseba Jani Topolovec, Can-
karjeva 4, Ljubljana, tel. 061/172-47-43,
172-43-83, faks 061/172-48-94.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
za dvig od dneva objave do 1. 7. 1998, od
9. do 11. ure.

Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno do-
kumentacijo, morajo predložiti pooblastilo
za dvig razpisne dokumentacije in dokazilo
o vplačilu 7.000 SIT.

Način plačila: virmansko, na račun šte-
vilka: 50100-637-55284, sklicna številka:
308-31-98.

10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Ministrstvo za notranje zadeve RS, kont.
oseba Jani Topolovec, vsak dan med 7.30
in 8.30, Cankarjeva 4, Ljubljana, tel.
061/172-47-43, 172-49-04,
041/736-765, faks 061/172-48-94.

11. Postopek izbire izvajalca: ponovni
javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 120 dni ali do
31. 10. 1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 31. 7. 1998.

Ministrstvo za notranje zadeve RS

Ob-3539
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Republika Slovenija, Ministrstvo za šols-
tvo in šport, kont. oseba Marina Cankar,
d.i.a., Župančičeva 6, Ljubljana, tel.
061/212-838, faks 13-12-327.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: adaptacija objekta
Srednja kovinarska strojna šola Maribor:

– GOI dela.
3. Orientacijska vrednost naročila:

145,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek julij 1998 in zaključek december 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: najnižja cena, druga merila, navede-
na v razpisni dokumentaciji.

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

Najcenejša ponudba ni nujno najugod-
nejša.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 13. 7. 1998 do
12. ure, na naslov: Projekt MR inženiring,
d.d., prevzemnica Bojana Sovič, d.i.g., Sve-
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tozarevska 10, 2000 Maribor, tel.
062/229-7030, faks 062/225-569, soba
št. 418.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 14. 7. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Urad RS za šolstvo.

Naročnik: RS, Ministrstvo za šolstvo in
šport, odpiranje vodi Marina Cankar, d.i.a.,
Trubarjeva 5, Ljubljana, soba št. 95.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 30. 7. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Projekt MR inženiring, d.d.,
kont. oseba Bojana Sovič, d.i.g., Svetoza-
revska 10, Maribor, tel. 062/229-7030,
faks 062/225-569.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 18. 6. 1998 za 35.000 SIT.

Način plačila: virmansko nakazilo, na ra-
čun številka: 51800-601-10612.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 1. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 30. 7. 1998.
Ministrstvo za šolstvo in šport RS

Ob-3540
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava
RS za varstvo narave, kont. oseba Antonija
Dodič, Vojkova 1a, pritličje, Ljubljana, tel.
061/178-45-06, faks 061/178-40-52, so-
ba št. 13.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izdelava strokovnih

podlag za določitev standardov na po-
dročju skupne komunalne porabe za de-
javnosti:

a) urejanje in vzdrževanje zelenih po-
vršin,

b) urejanje in vzdrževanje ulic, trgov,
dostavnih poti in površin za pešce,

c) odvajanje padavinskih voda,
d) javna razsvetljava v naseljih,
e) vzdrževanje prometne signaliza-

cije,
f) vzdrževanje posebnega, javnega

dela pokopališč.
3. Orientacijska vrednost naročila:

13,700.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: največ 12 mesecev.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

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

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

6. Rok, v katerem lahko ponudniki pred-
ložijo ponudbe

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 6. 7. 1998 do
12. ure, na naslov: Ministrstvo za okolje in
prostor, Uprava RS za varstvo narave, prev-
zemnica Jelka Šimenc (vložišče uprave),
Vojkova 1b, pritličje, 1000 Ljubljana, tel.
061/178-44-09, faks 061/178-40-52, so-
ba št. 13.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 7. 7. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Ministrstvo za okolje
in prostor, Uprava RS za varstvo narave,
odpiranje vodi Antonija Dodič, Vojkova 1a,
1. nadstropje, Ljubljana, tel.
061/178-45-06, faks 061/178-40-51, sej-
na soba.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 21. 7. 1998.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Ministrstvo za okolje in pro-
stor, Uprava RS za varstvo narave, kont.
oseba Jelka Šimenc (vložišče uprave), Voj-
kova 1b, Ljubljana, tel. 061/178-44-09,
faks 061/178-40-52, soba št. 13.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 2. 7. 1998 do 10. ure.

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

Ponudba mora veljati do 31. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 31. 7. 1998.
Ministrstvo za okolje in prostor

Uprava RS za varstvo narave

Ob-3541
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Osnovna šola narodnega heroja Rajka,
Log 19, Hrastnik, tel. 0601/46-010, faks
0601/44-305.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: zamenjava oken in
obnova fasade na Osnovni šoli Hrastnik
in telovadnici.

3. Orientacijska vrednost naročila:
25,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 8. 1998 in zaključek 30. 9. 1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene na naslov: Osnovna šola narod-

nega heroja Rajka, prevzemnik tajništvo šo-
le, Log 19, 1430 Hrastnik, tel.
0601/41-741, faks 0601/44-305.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 13. 7. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Osnovna šola narod-
nega heroja Rajka, odpiranje vodi Sihur To-
maž, Log 19, Hrastnik, tel. 0601/41-741,
faks 0601/44-305.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 28. 7. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Osnovna šola narodnega
heroja Rajka, kont. osebi Nikolaj Toplak,
Janja Avbelj, Log 19, Hrastnik, tel.
0601/41-741, faks 0601/44-305.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 30. 8. 1998.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 31. 7. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 31. 7. 1998.
Osnovna šola narodnega

heroja Rajka, Hrastnik

Ob-3542A
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o., kont.
oseba Viktor Robnik, dipl. ek., Ulica Ivo
Lole Ribarja 18, Šoštanj, tel.
063/4203-612, faks 063/4203-485, so-
ba št. 1.20.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: klimatizacija in pre-

zračevanje centralne komande, ki zaje-
ma dobavo in montažo opreme za kli-
matizacijo in prezračevanje za prostore:

– komandni prostor blokov 1, 2, 3,
toplotne postaje 1 in 110 kV stikališča,

– dnevni prostor, informacijske sobe
in relejni prostor.

3. Orientacijska vrednost naročila:
ca. 44,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka del:
dobavni rok september 1998 ali začetek po
podpisu pogodbe.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 13. 7. 1998
do 12. ure, na naslov: Termoelektrarna



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 45 / 12. 6. 1998 / Stran 4581

Šoštanj, d.o.o., prevzemnica Jana Gor-
čan, dipl. ek., Ulica Ivo Lole Ribarja 18,
3325 Šoštanj, tel. 063/4203-582, faks
063/4203-485, soba št. 1.21, e-mail:
 jana.gorcan@te-sostanj.si.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila (klimatizacija in prezračevanje centralne
komande PDT-02).

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

Javno odpiranje ponudb bo 14. 7. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Termoelektrarna Šo-
štanj, d.o.o., odpiranje vodi Viktor Robnik,
dipl. ek., Ulica Ivo Lole Ribarja 18, Šoštanj,
tel. 063/4203-612, faks 063/4203-485,
sejna soba – pritličje.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa v zakonskem roku.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Termoelektrarna Šoštanj,
d.o.o., kont. oseba Jana Gorčan, dipl.
ek., Ulica Ivo Lole Ribarja 18, Šoštanj,
tel. 063/4203-582, faks 063/4203-485,
soba št. 1.21 – komerciala, e-mail:
jana.gorcan@te-sostanj.si.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 3. 7. 1998 za 60.000 SIT.

Način plačila: z virmanom, na račun šte-
vilka: 52800-601-24048.

Ob prevzemu dokumentacije morajo po-
nudniki predložiti dokazila o plačilu.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o., kont.
osebi Drago Djurović, dipl. inž., za tehnični
del, Viktor Robnik, dipl. ek., za komercialni
del, Ulica Ivo Lole Ribarja 18, Šoštanj, tel.
063/4203-211 – Djurović, 063/4203-612
– Robnik, faks 063/4203-485.

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

Ponudba mora veljati do 31. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: v zakonskem roku.

Ob-3542B
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o., kont.
oseba Viktor Robnik, dipl. ek., Ulica Ivo
Lole Ribarja 18, Šoštanj, tel.
063/4203-612, faks 063/4203-485, so-
ba št. 1.20.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: razsvetljava in niz-

konapetostni razvod za centralno ko-
mando, ki zajema dobavo in montažo
elektro opreme za prostore:

– komandni prostor blokov 1, 2, 3,
toplotne postaje 1 in 110 kV stikališča,

– dnevni prostor, informacijske sobe
in relejni prostor.

3. Orientacijska vrednost naročila: ca.
19,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka del:
dobavni rok september 1998 ali začetek po
podpisu pogodbe.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 13. 7. 1998 do
13. ure, na naslov: Termoelektrarna Šoštanj,
d.o.o., prevzemnica Jana Gorčan, dipl. ek.,
Ulica Ivo Lole Ribarja 18, 3325 Šoštanj, tel.
063/4203-582, faks 063/4203-485, soba
št. 1.21, e-mail: jana.gorcan@te-sostanj.si.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila (razsvetljava in NN razvod za centralno
komando PDT-03).

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

Javno odpiranje ponudb bo 16. 7. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Termoelektrarna Šo-
štanj, d.o.o., odpiranje vodi Viktor Robnik,
dipl. ek., Ulica Ivo Lole Ribarja 18, Šoštanj,
tel. 063/4203-612, faks 063/4203-485,
sejna soba – pritličje.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa v zakonskem roku.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Termoelektrarna Šoštanj,
d.o.o., kont. oseba Jana Gorčan, dipl.
ek., Ulica Ivo Lole Ribarja 18, Šoštanj,
tel. 063/4203-582, faks 063/4203-485,
soba št. 1.21 – komerciala, e-mail:
jana.gorcan@te-sostanj.si.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 3. 7. 1998 za 60.000 SIT.

Način plačila: z virmanom, na račun šte-
vilka: 52800-601-24048.

Ob prevzemu dokumentacije morajo po-
nudniki predložiti dokazila o plačilu.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o., kont.
osebi Drago Djurović, dipl. inž., za tehnični
del, Viktor Robnik, dipl. ek., za komercialni
del, Ulica Ivo Lole Ribarja 18, Šoštanj, tel.
063/4203-211 – Djurović, 063/4203-612
– Robnik, faks 063/4203-485.

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

Ponudba mora veljati do 31. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: v zakonskem roku.

Ob-3542C
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o., kont.
oseba Viktor Robnik, dipl. ek., Ulica Ivo Lo-
le Ribarja 18, Šoštanj, tel. 063/4203-612,
faks 063/4203-485, soba št. 1.20.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: notranja oprema

centralne komande, ki zajema dobavo
in montažo opreme za notranjo ureditev
prostorov:

– komandni prostor blokov 1, 2, 3,
toplotne postaje 1 in 110 kV stikališča,

– dnevni prostor, informacijske sobe
in relejni prostor.

3. Orientacijska vrednost naročila:
ca. 43,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka del:
dobavni rok september 1998 ali začetek po
podpisu pogodbe.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 13. 7. 1998 do
10. ure, na naslov: Termoelektrarna Šo-
štanj, d.o.o., prevzemnica Jana Gorčan,
dipl. ek., Ulica Ivo Lole Ribarja 18, 3325
Šoštanj, tel. 063/4203-582, faks
063/4203-485, soba št. 1.21, e-mail:
jana.gorcan@te-sostanj.si.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila (notranja oprema centralne komande
PDT-01).

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

Javno odpiranje ponudb bo 15. 7. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Termoelektrarna Šo-
štanj, d.o.o., odpiranje vodi Viktor Robnik,
dipl. ek., Ulica Ivo Lole Ribarja 18, Šoštanj,
tel. 063/4203-612, faks 063/4203-485,
sejna soba – pritličje.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa v zakonskem roku.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Termoelektrarna Šoštanj,
d.o.o., kont. oseba Jana Gorčan, dipl.
ek., Ulica Ivo Lole Ribarja 18, Šoštanj,
tel. 063/4203-582, faks 063/4203-485,
soba št. 1.21 – komerciala, e-mail:
jana.gorcan@te-sostanj.si.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 3. 7. 1998 za 60.000 SIT.

Način plačila: z virmanom, na račun šte-
vilka: 52800-601-24048.

Ob prevzemu dokumentacije morajo po-
nudniki predložiti dokazila o plačilu.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o., kont.
osebi Drago Djurović, dipl. inž., za tehnični
del, Viktor Robnik, dipl. ek., za komercialni
del, Ulica Ivo Lole Ribarja 18, Šoštanj, tel.
063/4203-211 – Djurović, 063/4203-612
– Robnik, faks 063/4203-485.

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

Ponudba mora veljati do 31. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: v zakonskem roku.
Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o.
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Ob-3543
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Telekom Slovenije, d.d., PE Novo me-
sto, kont. oseba Roman Gabrijel, dipl. inž.,
Novi trg 7a, Novo mesto, tel.
068/371-120, 041/622-769, faks
068/323-654, soba št. 76.

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

Navedba vsebine: izgradnja KKO in
RNO na območju ATC Mokronog – smer
Laknice in Preloge.

3. Orientacijska vrednost naročila:
20,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 17. 8. 1998 in zaključek 16. 10. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: najnižja cena, druga merila, navede-
na v razpisni dokumentaciji.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 7. 7. 1998 do
10. ure, na naslov: Telekom Slovenije, d.d.,
PE Novo mesto, prevzemnica Hočevar Dra-
gica – tajništvo, Novi trg 7a, 8000 Novo
mesto, tel. 068/321-221, faks
068/322-853, soba št. 90.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 7. 7. 1998
ob 13. uri, na naslovu: Telekom Slovenije,
d.d., PE Novo mesto, odpiranje vodi Sonny
Beronja, dipl. jur., Novi trg 7a, Novo mesto,
tel. 068/371-151, faks 068/322-853, so-
ba št. 76.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 10. 8. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Telekom Slovenije, d.d., PE
Novo mesto, kont. oseba Kovačič Marko,
dipl. inž. el., Novi trg 7a, Novo mesto, tel.
068/372-691, 041/689-429, faks
068/323-564, soba št. 81.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 1. 7. 1998, po plačilu 5.000 SIT.

Način plačila: na blagajni PE ali z virma-
nom na žiro račun številka:
52100-849-90805, s sklicevanjem na
predmet razpisa.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 31. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 14. 8. 1998.
Telekom Slovenije, d.d.

PE Novo mesto

Ob-3544
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Vlada RS, Servis skupnih služb, kont.
oseba Duša Škulj, Gregorčičeva 27a, Ljub-
ljana, tel. 17-85-239.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine:
varianta A) najem opremljenih po-

slovnih prostorov, v okvirni velikosti
2600 m2 za uporabnika Ministrstvo za
znanost in tehnologijo v območju Mesta
Ljubljana, vključno s 15 zunanjimi par-
kirnimi mesti in 2 garažnima mestoma,

varianta B) najem s postopnim odku-
pom opremljenih zgoraj navedenih po-
slovnih prostorov, vključno z navedenim
številom zunanjih parkirnih mest in ga-
ražnima mestoma.

3. Orientacijska vrednost naročila:
8,700.000 SIT mesečno.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 12. 1998 za: pod varianto A) za ne-
določen čas, pod varianto B) po predlogu
ponudnika.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 13. 7. 1998 do
9. ure, na naslov: Vlada RS, Servis skupnih
služb, prevzemnica Mojca Gregorič, Greo-
grčičeva 27a, 1000 Ljubljana, tel.
17-85-400, glavna pisarna.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 13. 7. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Servis skupnih služb,
odpiranje vodi Bojan Bučinel,Gregorčičeva
27a, Ljubljana, tel. 17-85-400, sejna soba.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 31. 7. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Servis skupnih služb, kont.
oseba Duša Škulj, Gregorčičeva 27a, Ljub-
ljana, tel. 17-85-239, faks 17-85-570.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 26. 6. 1998 vsak delovnik med 9. in
10. uro.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 31. 12. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 31. 7. 1998.
Vlada RS,

Servis skupnih služb vlade

Ob-3545
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Mestna občina Maribor, Mestna uprava,
Oddelek za družbene dejavnosti, kont. ose-
ba Majda Miholič, Ul. heroja Staneta 1, Ma-
ribor, tel. 062/22-010, faks
062/22-01-293.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine:
2.1. knjižnična oprema za Maribor-

sko knjižnico – enoto Tezno,
2.2. knjižnična oprema za Maribor-

sko knjižnico – enoto Pobrežje,
2.3. oprema vhodne avle za Umet-

nostno galerijo.
3. Orientacijska vrednost naročila:

16,300.000 SIT:
a) 12,000.000 SIT,
b) 3,000.000 SIT,
c) 1,300.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek 15. 8. 1998 in zaključek 30. 9. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 3. 7. 1998 do
12. ure, na naslov: Mestna občina Maribor,
Mestna uprava, Oddelek za družbene de-
javnosti, prevzemnica Majda Miholič, Ul. he-
roja Staneta 1, 2000 Maribor, tel.
062/22-01-316, faks 062/22-01-293, so-
ba št. 342.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 3. 7. 1998 ob
13. uri, na naslovu: Mestna občina Maribor,
Mestna uprava, Oddelek za družbene dejav-
nosti, odpiranje vodi Majda Miholič, Ul. heroja
Staneta 1, Maribor, tel. 062/22-01-316, faks
062/22-01-293, kletna sejna soba.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 17. 7. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo: Mestna občina Maribor, Mestna
uprava, Oddelek za družbene dejavnosti,
kont. oseba Majda Miholič, Ul. heroja Stane-
ta 1, Maribor, tel. 062/22-01-316, faks
062/22-01-293, soba št. 342.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 2. 7. 1998.

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

Ponudba mora veljati do: 15. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 3. 8. 1998.
Mestna občina Maribor

Oddelek za družbene dejavnosti
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Št. 81-13/97 Ob-3546
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Elektro-Slovenija, d.o.o., kont. oseba
Jože Kragelj, Hajdrihova 2, Ljubljana, tel.
174-27-23, faks 174-27-02.

2. Predmet javnega naročila: dobava
oscilopertubografov z dodatno opremo
ter programsko opremo za 400, 220 in
110 kV daljnovode.

3. Orientacijska vrednost naročila in pred-
videni čas objave razpisa: 9,500.000 SIT,
začetek 12. 6. 1998, zaključek 3. 7. 1998.

4. Rok za dobavo oscilopertubografov
in opreme: 4 mesece.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane pri ocenjevanju ponudb so navedena v
razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike v viši-
ni 15%. To ne velja za ponudnike iz držav z
mednarodnim sporazumom z RS.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 3. 7. 1998 do
12. ure, na naslov: Elektro-Slovenija, d.o.o.,
prevzemnik Splošna tehnična služba (Kata-
rina Lipovec), Hajdrihova 2, 1000 Ljublja-
na, tel. 174-25-11, faks 174-25-02, soba
št. 3C.5.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 6. 7. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Elektro-Slovenija,
d.o.o., Hajdrihova 2, sejna soba (IV. nad-
stropje), odpiranje vodi Jože Kragelj, tel.
174-27-23, faks 174-27-02.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 12. 7. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Elektro-Slovenija, d.o.o.,
kont. oseba Sara Ravš, Hajdrihova 2, Ljub-
ljana, tel. 174-27-01, faks 174-27-02, so-
ba št. 407.

Ponudba mora veljati do: 20. 7. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 26. 7. 1998.

Št. 81-13/96 Ob-3547
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Elektro-Slovenija, d.o.o., kont. oseba
Andrej Ribič, Hajdrihova 2, Ljubljana, tel.
174-27-42, faks 174-27-02.

2. Predmet javnega naročila: dobava
zaščitnih relejev.

3. Orientacijska vrednost naročila in pred-
videni čas objave razpisa: 40,000.000 SIT,
začetek 12. 6. 1998, zaključek 13. 7. 1998.

4. Rok za dobavo zaščitnih relejev: 3
mesece.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane pri ocenjevanju ponudb so navedena v
razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike v viši-
ni 15%. To ne velja za ponudnike iz držav z
mednarodnim sporazumom z RS.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 13. 7. 1998 do
10. ure, na naslov: Elektro-Slovenija, d.o.o.,
prevzemnik Splošna tehnična služba (Kata-
rina Lipovec), Hajdrihova 2, 1000 Ljublja-
na, tel. 174-25-11, faks 174-25-02, soba
št. 3C.5.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 14. 7. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Elektro-Slovenija,
d.o.o., Hajdrihova 2, sejna soba (IV. nad-
stropje), odpiranje vodi Andrej Ribič, tel.
174-27-42, faks 174-27-02.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 24. 7. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Elektro-Slovenija, d.o.o.,
kont. oseba Sara Ravš, Hajdrihova 2, Ljub-
ljana, tel. 174-27-01, faks 174-27-02, so-
ba št. 407.

Ponudba mora veljati do: 31. 7. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 7. 8. 1998.
Elektro-Slovenija, d.o.o., Ljubljana

Ob-3548
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava
RS za varstvo narave, Ljubljana, Vojkova 1b,
kont. oseba Rejc-Saje Marjeta, dipl. inž.
(vsak delovni dan od 8. do 10. ure), Vojko-
va 1b, Ljubljana, tel. 061/178-44-29, faks
061/178-40-52.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: strokovni nadzor nad

izvajanjem investicijsko vzdrževalnih del:
  1. za 3 objekte na vodnem območju

Soče–Vipava v Mirnu (Miren), Vipava v
Vipavi (Vipava), Ježenk v Poljubinu (Po-
ljubin),

  2. zadrževalnik Medvedci – vodno
območje Drava,

  3. sanacija jezu Puštal na Poljanski
Sori – vodno območje Gorenjske,

  4. Krka – sanacija jezu Otočec –
vodno območje Dolenjske.

Ponudnik lahko kandidira za nadzor za
razpisana dela na vseh območjih ali le na
posameznem vodnem območju, vendar mo-
ra za vsako vodno območje podati samo-
stojno ponudbo v ločenih ovojnicah.

3. Orientacijska vrednost naročila:
Ad 1) 350.000 SIT,
Ad 2) 400.000 SIT,
Ad 3) 900.000 SIT,
Ad 4) 300.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: začetek del po sklenitvi po-
godb z izbranimi izvajalci investicijskih del;
rok izvedbe 3 mesece za vsak objekt –
zadnji rok za dokončanje del 30. 10. 1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 23. 6. 1998 do
12. ure, na naslov: MOP, Uprava RS za
varstvo narave Ljubljana, Vojkova 1b, 1000
Ljubljana, prevzemnik vložišče, Vojkova 1b,
Ljubljana, tel. 061/178-44-09, soba št.
P-13.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 29. 6. 1998
ob 10. uri, na naslovu: RS, MOP, Uprava za
varstvo narave, Vojkova 1b, Ljubljana, odpi-
ranje vodi Jakopič Matjaž, Vojkova 1b, Ljub-
ljana, tel. 061/178-44-35, 4. nadstropje,
sejna soba.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 17. 7. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: MOP, Uprava RS za varstvo
narave, Vojkova 1b, Ljubljana, kont. oseba
Škoda Ida, Vojkova 1b, Ljubljana, tel.
061/178-44-32, faks 061/178-40-52.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do vključno 18. 6. 1998 za 3.000 SIT vsak
delovni dan od 8. do 10. ure.

Način plačila: z virmanom ali položnico,
na račun številka: 50100-637-55076, APP
Ljubljana.

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

Ponudba mora veljati do: 15. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 26. 7. 1998.
Ministrstvo za okolje in prostor

Uprava Republike Slovenije
za varstvo narave

Ob-3549
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Center slepih in slabovidnih, kont. ose-
ba Hočevar Šajatovič Zvonka, Stara loka
31, Škofja Loka, tel. 064/61-60, faks
064/624-112.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nabava bolniških po-

stelj za Dom oskrbovancev.
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3. Orientacijska vrednost naročila:
9,000.000 SIT.

4. Rok dokončanja del: zaključek 30. 9.
1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 22. 6. 1998 do
12. ure, na naslov: CSS (Center slepih in
slabovidnih), Stara Loka 31, 4220 Škofja
Loka, prevzemnica Hočevar Šajatovič Zvon-
ka – CSS, Stara Loka 31, Škofja Loka, tel.
064/61-60, faks 064/624-112.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 22. 6. 1998
ob 12. uri, na naslovu: CSS (Center slepih
in slabovidnih), odpiranje vodi Hočevar Ša-
jatovič Zvonka, Stara Loka 31, Škofja Loka,
tel. 064/61-60, faks 064/624-112.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 15. 7. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: CSS, kont. oseba Hočevar
Šajatovič Zvonka, Stara Loka 31, Škofja Lo-
ka, tel. 064/61-60, faks 064/624-112.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 19. 6. 1998 za 3.000 SIT, vsak delovni
dan med 12. in 14. uro.

Način plačila: na blagajni.
9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 30. 9. 1998.

Center slepih in slabovidnih Škofja
Loka

Ob-3550
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Komunalno podjetje Velenje, kont. ose-
ba Mira Kokot, Koroška 37 b, Velenje, tel.
063/856-251, faks 063/855-796, soba
št. 21.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: letna vzdrževalna de-

la in investicijsko vzdrževalna dela na po-
kopališčih Podkraj in Škale pri Velenju.

3. Orientacijska vrednost naročila:
7,000.000 SIT.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 2. 7. 1998 do
9.30, na naslov: Komunalno podjetje Vele-
nje, prevzemnik Mira Kokot, Koroška 37 b,
3320 Velenje, tel. 063/856-251, faks
063/855-796, soba št. 21.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 2. 7. 1998 ob
11. uri, na naslovu: Komunalno podjetje Vele-
nje, Koroška 37 b, Velenje, tel. 063/856-251,
faks 063/855-796, soba št. 41.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 10. 7. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Komunalno podjetje Vele-
nje, kont. oseba Mira Kokot, Koroška 37 b,
Velenje, tel. 063/856-251, soba št. 21.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 24. 6. 1998 za 7.000 SIT med 8. in 11.
uro po predhodni telefonski najavi ali faksu.

Način plačila: virmansko, na račun šte-
vilka: 52800-601-46145.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Komunalno podjetje Velenje, kont. ose-
ba Anton Apat, dipl. inž. gr., Koroška 37 b,
Velenje, tel. 063/856-251, faks
063/855-796, soba št. 22.

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

Ponudba mora veljati do: 2. 8. 1998.
Komunalno podjetje Velenje, d.o.o.

Ob-3551
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Dravograd, kont. oseba Olga
Jurhar, Trg. 4. julija 7, Dravograd, tel.
0602/830-11 faks 0602/832-84.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: rekonstrukcija LC
Trbonlje–Zabernik v dolžini 475 m.

3. Orientacijska vrednost naročila:
14,3 mio SIT.

4. Dobavni rok: 90 delovnih dni.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 30. 6. 1998 do 15.
ure, na naslov: Občina Dravograd, Urad žu-
pana, prevzemnik sprejemna pisarna, Trg 4.
julija 7, 2320 Dravograd, tel. 0602/830-11,
faks 0602/832-84.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 10. 7. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Občina Dravograd,
Trg 4. julija 7, Dravograd, tel. 0602/830-11
faks 0602/832-84, sejna soba.

7. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo: Občina Dravograd, kont. oseba
Olga Jurhar, Trg 4. julija 7, Dravograd, tel.
0602/830-11, faks 0602/832-84, soba št.
23, 24.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 22. 6. 1998.

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

Ponudba mora veljati do: 1. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 20. 8. 1998.
Občina Dravograd

Ob-3552
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Vipava, kont. oseba Alojz Vitež-
nik, Glavni trg 15, Vipava, tel. 065/651-31,
faks 065/658-05.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: vzdrževalna dela na
objektu OŠ Vipava–Stari del.

3. Orientacijska vrednost naročila:
15,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 15. 7. 1998 in zaključek 22. 8. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: najnižja cena, druga merila, navede-
na v razpisni dokumentaciji.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 26. 6. 1998 do
11. ure, na naslov: Občina Vipava, Glavni
trg 15, 5271 Vipava, tel. 065/651-31, faks
065/658-05.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 26. 6. 1998
ob 13. uri, na naslovu: Občina Vipava, Glavni
trg 15, naročnik Občina Vipava, Glavni trg 15,
odpiranje vodi Milivoj Bratina, Glavni trg 15,
Vipava, tel. 065/65-131, faks 065/65-805.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do  10. 7. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Castrom d.o.o., Ajdovšči-
na, kont. oseba Milivoj Bratina, Ul. 5. maja
5, Ajdovščina, tel. 065/16-14-20, faks
065/161-421.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 17. 6. 1998 za 10.000 SIT.

Način plačila: z virmanom na račun šte-
vilka: 52010-601-16294.

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

Ponudba mora veljati do: 30. 7. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 10. 07. 1998.
Občina Vipava



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 45 / 12. 6. 1998 / Stran 4585

Ob-3553
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Žalec, Oddelek za okolje, pro-
stor in komunalne zadeve, kont. oseba Mi-
lan Gerželj, gr. inž., Marjeta Kočevar, gr.
inž., Ul. Savinjske čete 5, Žalec, tel.
386-63-715-313, faks 386-63-716-311,
soba št. 55a, e-mail obcina.zalec@eunet.si.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine:
I. obnova in modernizacija lokalnih

cest na demografsko ogroženih območ-
jih v Občini Žalec,

a) Lokalna cesta L 8208 Matke–Za-
bukovica v dolžini 1.200 m,

b) Lokalna cesta L 8215 Kaplja vas–
Miklavž v dolžini 1.000 m,

c) Lokalna cesta L 8211 Letuš–Do-
brovlje–čreta–Vransko v dolžini 2.200 m,

d) Lokalna cesta L 8104 Vransko–
Zaplanina–Limovce v dolžini 1.800 m.

II. Obnova vodovoda Podvin
Vodovod v dolžini ca. 4.100 m, PEHD

cev DN 110 mm.
3. Orientacijska vrednost naročila:
I. a) 19,184.000 SIT,
I. b) 19,931.000 SIT,
I. c) 19,338.000 SIT,
I. d) 28,776.000 SIT,
II. 27,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: v letu 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: najnižja cena, druga merila, navede-
na v razpisni dokumentaciji.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 24. 7. 1998 do
12. ure, na naslov: Občina Žalec, Oddelek
za okolje, prostor in komunalne zadeve,
prevzemnik tajništvo oddelka za okolje, pro-
stor in komunalne zadeve, Ul. Savinjske če-
te 5, 3310 Žalec, tel. 386-63-715-313,
faks 386-63-716-311, soba št. 40, e-mail
obcina.zalec@eunet.si..

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 28. 7. 1998
ob 8. uri, na naslovu: Občina Žalec, sejna
soba št. 11, naročnik Občina Žalec, Odde-
lek za okolje, prostor in komunalne zadeve,
odpiranje vodi Slavko Šketa, dipl. inž. gr.,
Ul. Savinjske čete 5, Žalec, tel.
386-63-715-313, faks 386-63-716-311,
soba št. 11, e-mail obcina.zalec@eunet.si.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 4. 9. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Žalec, Oddelek za
okolje, prostor in komunalne zadeve, kont.

oseba Milan Gerželj, gr. inž., Marjeta Koče-
var, gr. inž., Ul. Savinjske čete 5, Žalec, tel.
386-63-715-313, faks 386-63-716-311.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
od 18. 6. 1998 do 24. 6. 1998 za 10.000
SIT.

Način plačila: na ŽR proračuna Občine
Žalec, na račun številka:
50750-630-10238 z navedbo: pod točko
I. “za izbiro izvajalca za obnovo in moderni-
zacijo lokalnih cest na demografsko ogro-
ženem območju Občine Žalec”, oziroma
pod točko II. “obnova vodovoda Podvin”.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Občina Žalec, Oddelek za okolje, pro-
stor in komunalne zadeve, kont. oseba Mi-
lan Gerželj, Ul. Savinjske čete 5, Žalec, tel.
386-63-715-313, faks 386-63-716-311,
soba št. 55a, e-mail obcina.zalec@eunet.si.

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

Ponudba mora veljati do: 12. 7. 1998.
Občina Žalec

Ob-3554
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Krško, kont. oseba Niko So-
mrak, CKŽ 14, Krško, tel. 0608/22-771,
faks 0608/22-221.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: rekonstrukcija lokal-
ne ceste Koča Bohor–Dovško.

3. Orientacijska vrednost naročila:
85,000.000 SIT.

4. Rok dokončanja del: zaključek do
kocna leta 1998.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 14. 7. 1998 do
10. ure, na naslov: Občina Krško, prevzem-
nik Niko Somrak, CKŽ 14, 8270 Krško, tel.
0608/22-771, faks 0608/22-221.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 14. 7. 1998
ob 10.30. na naslovu: Občina Krško, odpi-
ranje vodi Simona Lubšina, CKŽ 14, Krško,
tel. 0608/22-771, faks 0608/22-221, so-
ba št. “E”.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 31. 7. 1998.

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

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 10. 7. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: na račun številka:
51600-630-13042.

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

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

čila: 7. 8. 1998
Občina Krško

Št. 110-1/98 Ob-3555
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Družba za avtoceste v Republiki Slove-
niji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: dokončna premo-

ženjskopravna ureditev na AC odseku
Divača–Dane.

3. Orientacijska vrednost naročila:
9,500.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: rok
pričetka del je po pravnomočnosti odločb o
parcelaciji, rok dokončanja del je 31. 12.
1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 8. 7. 1998 do
9.30, na naslov: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, prevzemnik vložišče, Tr-
žaška 19a, 1000 Ljubljana, tel.
061/178-83-25, faks 061/178-83-26, so-
ba št. 123.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za: dokončna premoženjskopravna uredi-
tev na AC odseku Divača–Dane”. 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 10. uri, na naslovu: Direkcija Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana,
naročnik Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji, d.d., odpiranje vodi strokovna ko-
misija, Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-81-11, soba št. 220/II.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 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, so-
ba 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 naslo-

vu: Družba za državne ceste, d.o.o., Ljub-
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ljana, kont. oseba Tadeja Žlebir, dipl. jur.,
Einspielerjeva 6, Ljubljana, tel.
061/13-22-241, faks 061/13-22-170.

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

Ponudba mora veljati do: 6. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 31. 7. 1998.
Družba za avtoceste

v Republiki Sloveniji, d.d.

Ob-3556A
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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 Brda, kont. oseba Simčič Tonka, Trg
25. maja 2, Dobrovo, tel. 065/42-233, faks
065/42-233, soba št. 20/II.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: gradbeno, obrtniš-
ka in instalacijska dela in zunanja uredi-
tev za dokončanje del v Gradnik-Zorzu-
tovi hiši v Medani.

3. Orientacijska vrednost naročila:
24,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka del:
4 mesece, začetek avgust 1998, zaključek
december 1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 13. 7. 1998 do
12. ure, na naslov: Občina Brda, prevzem-
nica Tatjana Verderber, Trg 25. maja 2,
5212 Dobrovo, tel. 065/42-233, faks
065/42-233, soba št. 14/I.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 13. 7. 1998
ob 12.15, na naslovu: Občina Brda, odpi-
ranje vodi Simčič Tonka, Trg 25. maja 2,
Dobrovo, tel. 065/42-233, faks
065/42-233, soba št. 10/I.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 12. 8. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Brda, kont. oseba
Tatjana Verderber, Trg 25. maja 2, Dobro-
vo, tel. 065/42-233, faks 065/42-233, so-
ba št. 14/I.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 3. 7. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: virmansko na račun števil-
ka: 52000-630-7017.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Občina Brda, kont. oseba Simčič Tonka,
Trg 25. maja 2, Dobrovo, tel. 065/42-233,
faks 065/42-233, soba št. 20/II.

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

Ponudba mora veljati do: 12. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 31. 7. 1998.

Ob-3556B
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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 Brda, kont. oseba Simčič Tonka, Trg
25. maja 2, Dobrovo, tel. 065/42-233, faks
065/42-233, soba št. 20/II.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: gradbeno, obrtniš-
ka in instalacijska dela in zunanja uredi-
tev pokopališkega objekta v Biljani.

3. Orientacijska vrednost naročila:
15,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 3 mesece, začetek 25. 7.
1998 in/ali zaključek 25. 10. 1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 6. 7. 1998 do
12. ure, na naslov: Občina Brda, prevzem-
nica Tatjana Verderber, Trg 25. maja 2,
5212 Dobrovo, tel. 065/42-233, faks
065/42-233, soba št. 14/I.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 6. 7. 1998
ob 12.15, na naslovu: Občina Brda, odpi-
ranje vodi Simčič Tonka, Trg 25. maja 2,
Dobrovo, tel. 065/42-233, faks
065/42-233, soba št. 10/I.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 12. 8. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Brda, kont. oseba
Tatjana Verderber, Trg 25. maja 2, Dobro-
vo, tel. 065/42-233, faks 065/42-233, so-
ba št. 14/I.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 30. 6. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: virmansko na račun števil-
ka: 52000-630-7017.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Občina Brda, kont. oseba Simčič Ton-
ka, Trg 25. maja 2, Dobrovo, tel.
065/42-233, faks 065/42-233, soba št.
20/II.

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

Ponudba mora veljati do: 12. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 24. 7. 1998.

Ob-3556C
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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 Brda, kont. oseba Simčič Tonka, Trg
25. maja 2, Dobrovo, tel. 065/42-233, faks
065/42-233, soba št. 20/II.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: modernizacija lokalnih
cest: Medana–Ceglo–Vipolže, Drnovk–Viš-
njevik in Hum–Hum, mejni prehod.

3. Orientacijska vrednost naročila:
34,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka del:
45 dni, začetek avgust 1998, zaključek
oktober 1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 13. 7. 1998 do
10. ure, na naslov: Občina Brda, prevzem-
nica Tatjana Verderber, Trg 25. maja 2,
5212 Dobrovo, tel. 065/42-233, faks
065/42-233, soba št. 14/I.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 13. 7. 1998
ob 10.15, na naslovu: Občina Brda, odpi-
ranje vodi Simčič Tonka, Trg 25. maja 2,
Dobrovo, tel. 065/42-233, faks
065/42-233, soba št. 10/I.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 12. 8. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Brda, kont. oseba
Tatjana Verderber, Trg 25. maja 2, Dobro-
vo, tel. 065/42-233, faks 065/42-233, so-
ba št. 14/I.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 9. 7. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: virmansko na račun števil-
ka: 52000-630-7017.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Občina Brda, kont. oseba Simčič Ton-
ka, Trg 25. maja 2, Dobrovo, tel.
065/42-233, faks 065/42-233, soba št.
20/II.

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

Ponudba mora veljati do: 12. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 31. 7. 1998.
Občina Brda

Ob-3557

Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
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javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Javno podjetje Komunala Kranj, p.o.,
Mirka Vadnova 1, Kranj.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: gradnja rezervoarja
– 50 m2, gradnja rezervoarja – 100 m3.

3. Orientacijska vrednost naročila:
4,000.000 SIT in 8,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 8 mesecev, začetek 1. 8.
1998 in/ali zaključek 1. 4. 1999.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: najnižja cena, druga merila, navede-
na v razpisni dokumentaciji.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 3. 7. 1998 do
11. ure, na naslov: Javno podjetje Komuna-
la Kranj, p.o., prevzemnik tajništvo, Mirka
Vadnova 1, 4000 Kranj, tel. 064/340-410.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 3. 7. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Javno podjetje Ko-
munala Kranj, odpiranje vodi Andrej Šter,
Mirka Vadnova 1, Kranj, tel.
064/340-410-15, faks 064/242-449.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 30. 7. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo: Jože Gašperin, Koroška cesta 41,
Kranj, tel. 064/211-246, faks 064/211-246.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 29. 6. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: gotovinsko pri blagajni naroč-
nika ali na račun številka: 51500-601-10607.

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

Ponudba mora veljati do: 3. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 3. 8. 1998.
Javno podjetje Komunala Kranj, p.o.

Št. 05/69-98 Ob-3564
Investitor Savske elektrarne Ljubljana,

d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana objavlja na pod-
lagi prvega in drugega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97)

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za

dobavo poslovnega informacijskega
sistema SEL

1. Naročnik so Savske elektrarne Ljub-
ljana, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana.

2. Predmet razpisa: dobava, vgradnja
in zagon opreme na lokacijah HE Med-
vode, HE Mavčiče, HE Moste in HE Vrho-
vo za poslovni informacijski sistem, kar
vsebuje:

– aktivno opremo,
– mrežne strežnike,
– programsko opremo,
– dodatno strojno opremo (dopolnila

PC-jev, mrežne kartice, novi PC-ji),

– ustrezno dokumentacijo,
– prevzemna preizkušanja transport in

zavarovanje,
– umerjanje in preverjanje kakovosti in

razpoložljivosti,
– zagotovitev rezervnih delov,
– izdelava vzdrževalnih ter obratovalnih

navodil,
– šolanje uporabnika in
– sodelovanje pri tehničnem prevzemu.
3. Ponudnik mora pri oddani ponudbi ob-

vezno upoštevati navodila iz razpisne doku-
mentacije oziroma oddati ponudbo na prilo-
ženem obrazcu s prilogami. Podrobnejši po-
goji razpisa so določeni v razpisni dokumen-
taciji, ki jo zainteresirani lahko dvignejo (samo
ob predložitvi dokazila o vplačilu 25.000 SIT
na žiro račun SEL št. 50106-601-27492 pri
Agenciji za plačilni promet, ekspozitura Ljub-
ljana-Vič s pripisom “dvig dokumnetacije za
poslovni informacijski sistem SEL”) pri inve-
stitorju (Janez Keržan, tel. 061/174-35-20
in 061/174-35-71 soba št. 2, A5, od 15. do
19. 6. 1998, od 8. do 10. ure).

4. Orientacijska vrednost razpisanih del:
27,000.000 SIT.

5. Predviden rok izvedbe je od 1. 8.
1998 do 1. 10. 1998.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– tehnologija izvedbe,
– ponudbena cena del,
– reference ponudnika,
– rok izvedbe in
– garancija.
7. Rok za oddajo ponudb je 3. julij 1998

do 9. ure osebno ali po pošti na naslov
investitorja. Ponudbe morajo biti oddane v
zaprtih ločenih kuvertah z oznako: “Ne od-
piraj! Ponudba za poslovni informacijski si-
stem SEL”.

8. Javno odpiranje ponudb bo izvedla
imenovana komisija investitorja na naslovu
investitorja, v sejni sobi v 2. nadstropju, 3.
julija 1998 ob 10. uri. Kopijo zapisnika o
odpiranju ponudb bodo ponudniki prejeli v
osmih dneh po odpiranju.

9. Ponudba mora veljati najmanj do
20. avgusta 1998.

10. O izbiri izvajalca bo investitor pisme-
no obvestil vse ponudnike v 15 dneh po
uspešnem odpiranju ponudb.

Savske elektrarne Ljubljana

Št. 34404-00003-3/98 Ob-3565
Na podlagi zakona o graditvi objektov

(Ur. l. SRS, št. 34/84, 29/86 in Ur. l. RS,
št. 59/96), v skladu z zakonom o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97), ter na pod-
lagi odredbe o obvezni vsebini razpisne in
ponudbene dokumnetacije (Ur. l. RS, št.
33/97), objavlja Občina Radenci

javni razpis
brez omejitev za izbiro najugodnejšega
izvajalca obnove lokalne ceste L-2812

Janžev Vrh–Kapela
1. Naročnik: Občina Radenci, Radgon-

ska cesta 9, Radenci.
2. Predmet razpisa: obnova lokalne ce-

ste L-2812 Janžev Vrh–Kapela.
3. Orientacijska vrednost del znaša

23,000.000 SIT.
4. Predvideni začetek del je začetek me-

seca avgusta 1998, rok za izvedbo del je 1.
10. 1998.

5. Investitor si pridržuje pravico določiti
eventualno manjši obseg del od razpisane-

ga v odvisnosti od razpoložljivih finančnih
sredstev. V tem primeru ponudniki nimajo
pravice do uveljavljanja odškodnine iz tega
naslova.

6. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so: ponudbena cena, plačilni po-
goji, reference na dosedanjih delih in ostale
prednosti, ki jih nudi ponudnik in bi lahko
bistveno vplivale na izvedbo del.

Ponudnik naj posebej navede možnost
odloga plačila ali kreditiranja investicije.

7. Razpisna dokumnetacija je na voljo
na Občini Radenci, Radgonska cesta 9,
9252 Radenci, vsak delovni dan po objavi
razpisa v Uradnem listu RS.

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

8. Investitor si pridržuje pravico, da skle-
ne pogodbo v okviru razpoložljivih sredstev.

9. Rok za oddajo ponudb je petnajst dni
po objavi v Uradnem listu RS. Ponudba mo-
ra biti zapečatena in označena: “Ne odpiraj,
ponudba za obnovo lokalne ceste v Občini
Radenci”.

K ponudbi mora ponudnik priložiti:
– fotokopijo registracije podjetja ali družbe,
– obrazec BON 1 in BON 2
– dosedanje referenčne izvedbe obno-

ve cest.
10. Odpiranje ponudb bo 29. 6. 1998

ob 13. uri v prostorih Občine Radenci.
Predstavniki ponudnikov morajo za so-

delovanje pri odpiranju ponudb predložiti
pisno pooblastilo;

11. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 10 dni po sprejetju sklepa o izbiri naju-
godnejšega ponudnika.

12. Ponudba mora veljati do: 30. 9.
1998.

Predviden datum objave dodelitve naro-
čila 15. 9. 1998.

Občina Radenci

Št. 123/98 Ob-3590

Na podlagi zakona o javnih naročilih za
oddajo določenih storitev ki se financirajo iz
proračuna (Ur. l. RS, št. 24/97) Občina
Šentilj objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalcev za opravljanje
prevozov osnovnošolskih otrok v

Občini Šentilj za šolsko leto 1998/99
1. Naročnik: Občina Šentilj, Šentilj 69,

Šentilj.
2. Predmet javnega razpisa: prevozi

učencev v osnovne šole v Občini Šentilj,
in sicer za: OŠ Rudolfa Maistra Šentilj s
podružnico Ceršak, OŠ Sladki Vrh s po-
družnico Velka in oddelki na Vranjem
Vrhu za šolsko leto 1998/99.

3. Informacije o razpisu in razpisno do-
kumentacijo lahko ponudniki dobijo na Ob-
čini Šentilj pri referentu za družbene dejav-
nosti Jožetu Bračko (tel. 062/651-133) po
objavi razpisa do preteka 10 delovnih dni
vsak delovni dan med 8. in 13. uro.

4. Orientacijska vrednost naročila je
16,600.000 SIT.

5. Ponudba mora vsebovati dokumente
v skladu z razpisno dokumnetacijo.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– kakovost ponujene storitve,
– reference pri izvajanju prevoza oseb,
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– cena za razpisane prevoze,
– plačilni pogoji in fiksnost cen.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugod-

nejši ponudnik.
7. Rok za oddajo ponudb je 15. dan do

12. ure po objavi razpisa v Uradnem listu RS.
Ponudbe morajo biti oddane v zaprti kuverti z
oznako “Ne odpiraj – ponudba za šolske pre-
voze” na naslov: Občina Šentilj, Šentilj 69,
2212 Šentilj v Slovenskih Goricah. Na kuverti
mora biti naslov naročnika in ponudnika.

8. Javno odpiranje ponudb bo prvi de-
lovni dan po poteku roka dostave ponudb
ob 12. uri na sedežu Občine Šentilj.

9. Ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v roku 20. dni po odpiranju
ponudb.

10. Naročnik si pridržuje pravico izbrati
enega, več ali nobenega ponudnika za raz-
pisane storitve.

Občina Šentilj

Ob-3606
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

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

2. Predmet javnega naročila:
– računalniška in programska oprema,
– merilna oprema.
3. Orientacijska vrednost naročila:
– računalniška in programska oprema:

18,000.000 SIT,
– merilna oprema: 11,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: do 30. 9. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe

in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane
pri izbiri: navedena v razpisni dokumentaciji.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 6. 7. 1998 do 12.
ure na naslov: Fakulteta za elektrotehniko
Univerze v Ljubljani, Tržaška 25, 1000 Ljub-
ljana, prevzemnica referentka v dekanatu.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 7. 7. 1998
ob 9. uri v dekanatu Fakultete za elektro-
tehniko Univerze v Ljubljani, Tržaška 25,
1000 Ljubljana.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 22. 7. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
v dekanatu Fakultete za elektrotehniko Uni-
verze v Ljubljani vsak delovni dan od 8. do
14. ure do 3. 7. 1998 za ceno 2.000 SIT.

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

9. Ostali pogoji: osebe za posredovanje
informacij glede posamezne opreme so na-
vedene v razpisni dokumentaciji.

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

Ponudba mora veljati do 22. 7. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 31. 7. 1998.
Fakulteta za elektrotehniko Univerze v

Ljubljani

Št. 213/98 Ob-3607
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: RS Ministrstvo za zdravstvo in Zavod za
zdravstveno varstvo Novo mesto, kont. ose-
ba Dušan Harlander, dr. med., Mej vrti 5,
Novo mesto, tel. 068/321-424, 324-253,
faks 068/21-225.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: rekonstrukcija de-
pandanse Zavoda za zdravstveno var-
stvo Novo mesto.

3. Orientacijska vrednost naročila:
43,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 90 dni.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

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

Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike v viši-
ni 1%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 13. 7. 1998 do 11.
ure, na naslov: Zavod za zdravstveno varstvo
Novo mesto, prevzemnik tajništvo zavoda,
Mej vrti 5, 8000 Novo mesto, tel.
068/321-424, 324-253, faks 068/21-225.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 13. 7. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Zavod za zdravstve-
no varstvo Novo mesto, odpiranje vodi pred-
sednik komisije, Mej vrti 5, Novo mesto, tel.
068/321-424, 324-253, faks
068/21-225, v čakalnici.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 3. 8. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo: Zavod za zdravstveno varstvo No-
vo mesto, kont. oseba tajnica zavoda, Mej
vrti 5, Novo mesto, tel. 068/321-424,
324-253, faks 068/21-225, tajništvo.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 24. 6. 1998 za 50.000 SIT, vsak delov-
nik od 8. do 14. ure.

Način plačila:  virman na račun številka:
52100-603-30388 Zavod za zdravstveno
varstvo Novo mesto.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Zavod za zdravstveno varstvo Novo me-
sto, kont. oseba Moravec Ivo – pisno ali po
faksu zavoda 068/21-225, Mej vrti 5, Novo
mesto, tel. 068/321-424, 324-253, faks
068/21-225.

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

Ponudba mora veljati do: najmanj 75 dni
po odpiranju ponudb.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: najkasneje 45 dni po odpiranju.

Št. 213/98 Ob-3608
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Zavod za zdravstveno varstvo Novo me-
sto, kont. oseba Harlander Tatjana, dr. med.
Mej vrti 5, Novo mesto, tel. 068/322-906,
321-424, faks 068/21-225.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nakup kemikalij, go-

jišč in potrošnega materiala za mikro-
biološki in kemični laboratorij – enolet-
ne potrebe.

3. Orientacijska vrednost naročila:
10,500.000 SIT.

4. Dobavni rok: 12 mesecev.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 7. 7. 1998 do 10.
ure, na naslov: Zavod za zdravstveno varstvo
Novo mesto, prevzemnik tajnica zavoda, Mej
vrti 5, 8000 Novo mesto, tel. 068/321-424,
324-253, faks 068/21-225.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 7. 7. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Zavod za zdravstve-
no varstvo Novo mesto, odpiranje vodi Tat-
jana Harlander, dr. med., Mej vrti 5, Novo
mesto, tel. 068/322-906, 321-424, faks
068/21-225.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 30. 7. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo: Zavod za zdravstveno varstvo No-
vo mesto, kont. oseba tajnica zavoda, Mej
vrti 5, Novo mesto, tel. 068/321-424,
324-253, faks 068/21-225, tajništvo.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 30. 6. 1998 za 2.000 SIT.

Način plačila:  virman na račun številka:
52100-603-30388 Zavod za zdravstveno
varstvo Novo mesto.

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

Ponudba mora veljati do: najmanj 90 dni
po odpiranju ponudb.

Predvideni datum objave dodelitve
naročila: najkasneje 30 dni po odpiranju
ponudb.

Zavod za zdravstveno varstvo
Novo mesto



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 45 / 12. 6. 1998 / Stran 4589

Javni razpis za izbiro izvajalca
s predhodnim ugotavljanjem

sposobnosti

Št. 88 Ob-3613
Na podlagi 41. člena zakona o javnih na-

ročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) Zavod za
zdravstveno varstvo Murska Sobota, Arh No-
vaka 2b

razveljavi

javni razpis za izbiro izvajalca s predhod-
nim ugotavljanjem sposobnosti za laborato-
rijski in potrošni material ter material za dei-
zinfekcijo, dezinsekcijo in deratizacijo, ki je
bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 35 z dne
8. 5. 1998, Ob-2355.

Ob-3613
Na podlagi 18. in 50. člena zakona o

javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objav-
ljamo

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:

Zavod za zdravstveno varstvo Murska Sobo-
ta, Murska Sobota, Arh. Novaka 2b, kont.
oseba Zver Jasna tel. 069/31-330, faks
069/32-935.

2. Predmet javnega naročila: blago.
3. Navedba vsebine: laboratorijski in

potrošni material ter material za dezin-
fekcijo, dezinsekcijo in deratizacijo.

1. Material za mikrobiološko diagno-
stiko in gojišča.

2. Kemikalije in reagenti.
3. Steklovina,
4. Plastika.
5. Laboratorijski potrošni material ter

zaščitna oblačila in obuvala.
6. Rezervni deli.
7. Material za deizinfekcijo, dezinsek-

cijo in deratizacijo.
4. Orientacijska vrednost naročila:

25,000.000 SIT.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane pri izbiri ponudnikov, najnižja cena, dru-
ga merila navedena v razpisni dokumnetaciji.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 13. 7. 1998 do
12. ure na naslov Zavod za zdravstveno var-
stvo Murska Sobota, 9000 Murska Sobota,
Arh. Novaka 2b.

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

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb
bo 15. 7. 1998 ob 11. uri.

Kraj odpiranja ponudb: soba direktorice
Zavoda za zdravstveno varstvo Murska So-
bota, Arh. Novaka 2b.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa
najkasneje do 28. 7. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo: Zavod za zdravstveno varstvo Mur-
ska Sobota, Arh. Novaka 2b, 9000 Murska
Sobota v tajništvu.

Razpisna dokumentacija je brezplačno na
razpolago od razpisa do 7. 7. 1998.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu

za laboratorijski mat. in oblačila pri Hozjan
Mateji, za material za DDD dejavnost pri Zver
Jasni, na tel. 069/31-330.

10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavlja-
njem sposobnosti.

Ponudba mora veljati do: 28. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 31. 7. 1998.
Zavod za zdravstveno vastvo

Murska Sobota

Št. 0048/1-308/47-54-97 Ob-3521
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

delni ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:

Ministrstvo za notranje zadeve RS, kont. ose-
ba Bojan Šelih, Štefanova 2, Ljubljana, tel.
061/168-54-40, faks 061/172-56-36.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: dobava osnovnega

materiala za izdelavo uniform in dodat-
kov ter izdelava vseh vrst policijskih uni-
form in dodatkov.

3. Orientacijska vrednost naročila:
300,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 12 mesecev.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

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

Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike v višini
do 10%.

Merila za predhodno ugotavljanje sposob-
nosti: finančno stanje ponudnika, lastna iz-
delava, reference na področju JN, urejenost
sistema kakovosti, garancijski rok, odprava
napak, kvaliteta vzorca. Merila ob pozivih:
poleg že naštetih še cena in rok dobave.

Predložitev ponudb
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo

predložene najkasneje do 13. 7. 1998 do
14. ure, na naslov: Ministrstvo za notranje
zadeve RS, prevzemnik vložišče, Štefanova
2, 1501 Ljubljana, tel. 061/172-5111, pre-
davalnica št. 3.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj
delni ponovni javni razpis za dobavo osnov-
nega materiala za izdelavo uniform in dodat-
kov ter za izdelavo vseh vrst policijskih uni-
form in dodatkov, št. 308/47-97”.

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

Javno odpiranje ponudb bo 14. 7. 1998
ob 9. uri, na naslovu: MNZ, Visoka policij-
sko-varnostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni
na javnem odpiranju morajo predložiti poob-
lastilo o zastopanju.

Naročnik: Ministrstvo za notranje zadeve,
odpiranje vodi Nataša Grgasovič ali Franc
Bevc, Kotnikova 8a, Ljubljana.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu javne-
ga razpisa najkasneje do 28. 8. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo: Ministrstvo za notranje zadeve,
kont. osebi Bojan Šelih, Marta Pecarski, Vo-
dovodna 93/a, Ljubljana, tel.
061/168-54-27, faks 061/172-56-36.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
za ogled in dvig od dneva objave do 10. 7.
1998, od 10. do 12. ure.

Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno do-
kumentacijo, morajo predložiti pooblastilo za
dvig razpisne dokumentacije in dokazilo o
vplačilu 5.000 SIT.

Način plačila: virmansko na račun števil-
ka: 50100-637-55284, sklicna številka:
308-47-97.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Ministrstvo za notranje zadeve, kont. ose-
ba Bojan Šelih, Vodovodna 93a, Ljubljana,
tel. 061/168-5440 od 8. do 9. ure.

10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljan-
jem sposobnosti.

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

čila: 11. 9. 1998.
Ministrstvo za notranje zadeve

Ob-3450

Javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:

Komunalno podjetje Velenje, Koroška 37/b,
Velenje, ki ga zastopa direktor Marijan Je-
dovnicki, dipl. inž. kem., kont. oseba: Mar-
jan Gomboc, tel. 063/856-251 (interna 339)
ali Mobitel (0609/651-930).

2. Predmet javnega naročila:
1. material za vzdrževanje vodovodnih

in toplovodnih naprav,
2. elektro material za vzdrževanje vo-

dovodnih in toplovodnih naprav,
3. zaščitna sredstva,
4. pisarniški material.

3. Orientacijska vrednost naročila za 12
mesecev skupaj znaša 81,000.000 SIT, od
tega

– pod zap. št. 1 – 60,000.000 SIT,
– pod zap. št. 2 – 10,000.000 SIT,
– pod zapo. št. 3 – 5,000.000 SIT,
– pod zap. št. 4 – 6,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: sukcesivne dobave po

pogodbeno dogovorjenih rokih.
5. Merila za vrednotenje ponudb za priz-

nanje sposobnosti: reference dobaviteljev
– 20%,

– dobava materiala KP Velenje,
– dobava materiala drugim komunalnim

podjetjem v Republiki Sloveniji,
– razpoložljivost dobaviteljev – 60%,
– 24 urna razpoložljivost,
– 12 urna razpoložljivost,
– 8 urna razpoložljivost,
– čas dostave naročenega materiala na

zalogi – 20%,
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– do 2 uri,
– do 4 ure,
– nad 4 ure.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-

ne preference za domače ponudnike v viši-
ni 10%.

6. Rok in način predložitve ponudb oziro-
ma pisne prijave:

Ponudbe morajo biti neglede na način
oddaje oddane v tajništvo Komunalnega pod-
jetja Velenje, Koroška cesta 37/b, 3320 Ve-
lenje, do 3. 7. 1998, in sicer do 9. ure.

Ponudbe morajo biti v zaprtih kuvertah in
opremljene z imenom in naslovom ponudni-
ka. Ponudba mora biti označena z napisom
“Ponudba – Ne odpiraj – številka objave v
Uradnem listu RS – za material.”

7. Odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 3. 7. 1998

ob 12. uri v sejni sobi Komunalnega podjetja
Velenje, Koroška cesta 37/b, Velenje. Pred-
stavniki ponudnikov pred pričetkom javnega
odpiranja ponudb izročijo komisiji pooblasti-
lo za sodelovanje na odpiranju ponudb.

8. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o priznanju sposobnosti:

O priznanju sposobnosti bodo ponudniki
s strani naročnika s pisnim sklepom obvešče-
ni v roku 45 dni od dneva objave v Uradnem
listu RS.

9. Dvig razpisne dokumentacije je možen
od 12. 6. 1998 na sedežu Komunalnega
podjetja Velenje, Koroška cesta 37/b, Vele-
nje, pri Kokot Miri od 8. do 11. ure po pred-
hodni najavi po tel. ali telefaksu, in sicer z
dokazilom o plačilu stroškov v višini 7.000
SIT. Način plačila je negotovinski na žiro ra-
čun naročnika št. 52800-601-46145 z oz-
nako predmeta plačila. Stroške pa je mogo-
če plačati tudi neposredno pred dvigom raz-
pisne dokumentacije na blagajni podjetja.

Komunalno podjetje Velenje, d.o.o.

Ob-3570

Poziv k predložitvi ponudb
za izgradnjo avtoceste Celje - Ljubljana

odsek 7 Blagovica - Šentjakob
pododsek 7/1 Blagovica – Lukovica

km 6.260 – 8.852
pododsek 7/2 Lukovica – Šentjakob

km 0.000 – 4.650
pododsek 7/2 Lukovica – Šentjakob

km 6.130 – 7.800
– pripravljalna dela 2

1. Družba za avtoceste v Republiki Slove-
niji, DARS d.d., v skladu z 18. členom zako-
na o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24 z dne
5. 5. 1997) poziva izvajalce k predložitvi po-
nudb za izvedbo pripravljalnih del 2 avtocest-
nega odseka 7 Blagovica - Šentjakob.

2. Družba za avtoceste v Republiki Slove-
niji, DARS d.d., poziva izvajalce k predložitvi
zapečatenih ponudb za naslednja pripravljal-
na dela z opcijo, da se ponudba lahko pred-
loži za izvedbo posameznih del pod tč. I., II.,
III., IV., V., VI. in VII. ali za izvedbo vseh
razpisanih del:

Avtocesta od km 6.260 do km 8.852 po-
dodseka 7/1 in od km 0.000 do km 4.650 ter
od km 6.130 do km 7.800 pododseka 7/2:

Zbiranje ponudb

I. Avtocesta – glavna trasa
I/1 Preddela
I/2 Zemeljska dela in temeljenje
II. Deviacije cest, transportne in dostop-

ne poti
II/1 Deviaciji 1-7E in 1-7D
II/2 Transportne in dovozne poti
II/3 Začasne tranportne poti preko vodo-

tokov
II/4 Dostopna cesta v Češnjice
II/5 Obnova obstoječe ceste Dob - Krtina

v dolžini 380m
II/6 Rekonstrukcija reg. ceste R 336, od-

sek 1216 Želodnik - Moravče
II/7 Povezovalna cesta k deponiji Tomc
II/8 Odcep za Vrhpolje
II/9 Cesta 1
II/10 Cesta 2
III. Ureditev vodotokov na križanjih z avto-

cesto
III/1 Jarek v Trnjavi 7 - 31
III/2 Radomlja pod Lukovico 7 - 11
III/3 Radomlja pod Lukovico 7 - 11 - pre-

mostitev za poljsko pot 5-10
III/4 Mlinščica - Vrba 7 - 02
III/5 Radomlja Vrba - Imovica 7 - 04
III/6 Radomlja Vrba - Imovica 7 - 04 v

območju prestavitve 5-3
IV. Premostitveni objekti
IV/1 Premostitveni objekti dolžine 5-30m

– mostovi
Most 5 - 10 čez Radomljo v km dev. 1-7E

0.0+22.35
VI. Zaščita in preureditev visokonapetost-

nih in nizkonapetostnih elektrovodov od km
6.260 do km 8.852 pododseka 7-1 in od
km 0.000 do km 0.840 pododseka 7-2

V/1 Nizkonapetostni elektrovodi
V/2 Visokonapetostni elektrovodi
VI. Melioracije od km 6.260 do km 8.852

pododseka 7-1, od km 0.000 do km 4.650
pododseka 7-2 in od km 6.130 do km 7.800
pododseka 7-2

VII. Ureditev vodovoda od km 6.260 do
km 8.852 pododseka 7-1, od km 0.000 do
km 4.650 pododseka 7-2 in od km 6.130
do km 7.800 pododseka 7-2

3. Predvideni čas za izvedbo razpisanih
del je 14 mesecev od uvedbe izvajalca v delo.

Oddana dela se bodo obračunavala po
enotnih cenah iz ponudbenega predračuna
oziroma bodo oddana po načelu “ključ v ro-
ke”, kar je razvidno iz ponudbenega predra-
čuna.

4. Ocenjena vrednost del je
4.700,000.000 SIT.

5. Na tem razpisu za oddajo del lahko so-
delujejo ponudniki z ustreznimi izkušnjami.

6. Ponudniki lahko dobijo ponudbeno do-
kumentacijo na spodaj omenjenem naslovu
ob vplačilu nevračljivega zneska v višini
100.000 SIT (vključno s prometnim davkom)
ali v protivrednosti v katerikoli konvertibilni
valuti. Vplačila morajo biti izvršena z bančnim
prenosom na bančni žiro račun št.:
50105-601-13838 za plačila v SIT ali na
bančni žiro račun št.: 51774/7 Pri Novi Ljub-
ljanski banki d.d. Ljubljana v korist Družbe za
državne ceste, d.o.o. s pripisom “za ponud-
beno dokumentacijo”.

Na željo bomo ponudniku takoj poslali po-
nudbeno dokumentacijo (razpisno) s kurirsko
pošto (DHL itd.) na stroške ponudnika, ven-
dar ne prevzamemo nikakršne odgovornosti
za izgubo ali prepozno dostavo. V razpisnem

postopku bodo upoštevani samo tisti ponud-
niki, ki bodo plačali razpisno dokumentacijo.

7. Skrajni rok za predložitev ponudbe je
vključno 10. 7. 1998 do 9. ure in mora biti
dostavljena na spodaj omenjeni naslov. Iste-
ga dne ob 10. uri bo javno odpiranje ponudb
ob prisotnosti ponudnikov, ki se bodo želeli
udeležiti odpiranja ponudb.Vsak ponudnik
mora skupaj s ponudbo predložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 3% od
ponudbene cene v slovenskih tolarjih ali v
protivrednosti v katerikoli konvertibilni valuti.

Prepozno prispela dokumentacija bo za-
vrnjena in neodprta vrnjena pošiljatelju.

8. Ponudbena dokumentacija je na raz-
polago ponudnikom na spodaj omenjenem
naslovu in sicer od 10. 6. 1998 do 22. 6.
1998 od 8. do 14. ure po lokalnem času od
ponedeljka do petka.

9. Morebitni ponudniki lahko dobijo
nadaljna podrobnejša pojasnila, pregledajo
ali pridobe ponudbeno dokumentacijo na
naslednjem naslovu: Oto Rubinič, dipl. inž.,
Družba za državne ceste d.o.o., Tržaška
19a, soba št. 103, 1109 Ljubljana, Slo-
venija, tel. +386 61 178 83 31, faks
+386 61 178 83 32.

Invitation for Tenders
Motorway Celje - Ljubljana

Section 7 Blagovica - Šentjakob
sub-section 7/1 Blagovica - Lukovica

km 6.260 - 8.852
sub-section 7/2 Lukovica - Šentjakob

km 0.000 - 4.650
sub-section 7/2 Lukovica - Šentjakob

km 6.130 - 7.800
– Preparatory Works 2

1. The Motorway Company in the Re-
public of Slovenia, DARS, d.d., pursuant to
Clause 18 of the Law on Public Procure-
ments (Official Gazette RS No. 24, dated 5
May 1997), invites the Contractors to par-
ticipate in the Tender for the execution of
Preparatory works 2 on the motorway sec-
tion 7 Blagovica - Šentjakob.

2. The Motorway Company in the Re-
public of Slovenia, DARS d.d., now invites
sealed Tenders for the construction of the
following preparatory works with the option
of tendering for all or each of the contracts
under items I., II., III., IV., V., VI., and VII.

Motorway from km 6.260 to km 8.852
of sub-section 7/1 and from km 0.000 to
km 4.650 and km 6.130 to km 7.800 of
sub-section 7/2, comprising:

I. Motorway - main alignment
I/1 preliminary works
I/2 earthworks and foundation
II. Road deviations, transportation and

access ways
II/1 deviations 1-7E and 1-7D
II/2 transportation and access ways
II/3 temporary transportation ways over

waterstreams
II/4 access road to Češnjice
II/5 improvement of the existing road

Dob - Krtina in the length of 380m
II/6 reconstruction of regional road R

336, section 1216 Želodnik -Moravče
II/7 connecting road to the depot Tomc
II/8 junction for Vrhpolje
II/9 road 1
II/10 road 2
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III. Waterstream control at crossings with
motorway

III/1 ditch at Trnjava 7 - 31
III/2 Radomlja under Lukovico 7 - 11
III/3 Radomlja under Lukovico 7 - 11 -

bridging for field path 5-10
III/4 Mlinščica - Vrba 7 - 02
III/5 Radomlja Vrba - Imovica 7 - 04
III/6 Radomlja Vrba - Imovica 7 - 04

within the displacement area 5-3
IV. Bridging structures
IV/1 bridging structures of length 5-30m

– bridges
bridge 5 - 10 over Radomljo in km dev.

1-7E 0.0+22.35
V. Protection and relocation of high and

low voltage power supply lines from motor-
way km 6.260 to km 8.852 of sub-section
7-1 and from km 0.000 to km 0.840 of
sub-section 7-2

V/1 low voltage power lines
V/2 high voltage power lines
VI. Land reclamation from km 6.260 to

km 8.852 of sub-section 7-1, from km 0.000
to km 4.650 of sub-section 7-2 and from km
6.130 to km 7.800 of sub-section 7-2

VII. Waterstream control and relocation
from km 6.260 to km 8.852 of sub-section
7-1, from km 0.000 to km 4.650 of
sub-section 7-2 and from km 6.130 to km
7.800 of sub-section 7-2

3. Expected duration of construction of
the Works tendered is 14 months from the
day the Contractor is introduced into Works.

Works awarded will be billed at unit pric-
es from the Bill of Quantities or will be
awarded on “turnkey-lump sum“ principle,
what is evident from the Bill of Quantities.

4. The estimated value of works is SIT
4,700,000,000.00.

5. Tenderers with adequate experiences
may participate in this Tender of Contractors.

6. Tenderers may obtain the necessary
tender documents at the address below upon
payment of a non-refundable fee in the amount
SIT 100,000.00 (inclusive sales tax) or equiv-
alent in any foreign convertible currency. Pay-
ments should be made to the bank account
number: 50105 - 601 - 13838, for payments
in SIT and the bank account number 51774/7
for payments in foreign currency at Nova
Ljubljanska Banka d.d. Ljubljana for Družba
za Državne ceste d.o.o. with a remark “ for
the tender documentation“.

If requested, the tender documents will
be promptly dispatched by courier (DHL etc),
however, at tenderes’ expense, but no liabil-
ity is taken from us for loss or late delivery.
Only parties who purchase the tender docu-
ments will be eligible to submit Tenders.

7. Tenders must be delivered to the ad-
dress below on or before 10 July 1998, by
9.00 a.m. The opening of bids will be on
the same day at 10.00 a.m. in the presence
of the tenderers’ representatives who wish
to attend. All Tenders must be accompa-
nied by a Bid security in the minimum
amount of 3% (three percent) of the Bid
Price in Slovenian Tolars or equivalent in
any other foreign convertible currency.

Documentation received too late will be
rejected and returned unopened to the
sender.

8. Tender documents are available to
the Tenderers at the address below from

Sklepi po 42. členu

10 June 1998 to 22 June 1998 be-
tween 8.00 a.m. and 2.00 p.m. local time,
Monday through Friday.

9. Prospective Tenderers may obtain fur-
ther information from, and inspect and ac-
quire the tender documents at the following
office:

Dipl. Ing. Oto Rubinič, Družba za
Državne Ceste, d.o.o., Tržaška 19a, room
no. 103, 1109 Ljubljana, Slovenia, phone
no.: +386/61/178 8331, fax
no.:+386/61/ 178 8332.

DARS, d.d.

Št. 279-98 Ob-3441
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za zbiranje ponudb brez omejitev za

sanacijo stropne konstrukcije na
Ptujskem gradu

1. Naročnik: Pokrajinski muzej Ptuj, Mu-
zejski trg 1, Ptuj, kont. oseba Irena Kosec,
uprava muzeja, tel. 062/771-618, 785-700,
faks 062/771-618.

2. Predmet javnega naročila: sanacija
stropov na podstrešju ptujskega gradu.

3. Orientacijska vrednost naročila:
10,000.000 SIT.

4. Pričetek del 15. 7. 1998 in zaključek
30. 9. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejšega ponud-
nika:

– cena,
– plačilni pogoji,
– rok izvedbe,
– reference
Ponudba mora vsebovati:
– dokazilo o registraciji,
– odločbo za opravljanje dejavnosti,
– ovrednoteno ponudbo po postavkah,
– fiksnost cen,
– plačilne pogoje,
– rok izvedbe,
– reference.
6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo

predložene najkasneje do 3. 7. 1998 do 8.
ure, na naslov: Pokrajinski muzej Ptuj, Mu-
zejski trg 1, 2250 Ptuj.

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

7. Javno odpiranje ponudb bo 6. 7. 1998
ob 8. uri, na Muzejskem trgu 1, Ptuj (uprava
muzeja).

8. Ponudniki bodo obveščeni o izidu raz-
pisa v 8 dneh.

9. Zainteresirani dvignejo razpisno doku-
mentacijo na naslovu: Pokrajinski muzej Ptuj,
Muzejski trg 1, pri Ireni Kosec na upravi mu-
zeja, dodatna pojasnila Anica Drevenšek,
TMD Ptuj, tel. 062/783-830.

Pokrajinski muzej Ptuj

Št. 30/98 Ob-3399
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Naročnik del je Občina Juršinci, Jur-

šinci 3/b, Juršinci.
2. Predmet razpisa: večja vzdrževalna in

obnovitvena dela na lokalnih cestah in
javnih poteh na območju Občine Juršinci.

3. Število prispelih ponudb: 5.
4. Ponujene cene so bile med

60,598.978,80 SIT in 56,128.716 SIT.
5. Pričetek izvajanja del bo po podpisu

pogodbe, dokončanje del 2 avgust 1998.
6. Pri izboru so bila upoštevana merila

podana v razpisni dokumentaciji.
7. Opis odlučojočih meril za izbiro po-

nudbe: ponudbena cena.
8. Javno odpiranje osmih ponudb je bilo

11. 5. 1998 ob 13. uri, v prostorih naročnika.
9. Razpis je bil objavljen v Uradnem listu

RS, št. 31 z dne 18. 4. 1998, Ob-1821.
10. Izbrani ponudnik je Cesta, d.d., PE

Ormož.
Občina Juršinci

Ob-3400
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:

Občina Krško, kont. oseba Franc Glinšek,
CKŽ 14, Krško, tel. 0608/22-771, faks
0608/22-221.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izgradnja jeklenega
vodovodnega cevovoda ∅∅∅∅∅ 300 v nosilni
konstrukciji mostu.

3. Orientacijska vrednost naročila:
7,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: dokončanje v 21 dneh.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe:

– ponudbena cena: 30%,
– rok izvedbe: 30%,
– reference: 40%.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 8. 5. 1998

ob 10.30, na naslovu: Občina Krško, CKŽ
14, Krško.

Število prispelih ponudb: 2, najnižja cena:
7,999.798 SIT, najvišja cena: 8,081.782 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-2111.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 12. 6. 1998.

Občina Krško

Ob-3401
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:

Mestna občina Maribor, Komunalna direkcija,
kont. oseba Vlado Horvat, inž., Slovenska 40,
Maribor, tel. 062/224-559, faks
062/224-549.

2. Predmet javnega naročila
Navedba vsebine: rekonstrukcija Mi-

klavške ceste v Hočah (od P 60 do P 62).
3. Orientacijska vrednost naročila:

860,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 6 mesecev in/ali (po pod-

pisu pogodbe).
5. Utemeljitev izbire ponudnika
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: na javni razpis sta se prijavila dva
ponudnika. Po pregledu ponudb je bila od
dveh oddanih ponudb, ena ponudba nepo-
polna. V skladu s 34. in 41. členom ZJN javni
razpis ni uspel, ker je popolna samo ena po-
nudba, zato se javni razpis ponovi pod enaki-
mi pogoji.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja po-
nudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 25. 5.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Mestna občina
Maribor, Komunalna direkcija, Slovenska 40,
Maribor.

Število prispelih ponudb: 2.
Datum in številka objave javnega razpisa:

Uradni list RS, št. 33, z dne 24. 4. 1998;
Ob-1942.

Mestna občina Maribor
Komunalna direkcija

Ob-3402
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena za-

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:

Upravna enota Nova Gorica, Trg E. Kardelja
1, Nova Gorica, tel. 065/29-494, faks
065/28-151.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine:
  1. pisarniški material – 4,500.000

SIT,
  2. računalniški material – 4,500.000

SIT.
3. Orientacijska vrednost naročila:

9,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in do-

končanja del: 12 mesecev, začetek 1. 6.
1998 in zaključek 31. 5. 1999.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga me-
rila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: cene, fiksnost cen, reference, do-
bavni roki, ugodnosti.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja po-
nudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 19. 5.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Upravna enota
Nova Gorica, Trg E. Kardelja 1, Nova Gorica.

Število prispelih ponudb: 6, najnižja cena:
pisarniški material 2,503.524 SIT, računal-
niški material 2,447.139 SIT, najvišja cena:
pisarniški material 3,489.350 SIT, računal-
niški material 3,717.700 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. 35, z dne 8. 5. 1998;
Ob-2381.

Upravna enota Nova Gorica

Ob-3403
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena za-

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime in priimek in naziv sedeža naročni-

ka: Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o., kont.
oseba Paušer Stane, Ob železnici 27, Trbov-
lje, tel. 0601/26-633, faks 0601/26-090.

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

del v času rednega letnega remonta 1998
na napravah bloka 125 MW – obzidava
kotla OP 380 b.

3. Orientacijska vrednost naročila:
7,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 8. 6. 1998 in/ali zaključek 26. 6. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena, druga merila, navedena v razpisni doku-
mentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: strokovna usposobljenost, zahtev-
ne izkušnje, ustrezna kadrovska struktura ter
kompletnost ponudbe.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja po-
nudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 5. 5. 1998
ob 12. uri.

Št. prispelih ponudb: 2, najnižja cena:
30,895.969 SIT, najvišja cena: 33,304.375
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-1716E.

Predvideni datum objave dodelitve naroči-
la: 5. 6. 1998.

Ob-3404
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena za-

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime in priimek in naziv sedeža naročni-

ka: Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o., kont.
oseba Paušer Stane, Ob železnici 27, Trbov-
lje, tel. 0601/26-633, faks 0601/26-090.

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

del v času rednega letnega remonta 1998
na napravah bloka 125 MW – mlini kotla
OP 380 b.

3. Orientacijska vrednost naročila:
7,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 8. 6. 1998 in/ali zaključek 26. 6. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena, druga merila, navedena v razpisni doku-
mentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: strokovna usposobljenost, zahtev-

ne izkušnje, ustrezna kadrovska struktura ter
kompletnost ponudbe.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja po-
nudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 5. 5. 1998
ob 9. uri.

Št. prispelih ponudb: 7, najnižja cena:
20,077.780 SIT, najvišja cena: 27,972.759
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-1716Č.

Predvideni datum objave dodelitve naroči-
la: 5. 6. 1998.

Ob-3405
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena za-

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime in priimek in naziv sedeža naročni-

ka: Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o., kont.
oseba Paušer Stane, Ob železnici 27, Trbov-
lje, tel. 0601/26-633, faks 0601/26-090.

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

del v času rednega letnega remonta 1998
na napravah bloka 125 MW – močnostna
stikala 110 kV stikališča.

3. Orientacijska vrednost naročila:
7,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 8. 6. 1998 in/ali zaključek 26. 6. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena, druga merila, navedena v razpisni doku-
mentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: strokovna usposobljenost, zahtev-
ne izkušnje, ustrezna kadrovska struktura ter
kompletnost ponudbe.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja po-
nudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 4. 5. 1998
ob 12. uri.

Št. prispelih ponudb: 3, najnižja cena:
6,570.170 SIT, najvišja cena: 10,370.500
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. 29 z dne 10. 4. 1998,
Ob-1716A.

Predvideni datum objave dodelitve naroči-
la: 5. 6. 1998.

Ob-3406
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena za-

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:

Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o., kont. oseba
Paušer Stane, Ob železnici 27, Trbovlje, tel.
0601/26-633, faks 0601/26-090.

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

del v času rednega letnega remonta 1998
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na napravah bloka 125 MW – turboagre-
gat kotla OP 380 b.

3. Orientacijska vrednost naročila:
7,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 8. 6. 1998 in/ali zaključek 26. 6. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena, druga merila, navedena v razpisni doku-
mentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: strokovna usposobljenost, zahtev-
ne izkušnje, ustrezna kadrovska struktura ter
kompletnost ponudbe.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja po-
nudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 4. 5. 1998
ob 9. uri.

Št. prispelih ponudb: 2, najnižja cena:
42,202.701 SIT, najvišja cena: 48,104.789
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-1716D.

Predvideni datum objave dodelitve naroči-
la: 5. 6. 1998.

Ob-3407
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena za-

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime in priimek in naziv sedeža naročni-

ka: Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o., kont.
oseba Paušer Stane, Ob železnici 27, Trbov-
lje, tel. 0601/26-633, faks 0601/26-090.

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

del v času rednega letnega remonta 1998
na napravah bloka 125 MW – odžlinder-
nik kotla OP 380 b.

3. Orientacijska vrednost naročila:
7,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 8. 6. 1998 in/ali zaključek 26. 6. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena, druga merila, navedena v razpisni doku-
mentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: strokovna usposobljenost, zahtev-
ne izkušnje, ustrezna kadrovska struktura ter
kompletnost ponudbe.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja po-
nudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 30. 4.
1998 ob 12. uri.

Št. prispelih ponudb: 6, najnižja cena:
4.403.440 SIT, najvišja cena: 15,462.628
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-1716B.

Predvideni datum objave dodelitve naroči-
la: 5. 6. 1998.

Ob-3408
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena za-

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime in priimek in naziv sedeža naročni-

ka: Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o., kont.
oseba Paušer Stane, Ob železnici 27, Trbov-
lje, tel. 0601/26-633, faks 0601/26-090.

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

del v času rednega letnega remonta 1998
na napravah bloka 125 MW – dodelilnik
kotla OP 380 b.

3. Orientacijska vrednost naročila:
7,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 8. 6. 1998 in/ali zaključek 26. 6. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena, druga merila, navedena v razpisni doku-
mentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: strokovna usposobljenost, zahtev-
ne izkušnje, ustrezna kadrovska struktura ter
kompletnost ponudbe.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja po-
nudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 30. 4.
1998 ob 9. uri.

Št. prispelih ponudb: 5, najnižja cena:
5,445.200 SIT, najvišja cena: 8,090.475 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-1716C.

Predvideni datum objave dodelitve naroči-
la: 5. 6. 1998.

Termoelektrarna
Trbovlje, d.o.o.

Trbovlje

Ob-3409
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena za-

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:

Osnovna šola Trbovlje, kont. oseba Darja Jer-
šin, Leninov trg 6, Trbovlje, tel.0601/28-404,
faks 0601/28-303.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: živila in material za

prehrano.
3. Orientacijska vrednost naročila:

30,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek 1. 7. 1998 in zaključek 30. 6. 1999.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja

cena.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-

vane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: kriteriji iz razpisne dokumentacije.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja po-

nudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 7. 5. 1998

ob 7.30, na naslovu: Osnovna šola Trbovlje,
Leninov trg 6, 1420 Trbovlje.

Število prispelih ponudb: 22.
Ime oziroma naziv ponudnikov, ki jim je

bila priznana sposobnost in so bili izbrani kot
najugodnejši ponudniki:

  1. za skupino A: sadje in zelenjava,
podskupina 4: zelenjava in sadje-zmrz-

njeno,

– Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas 92,
3301 Petrovče;

  2. za skupino B: kruh in pekovsko peci-
vo,

– Nobis M, d.o.o., Ločica 51/J, 3313
Polzela,

– Klasje MPP Celje, d.d., Prešernova 23,
3000 Celje,

– Žito Pekarstvo in testeninarstvo, d.o.o.,
Šmartinska 154, 1000 Ljubljana;

3. za skupino C: mlevski izdelki in testeni-
ne,

– Žito Pekarstvo in testeninarstvo, d.o.o.,
Ljubljana;

  4. za skupino D: sveže meso, zmrznjeno
meso in izdelki iz mesa,

– Kmetijska zadruga Laško, Kidričeva 2,
3270 Laško;

  5. za skupino F: olje, kis in jajca,
– Kmetijska zadruga Laško, Kidričevo 2,

3270 Laško,
– Hmezad TP Žana, p.o., Žalec, Mestni

trg 2, 3310 Žalec;
  6. skupina H: splošno prehrambeno bla-

go,
– Droga, d.d., Portorož, Obala 27, 6320

Portorož,
– Hmezad TP Žana, p.o., Žalec, Mestni

trg 2, 3310 Žalec;
  7. skupina I: zmrznjeni izdelki,
– Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas 92,

3301 Petrovče.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za

izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem
sposobnosti (50. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpisa:
Uradni list RS, št. 24, z dne 27. 3. 1998;
Ob-1429.

Predvideni datum objave dodelitve naroči-
la: 12. 6. 1998.

Osnovna šola Trbovlje

Ob-3461
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena za-

kona 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, Od-
delek za družbene dejavnosti, kont. oseba
Ferdo Jehart, Ulica heroja Staneta 1, Mari-
bor, tel. 062/2201-314, faks
062/2201-293, soba št. 340.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: ureditev mansarde v
objektu Zobozdravstvena ambulanta na
Svetozarevski 21 v Mariboru.

3. Orientacijska vrednost naročila in pred-
videni čas objave razpisa: 26,834.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in do-
končanja del: 2 meseca, začetek 15. 6. 1998
in zaključek 15. 8. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga me-
rila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb so bile upošteva-
ne preference za domače ponudnike v višini
10%.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: najnižja cena, reference pri izvedbi
tovrstnih del.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja po-
nudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 27. 5.
1998, ob 12. uri na naslovu: Mestna občina
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Maribor, Oddelek za družbene dejavnosti, Uli-
ca heroja Staneta 1, 2000 Maribor.

Št. prispelih ponudb: 6, najnižja cena:
21,835.842 SIT, najvišja cena 27,301.755
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. 34-35 z dne 8. 5. 1998,
Ob-2348.

Predvideni datum objave dodelitve naroči-
la: 8. 6. 1998.

Št. 40310/0014/98 07 Ob-3462
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena za-

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Mestna občina Maribor, Mestna uprava,
Oddelek za družbene dejavnosti, kont. ose-
ba Ferdo Jehart, Ulica heroja Staneta 1,
Maribor, tel. 062/2201-314, faks
062/2201-293, soba št. 340.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: obnova severovzhod-
nega dela strehe Pokrajinskega muzeja
Maribor na Grajski ul. 2 v Mariboru.

3. Orientacijska vrednost naročila in pred-
videni čas objave razpisa: 14,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in do-
končanja del: 1 mesec, začetek 15. 6. 1998
in zaključek 15. 7. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga me-
rila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb so bile upošteva-
ne preference za domače ponudnike v višini
10%.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: najnižja cena, reference pri izvedbi
tovrstnih del.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja po-
nudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 27. 5.
1998, ob 12.30 na naslovu: Mestna občina
Maribor, Oddelek za družbene dejavnosti, Uli-
ca heroja Staneta 1, 2000 Maribor.

Št. prispelih ponudb: 3, najnižja cena:
10,780.788 SIT, najvišja cena 11,204.063
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. 34-35 z dne 8. 5. 1998,
Ob-2347.

Predvideni datum objave dodelitve naroči-
la: 10. 6. 1998.

Mestna občina Maribor
Oddelek za družbene dejavnosti

Ob-3463
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena za-

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Telekom Slovenije, d.d., PE Novo me-
sto, kont. oseba Roman Gabrijel, dipl. inž.,
in Jože Kocjan, Novi trg 7a, Novo mesto,
tel. 068/371-120, 371-351, faks
068/322-853.

2. Predmet javnega naročila: blago, grad-
bena dela, storitve.

Navedba vsebine: izgradnja KKO in RNO
Brežice–Črnc.

3. Orientacijska vrednost naročila in pred-
videni čas objave razpisa: 29,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 25. 6. 1998 in zaključek 31. 8. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena; druga merila, navedena v razpisni doku-
mentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: najnižja cena, reference.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja po-
nudb

Javno odpiranje ponudb je bilo  15. 5.
1998 ob 12. uri na naslovu: Telekom Sloveni-
je, d.d., PE Novo mesto, Novi trg 7a, 8000
Novo mesto.

Št. prispelih ponudb: 9, najnižja cena:
20,995.217 BPD, najvišja cena:
31,200.358,30.

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-2065.

Predvideni datum objave dodelitve naroči-
la: 12. 6. 1998.

Telekom, Slovenije, d.d.
PE Novo mesto

Št. 110-1/93 Ob-3478A
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena za-

kona 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 CP Kranj.
3. Orientacijska vrednost naročila:

49,282.695 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek 12. 6. 1998 in/ali zaključek 31. 10.
1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: ponudba izvajalca Cestno podjetje
Kranj je bila izbrana zaradi najugodnejše po-
nudbene cene.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja po-
nudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 4. 5. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja cena:
76,703.998 SIT, najvišja cena: 82,897.010
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-1586Č.

Predvideni datum objave dodelitve naroči-
la: 12. 6. 1998.

Št. 110-1/93 Ob-3478B
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena za-

kona 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 de-
la.

Navedba vsebine: rekonstrukcija ceste
R 326/1162 Trebnje–Mokronog (obrtna
cona).

3. Orientacijska vrednost naročila:
42,550.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 15. 6. 1998 in/ali zaključek 15. 10.
1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: ponudba izvajalca Rekon, d.o.o.,
Ivančna Gorica, je bila izbrana zaradi najugod-
nejše ponudbene cene.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja po-
nudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 6. 4. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Ministrstvo za promet in
zveze – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 8, najnižja cena:
31,508.210 SIT, najvišja cena:
49,241.446,20 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-1024A.

Predvideni datum objave dodelitve naroči-
la: 12. 6. 1998.

Št. 110-1/93 Ob-3478C
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena za-

kona 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 CP Maribor.
3. Orientacijska vrednost naročila:

61,296.110 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek 14. 6. 1998 in/ali zaključek 31. 10.
1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.
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Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: ponudba izvajalca Cestno podjetje
Maribor je bila izbrana zaradi najugodnejše
ponudbene cene.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja po-
nudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 23. 4.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Ministrstvo za
promet in zveze – Direkcija RS za ceste, Tr-
žaška 19, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja cena:
93,877.794,70 SIT, najvišja cena:
111,347.295 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-1586B.

Predvideni datum objave dodelitve naroči-
la: 12. 6. 1998.

Št. 110-1/93 Ob-3478Č
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena za-

kona 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 CP Ptuj.
3. Orientacijska vrednost naročila:

20,527.530 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in do-

končanja del: začetek 14. 6. 1998 in zaklju-
ček 31. 10. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: ponudba izvajalca Cestno podjetje
Maribor je bila izbrana zaradi najugodnejše
ponudbene cene.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja po-
nudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 23. 4.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Ministrstvo za
promet in zveze – Direkcija RS za ceste, Tr-
žaška 19, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja cena:
35,047.727,60 SIT, najvišja cena:
41,308.500 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. 27 z dne 3. 4. 1998, št. 27,
Ob-1586A.

Predvideni datum objave dodelitve naroči-
la: 12. 6. 1998.

Št. 110-1/93 Ob-3478D
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena za-

kona 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 CP Murska Sobota.
3. Orientacijska vrednost naročila:

29,506.340 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek 14. 6. 1998 in/ali zaključek 31. 10.
1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: ponudba izvajalca Cestno podjetje
Maribor je bila izbrana zaradi najugodnejše
ponudbene cene.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja po-
nudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 23. 4.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Ministrstvo za
promet in zveze – Direkcija RS za ceste, Tr-
žaška 19, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja cena:
40,948.113,50 SIT, najvišja cena:
48,492.183 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. 27 z dne 3. 4. 1998,
Ob-1586H.

Predvideni datum objave dodelitve naroči-
la: 12. 6. 1998.

Št. 110-1/93 Ob-3478E
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena za-

kona 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: ureditev križišča na
R 314/1079 v Valburgi.

3. Orientacijska vrednost naročila:
25,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 14. 6. 1998 in/ali zaključek 24. 8. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: ponudba izvajalca G 7 Združenje
za cestogradnjo GIZ, Tržaška 2, Ljubljana, je
bila izbrana zaradi najugodnejše ponudbene
cene.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 8. 9. 1997
ob 9. uri, na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-
na: 18,395.604 SIT, najvišja cena:
31,873.807 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. 48-49 z dne 8. 8. 1997,
Ob-3393B.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 12. 6. 1998.

Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija RS za ceste

Ob-3574
Na podlagi 42. člena zakona o javnih naro-

čilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavljamo
sklep

o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Naročnik del je Občina Semič, Semič

14, Semič, kontaktna oseba je Jože Butala,
tel./faks: 068/67-083, 67-097.

2. Predmet javnega naročila so gradbena
dela: izgradnja vodovoda Črešnjevec II. faza
(Črešnjevec - Cerovec - Hrib - Krvavčji Vrh).

3. Orientacijska vrednost naročenih del je
49,500.000 SIT.

4. Rok začetka del je 90 dni po podpisu
pogodbe.

5. Utemeljitev izbire ponudnika so merila
navedena v razpisni dokumentaciji.

6. Javno odpiranje ponudb je bilo 20. 5.
1998 ob 12. uri v prostorih Občine Semič.

7. Izbira izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN), datum objave javnega razpisa:
Uradni list RS, št. 31 z dne 18. 4. 1998,
Ob-1790.

Predvideni datum objave dodelitve javne-
ga naročila 12. 6. 1998.

Ob-3575
Na podlagi 42. člena zakona o javnih

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Naročnik del je Občina Semič, Semič

14, Semič, kontaktna oseba je Jože Butala,
tel./faks: 068/67-083, 67-097.

2. Predmet javnega naročila so gradbena
dela: rekonstrukcija ceste Štrekljevec - Stran-
ska vas na odseku Štrekljevec - Goliš.

3. Orientacijska vrednost naročenih del je
35,000.000 SIT.

4. Rok začetka del je 60 dni po podpisu
pogodbe.

5. Utemeljitev izbire ponudnika so merila
navedena v razpisni dokumentaciji.

6. Javno odpiranje ponudb je bilo 19. 5.
1998 ob 12. uri v prostorih Občine Semič.

7. Izbira izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN), datum objave javnega razpisa:
Uradni list RS, št. 31 z dne 18. 4. 1998,
Ob-1790.

Predvideni datum objave dodelitve javne-
ga naročila 12. 6. 1998.

Občina Semič

Št. 23 Ob-3577
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena za-

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:

JZ RTV Slovenija, Kolodvorska 2, Ljubljana,
kont. oseba Neva Lozej, tel. 061/175-21-85.
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2. Predmet javnega naročila: sukcesivna
dobava pisarniškega in potrošnega mate-
riala ter drobne pisarniške opreme.

3. Navedba vsebine:
– blagovna skupina A – papir,
– blagovna skupina B – računalniški papir,
– blagovna skupina C – barve, tonerji,
– blagovna skupina D – pisarniški potrošni

material,
– blagovna skupina E – drobna pisarniška

oprema.
4. Orientacijska vrednost naročila: ca.

100,000.000 SIT.
5. Dobavni rok oziroma začetek in dokon-

čanje dobav: do konca leta 1998.
Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in

omejitve, ki so bile upoštevane: cena, kako-
vost, plačilni pogoji in druga merila, navedena
v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

6. Dodelitev naročila: naročilo je bilo do-
deljeno: Comprint, Herle, Interpapir, Biring,
Mehanotrade, DZS, CZ, Birox.

7. Utemeljitev izbire ponudnika: cena za
zahtevano kvaliteto, dobavni rok, plačilni po-
goji in druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

8. Javno odpiranje ponudb je bilo dne 2.
3. 1998 ob 13. uri, v sobi 52/V, v prostorih
JZ RTV Slovenija, Kolodvorska 2, Ljubljana.

9. Število prispelih ponudb: 25.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

11. Datum in številka objave: Uradni list
RS, št. 7, z dne 30. 1. 1998; Ob-365.

Javni zavod
RTV Slovenija

Ob-3578
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena za-

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:

Občina Cerklje na Gorenjskem, Ul. Franca
Barleta 23, Cerklje, tel. 064/422-518.

2. Predmet javnega naročila: podelitev
koncesije za izvajanje dimnikarske služ-
be na območju Občine Cerklje na Gorenj-
skem.

3. Rok začetka in trajanje koncesije: 5 let
od podpisa pogodbe.

4. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena; druga merila, navedena v razpisni doku-
mentaciji.

5. Izbrani ponudnik: Dovrtel, d.o.o., Kranj.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja:

javno odpiranje ponudb je bilo na sedežu ob-
čine Cerklje, Ul. Franca Barleta 23, dne 20.
5. 1998 ob 12.10.

Število prispelih ponudb: 2.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za

izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42. člen
ZJN).

Datum in številka objave javnega razpisa:
Uradni list RS, št. 22, z dne 20. 3. 1998;
Ob-1254.

Občina Cerklje na Gorenjskem

Št. 98/58504 Ob-3579
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena za-

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:

Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o.,
(kont. oseba Peter Bergman, dipl. inž., Ve-
rovškova 62), Verovškova 70, p.p. 2374, so-
ba št. I-35, Ljubljana, tel. 061/188-95-01,
faks 061/188-95-09.

2. Predmet javnega naročila: gradbena de-
la.

Navedba vsebine: obnovitev prostora in
opreme dispečerskega centra na lokaciji
TOŠ.

3. Orientacijska vrednost naročila:
36,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek je predviden 15. 6. 1998 in konec 15. 9.
1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga me-
rila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: ponudbena cena, reference.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja po-
nudb

Javno odpiranje ponudb je bilo dne 18. 5.
1998 ob 11. uri, na naslovu: Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 62,
1001 Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 2, najnižja cena:
24,587.673,30 SIT, najvišja cena:
27,004.925 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-1953.

Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.,

Sektor za daljinsko ogrevanje

Št. 80/98 Ob-3580
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena za-

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:

Zavod dr. Marijana Borštnarja, kont. oseba
Simona Petrovič, Dornava 128, Dornava, tel.
062/755-014, faks 062/755-050.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine:
A) sadje in zelenjava,
C) meso in mesni izdelki.
Ponudniki lahko ponudijo blago posamez-

ne skupine (A, C) ali za vse skupine.
3. Orientacijska vrednost naročila:
A) 22,669.000 SIT,
C) 29,650.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in do-

končanja del: začetek 1. 5. 1998 in zaključek
30. 4. 1999.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.

Pri ocenjevanju ponudb so bile upošteva-
ne preference za domače ponudnike v višini
10%.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: cena, druga merila navedena v raz-
pisni dokumentaciji.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja po-
nudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 25. 3.
1998 ob 12. uri, na naslovu: Zavod dr. Marja-
na Borštnarja Dornava.

Število prispelih ponudb: 10,
A) najnižja cena: 13,962.612 SIT, najvišja

cena: 18,989.230 SIT,
C) najnižja cena: 25,780.727 SIT, najvišja

cena: 33,015.223,50 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. 13, z dne 20. 2. 1998;
Ob-711.

Predvideni datum objave dodelitve naroči-
la: 12. 6. 1998.

Zavod za varstvo in usposabljanje
Dr. Marijana Borštnarja Dornava

Ob-3581
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena za-

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:

Kmetijsko gozdarska zadruga Idrija, z.o.o.,
kont. oseba Evgen Petrič, Vojkova 2, Idrija,
tel. 065/72-254.

2. Predmet javnega naročila: izvajanje del
na urejanju kmetijskih zemljišč agrome-
lioracijskega kompleksa Gorje–Poče–Tre-
benče, na površini ca. 130 ha.

3. Orientacijska vrednost naročila in čas
objave razpisa: 10,000.000 SIT, 24. 4. 1998.

4. Rok izvedbe oziroma rok začetka in do-
končanja del: september–november 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: merila, ki
so bila navedena v razpisni dokumentaciji.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: ustreznost stroja, plačilni pogoji, re-
ference.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja po-
nudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 12. 5.
1998 ob 9. uri, na naslovu: Kmetijsko gozdar-
ska zadruga Idrija, z.o.o., Vojkova 2, Idrija.

Število prispelih ponudb: 6, najnižja ce-
na/ure ustreznega buldožerja, na katerem je
pri izvajanju del največji poudarek 6.410 SIT,
najvišja cena: 9.000 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-2016.

Kmetijsko gozdarska zadruga
Idrija, z.o.o.

Št. 214 Ob-3582
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena za-

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:

Center za usposabljanje, delo in varstvo Črna
na Koroškem.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: živila in razni mate-

rial.
3. Orientacijska vrednost naročila:

78,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in do-

končanja del: 12 mesecev, začetek 1. 6.
1998 in zaključek 31. 5. 1999.
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5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena; druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Sposobnost priznana:
  1. Mariborska mlekarna, Maribor, za

skupino 1, 3b, 4b,
  2. Ljubljanske mlekarne, Ljubljana, za

skupino 1, 4b,
  3. Mlekarna Celeia, Petrovče, za skupi-

no 1, 4b,
  4. KZ Laško, za skupino 2, 3c,
  5. Era Velenje za skupino 2, 3c, 4a, 6, 7,
  6. Povrtnina Maribor, za skupino 2, 4a,
  7. Merkator Mozirje, za skupino 2,
  8. Oskrba Dravograd za skupino 2, 6, 7,
  9. Mesnina Otiški vrh za skupino 3a, 3c,
  10. Celjske mesnine Celje, za skupino

3a, 3b, 3c, 3d,
  11. Mesarija Lečnik, Ravne na Koroš-

kem, za skupino 3a, 3c,
  12. Perutnina Ptuj za skupino, 3c, 3d,
  13. Kras Commerc Sežana, za skupino

3c,
  14. Košaki Maribor, za skupino 3c,
  15. Koroške pekarne Dravograd, za

skupino 5,
  16. Pekarna Zorman, za skupino 5,
  17. Podravka Ljubljana, za skupino 6,
  18. Clarus Ljubljana, za skupino 7,
  19. Petrol Ljubljana, za skupino 7,
  20. Vafra Commerce, Griže, za skupi-

no 7,
  21. Sanolabor Ljubljana, za skupino 7.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 8. 4.

1998 ob 11. uri, na naslovu: CUDV Črna na
Koroškem, Center 144, Črna na Koroškem.

Število prispelih ponudb: 31.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavlja-
njem sposobnosti (50. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpisa:
Uradni list RS, št. 22, z dne 20. 3. 1998;
Ob-1239.
Center za usposabljanje, delo in varstvo

Črna na Koroškem

Št. 8726 Ob-3583
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena za-

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:

Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija, d.o.o.,
Ljubljana, Krekov trg 10.

I.
  1. Predmet javnega naročila: sanacija

kanala na Vodnikovem trgu in obnova ka-
nala po Študentovski ulici.

  2. Vrednost dodeljenega naročila:
13,560.633,18 SIT.

  3. Izbrani ponudnik: CmC Inženiring,
d.o.o., Tbilisijska 81, Ljubljana.

II.
  1. Predmet javnega naročila: obnova vo-

dovoda in kanalizacije po Rozmanovi uli-
ci.

  2. Vrednost dodeljenega naročila:
19,191.836,80 SIT.

  3. Izbrani ponudnik: Prenova-Gradbenik,
d.o.o., Stanežiče 39, Ljubljana.

III.
  1. Predmet javnega naročila: obnova ka-

nalizacije po Beethovnovi ulici.
  2. Vrednost dodeljenega naročila:

4,293.885,47 SIT.
  3. Izbrani ponudnik: CmC Inženiring,

d.o.o., Tbilisijska 81, Ljubljana.
IV.
  1. Predmet javnega naročila: obnova ka-

nalizacije po Ilirski ulici.
  2. Vrednost dodeljenega naročila:

38,895.594 SIT.
  3. Izbrani ponudnik: Hidrotehnik, d.d.,

Slovenčeva 97, Ljubljana.
V.
  1. Predmet javnega naročila: obnova vo-

dovoda in kanalizacije po Prežihovi in Pu-
harjevi ulici.

  2. Vrednost dodeljenega naročila:
34,644.786,30 SIT.

  3. Izbrani ponudnik: Komunalna operati-
va, d.o.o., Povšetova 8, Ljubljana.

2. Ponudniki so bili izbrani na podlagi jav-
nega razpisa o priznanju primernosti za dela
pri gradnjah in obnovah (Ur. l. RS, št. 41/97
in 43/97) z izidom javnega razpisa (Ur. l. RS,
št. 67/97 in 9/98) in na podlagi 49. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97).

Predvideni datum objave dodelitve naroči-
la: 12. 6. 1998.

Ob-3584
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena za-

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:

Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija, d.o.o.,
Ljubljana, Krekov trg 10.

I.
  1. Predmet javnega naročila: izdelava

projektne dokumentacije za sanacijo vo-
dovoda in kanalizacije po Miklošičevi ce-
sti.

  2. Vrednost dodeljenega naročila:
4,707.300 SIT.

  3. Izbrani ponudnik: Hidroinženiring,
d.o.o., Slovenčeva 95, Ljubljana.

II.
  1. Predmet javnega naročila: izdelava

projektne dokumentacije za obnovo vo-
dovoda in kanalizacije po ulici Pod Ježa-
mi.

  2. Vrednost dodeljenega naročila:
2,362.170 SIT.

  3. Izbrani ponudnik: Hidroinženiring,
d.o.o., Slovenčeva 95, Ljubljana.

III.
  1. Predmet javnega naročila: izdelava

projektne dokumentacije za obnovo vo-
dovoda po delu ulice Vižmarska pot.

  2. Vrednost dodeljenega naročila:
564.450 SIT.

  3. Izbrani ponudnik: Hidroinženiring,
d.o.o., Slovenčeva 95, Ljubljana.

IV.
  1. Predmet javnega naročila: izdelava

projektne dokumentacije za obnovo ka-
nalizacije po Groharjevi ulici.

  2. Vrednost dodeljenega naročila:
1,462.245 SIT.

  3. Izbrani ponudnik: Hidroinženiring,
d.o.o., Slovenčeva 95, Ljubljana.

2. Ponudniki so bili izbrani na podlagi jav-
nega razpisa o priznanju primernosti izvajal-

cem za izdelavo raziskav, študij in projektne
dokumentacije (Ur. l. RS, št. 41/97) z izidom
javnega razpisa (Ur. l. RS, št. 67/97) in na
podlagi 49. člena zakona o javnih naročilih
(Ur. l. RS, št. 24/97).

Predvideni datum objave dodelitve naroči-
la: 12. 6. 1998.

Javno podjetje Vodovod Kanalizacija,
d.o.o., Ljubljana

Št. 04/98 Ob-3585
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena za-

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

sklep
o izbiri ponudnika

1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Jadranska
c. 31, Ankaran, kont. oseba Jože Vrčon, tel.
066/462-220, faks 066/527-185.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nabava opreme za

bolnišnično lekarno, laboratorij in dvora-
no za pedagoško dejavnost.

3. Orientacijska vrednost naročila:
20,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in do-
končanja del: 1 mesec od sklenitve pogodbe
z izbranimi ponudniki.

5. Utemeljitev izbire ponudnikov: najnižja
cena; druga merila, navedena v razpisni doku-
mentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: najnižja cena in popolnost ponud-
be.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja po-
nudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 4. 5. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Ortopedska bolnišnica
Valdoltra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran, v
sejni sobi na upravi, tel. 066/462-212, faks
066/527-185.

Število prispelih ponudb: 5, najnižja cena:
36,158.697 SIT, najvišja cena: 42,212.000
SIT, oddano za 36,158.697 SIT. V cenah ni
vključen prometni davek.

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-1510.

Ortopedska bolnišnica Valdoltra

Št. 103/98 Ob-3586
Na podlagi tretjega odstavka 42. in 50.

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

sklep
o priznanju sposobnosti

1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Termoelektrarna toplarna Ljubljana, Toplarniš-
ka 19, Ljubljana, kont. oseba Andrej Ritlop,
tel. 446-646.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: kurilno olje.
3. Orientacijska vrednost naročila:

130,000.000 SIT.
4. Čas priznanja sposobnosti: 7 mesecev,

začetek 1. 6. 1998, zaključek 31. 12. 1998.
5. Utemeljitev priznanja sposobnosti: dru-

ga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-

vane reference za domače ponudnike.
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Sposobnost se prizna:
– Petrol, d.d., Dunajska 115, Ljubljana,
– Merkur, d.d., Sp. Plavž 3, Jesenice,
– C & G, d.o.o., Riharjeva 38, Ljubljana.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja po-

nudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 25. 5.

1998 ob 12. uri, na naslovu: Termoelektrarna
toplarna Ljubljana, Toplarniška 19.

Število prispelih ponudb: 3.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za

izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem
sposobnosti po (50. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpisa:
Uradni list RS, št. 34-35, z dne 8. 5. 1998;
Ob-2258.

Predvideni datum objave dodelitve naroči-
la: v Uradnem listu RS, dne 15. 6. 1998.

Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, p.o.

Št. 13/576 Ob-3587
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena za-

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:

Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj,
kont. oseba Aleš Šeligo, tel. 064/225-518.

2. Predmet javnega naročila: sanacija tri-
bune na stadionu Stanko Mlakar v Kranju.

3. Orientacijska vrednost naročila:
25,000.000 SIT.

4. Rok izvedbe: 10. avgust 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja

cena; druga merila, navedena v razpisni doku-
mentaciji.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb je bilo 8. maja
1998 ob 13. uri v prostorih Mestne občine
Kranj, soba št. 9.

Število prispelih ponudb: 2, najnižja cena:
45,589.672 SIT, najvišja cena: 46,418.159
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.

Mestna občina Kranj

Ob-3588
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena za-

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

sklep
o priznanju sposobnosti

1. Naročnik: Univerza v Mariboru, Eko-
nomsko-poslovna fakulteta, Razlagova 14,
Maribor, kont. oseba mag. Viktor Lednik.

2. Predmet javnega naročila: nabava pi-
sarniškega materiala.

3. Orientacijska vrednost naročila:
15,000.000 SIT.

4. Ime oziroma naziv ponudnikov, ki jima
je bila pirznana sposobnost:

– Mladinska knjiga Birooprema, PE Mari-
bor, Kardeljeva 55, Maribor,

– Mladinska knjiga Trgovina, Slovenska
29, Ljubljana.

5. Čas priznanja sposobnosti: 12 mese-
cev od dneva podpisa pogodbe.

6. Utemeljitev priznanja sposobnosti: me-
rila, navedena v razpisni dokumentaciji.

7. Kraj, datum in ura javnega odpiranja po-
nudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 15. 5.
1998 ob 9. uri v sejni sobi EPF na Razlagovi
14 v Mariboru.

Število prispelih prijav: 5.
8. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za

izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem
sposobnosti (50. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpisa:
Uradni list RS, št. 31, z dne 18. 4. 1998;
Ob-1767.

Ob-3589
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena za-

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

sklep
o priznanju sposobnosti

1. Naročnik: Univerza v Mariboru, Eko-
nomsko-poslovna fakulteta, Razlagova 14,
Maribor, kont. oseba mag. Viktor Lednik.

2. Predmet javnega naročila: nabava stro-
kovnih revij in strokovne literature.

3. Orientacijska vrednost naročila:
20,000.000 SIT.

4. Ime oziroma naziv ponudnikov, ki jima
je bila priznana sposobnosti za nabavo stroko-
vne literature:

– Mladinska knjiga Trgovina, Slovenska
29, Ljubljana,

– Založba Obzorja, partizanska c. 3–5,
Maribor.

5. Čas priznanja sposobnosti: 12 mese-
cev od dneva podpisa pogodbe.

6. Utemeljitev priznanja sposobnosti: me-
rila, navedena v razpisni dokumentaciji.

7. Z ozirom na to, da se je za dobavo
strokovnih revij prijavil samo en ponudnik, se
razpis samo za to dobavo v skladu z določili
34. člena ZJN razpis ponovi.

8. Kraj, datum in ura javnega odpiranja po-
nudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 12. 5.
1998 ob 9. uri v sejni sobi EPF na Razlagovi
14 v Mariboru.

Število prispelih prijav: 2.
9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za

izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem
sposobnosti (50. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpisa:
Uradni list RS, št. 31, z dne 18. 4. 1998;
Ob-1768.

Univerza v Mariboru,
Ekonomsko-poslovna fakulteta

Št. 8140/1998/921 Ob-3591
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena za-

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:

Elektro-Slovenija, d.o.o., kont. oseba Bernar-
da Oset, Hajdrihova 2, Ljubljana, tel.
061/174-25-33, faks 061/174-25-62,
e-mail: bernarda.oset@eles.si.

2. Predmet javnega naročila: izbira do-
baviteljev s predhodnim ugotavljanjem
sposobnosti za dobavo pisarniškega
materiala:

1. fotokopirni papir,
2. računalniški papir,
3. ostali pisarniški material.

3. Orientacijska vrednost naročila in pred-
videni čas objave razpisa:

1. fotokopirni papir 3,500.000 SIT,
2. računalniški papir 2,000.000 SIT,
3. ostali pisarniški material 7,000.000

SIT.
Čas razpisa: 24. 4. 1998.
4. Rok izvedbe: 12 mesecev.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: merila, ki

so bila navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-

vane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: skupna ponudbena cena.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja po-

nudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 19. 5.

1998 ob 10. uri, na naslovu: Elektro-Sloveni-
ja, d.o.o., Hajdrihova ulica 2, Ljubljana, soba
št. 40/IV.

Število prispelih ponudb: 8.
Najnižja cena:

1. fotokopirni papir – 4.376 SIT,
2. računalniški papir – 39,92 SIT,
3. ostali pisarniški material –

20.792,50 SIT.
Najvišja cena:

1. fotokopirni papir – 5.834,04 SIT,
2. računalniški papir – 54,66 SIT,
3. ostali pisarniški material –

48.512,44 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za

izbiro dobavitelja s predhodnim ugotavljanjem
sposobnosti.

Datum in številka objave javnega razpisa:
Uradni list RS, št. 33 z dne 24. 4. 1998.

Predvideni datum objave dodelitve naroči-
la: 12. 6. 1998.

Elektro-Slovenija, d.o.o., Ljubljana

Št. 40310/0050/96 07 Ob-3592
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena za-

kona 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, Od-
delek za družbene dejavnosti, kont. oseba
Ferdo Jehart, Ul. heroja Staneta 1, Maribor,
tel. 062/2201-314, faks 062/2201-293, so-
ba št. 340.

2. Predmet javnega naročila: gradbena de-
la.

Navedba vsebine: ureditev pritličja in
kleti Mariborske knjižnice – enote Tezno
na Zagrebški 20 v Mariboru.

3. Orientacijska vrednost naročila in pred-
videni čas objave razpisa: 15,300.000 SIT,
objava v petek, 3. 10. 1997.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in do-
končanja del: 1,5 meseca, začetek 20. 6.
1998 in/ali zaključek 5. 8. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga me-
rila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb so bile upošteva-
ne preference za domače ponudnike v višini
10%.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: izbran ponudnik je najcenejši ter
ima ustrezne reference za izvedbo tovrstnih
del.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja po-
nudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 25. 5.
1998 ob 12. uri, na naslovu: Mestna občina
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Maribor, Oddelek za družbene dejavnosti, Uli-
ca heroja Staneta 1, Maribor.

Število prispelih ponudb: 8, najnižja cena:
16,773.653 SIT, najvišja cena: 21,053.637
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-1949.

Predvideni datum objave dodelitve naroči-
la: 5. 6. 1998.

Mestna občina Maribor
Mestna uprava

Ob-3593
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena za-

kona 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 Maribor, po poob-
lastilu Staninvest Maribor, p.o., kont. oseba
Dušan Čeh, Grajska ul. 7, Maribor, tel.
062/225-011, soba št. 106/I.

2. Predmet javnega naročila: gradbena de-
la.

Navedba vsebine:
a) obnova fasade, stopnišča, mizarskih

izdelkov, centralna kurjava,
b) izvedba (5) mansardnih stanovanj.
3. Orientacijska vrednost naročila:

42,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 3 mesece.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga me-

rila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-

vane preference za domače ponudnike.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja po-

nudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 15. 5.

1998 ob 9. uri, na naslovu: Stanovanjski sklad
občine Maribor, po pooblastilu Staninvest Ma-
ribor, p.o., Grajska ul. 7, Maribor.

Število prispelih ponudb: 7, najnižja cena:
37,437.504 SIT, najvišja cena: 50,000.000
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. 31 z dne 18. 4. 1998.

Predvideni datum objave dodelitve naroči-
la: junij 1998.

Staninvest Maribor, p.o.

Št. 202/98 Ob-3594
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena za-

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:

Mestna občina Nova Gorica, kont. oseba Jan-
ko Furlan, Ulica E. Kardelja 1, Nova Gorica,
tel. 065/28-011, faks 065/21-233, soba št.
13.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: čiščenje pisarn, skup-

nih in drugih poslovnih prostorov Mestne
občine Nova Gorica.

3. Orientacijska vrednost naročila:
8,500.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 9. 1998 in zaključek 31. 8. 2001.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja po-
nudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 15. 5.
1998 ob 12.30, na naslovu: Mestna občina
Nova Gorica, Ulica E. Kardelja 1, Nova Gori-
ca.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja cena:
7,015.620 SIT, najvišja cena: 7,838.856 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.

Predvideni datum objave dodelitve naroči-
la: 12. 6. 1998.

Mestna občina Nova Gorica

Ob-3595
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena za-

kona 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 Aleš Berkopec, dipl. inž. – DDC,
d.o.o., Ljubljana, Einspielerjeva 6, Ljubljana,
tel. 061/13-22-241.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izdelava projekta sa-

nacije viadukta Preloge na AC Hoče–Arja
vas.

3. Orientacijska vrednost naročila:
3,800.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in do-
končanja del

Zadnji rok za oddajo PGD/PZI projekta
sanacije v nobenem primeru ne sme biti ka-
sneje kakor 20. 11. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: ponudba ponudnika Gradis – Biro
za projektiranje, d.o.o., Maribor, je v skladu z
razpisnimi pogoji, popolna in najcenejša.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja po-
nudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 9. 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: 3, najnižja cena:
2,800.000 SIT, najvišja cena: 3,900.000 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42. člen
ZJN).

Datum in številka objave javnega razpisa:
Uradni list RS, št. 22 z dne 20. 3. 1998.

Predvideni datum objave dodelitve naroči-
la: 12. 6. 1998.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji, d.d.

Št. 0048/1-308/31-4-98 Ob-3596
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena za-

kona 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. ose-
ba Jani Topolovec, Štefanova 2, Ljubljana,
tel. 061/172-4743.

2. Predmet javnega naročila: gradbena de-
la.

Navedba vsebine: adaptacija sanitarij in-
ternata 2 in garderob telovadnice v IC
Tacen.

3. Orientacijska vrednost naročila:
11,500.000 SIT.

4. Utemeljitev izbire ponudnika: druga me-
rila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Merila: cena, finančno stanje, reference in
izobrazba kadrov, reference ponudnika.

Pri ocenjevanju ponudb so bile upošteva-
ne preference za domače ponudnike v višini
do 10%.

Opis: na javni razpis je prispelo 5 veljavnih
in 0 popolnih ponudb, zato javni razpis ni us-
pel in se le-ta ponovi.

5. Kraj, datum in ura javnega odpiranja po-
nudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 29. 5.
1998 ob 9. uri, na naslovu: Visoka policij-
sko-varnostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana.

Naročnik: MNZ RS, Kotnikova 8a, Ljublja-
na.

Število prispelih ponudb: 5 (0 popolnih).
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. 34-35 z dne 8. 5. 1998;
Ob-2184.

Št. 0048/1-308/47-53-97 Ob-3597
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena za-

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

sklep
o priznanju sposobnosti izvajalcev in

delno neuspelem javnem razpisu
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:

Ministrstvo za notranje zadeve RS, kont. ose-
ba Bojan Šelih, Štefanova 2, Ljubljana, tel.
061/168-5440.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: dobava osnovnega

materiala za izdelavo uniform in dodatkov
ter izdelava vseh vrst policijskih uniform
in dodatkov.

3. Orientacijska vrednost naročila:
400,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 12 mesecev.
5. Utemeljitev: druga merila, navedena v

razpisni dokumentaciji.
Merila za predhodno ugotavljanje sposob-

nosti: finančno stanje ponudnika, lastna izde-
lava, reference na področju JN, urejenost si-
stema kakovosti, garancijski rok, odprava na-
pak, kvaliteta vzorca.

Merila ob pozivih: poleg že naštetih še
cena in rok dobave.

Pri ocenjevanju ponudb so bile upošteva-
ne preference za domače ponudnike v višini
do 10%.

Opis: na javni razpis je prispelo 46 po-
nudb, 45 veljavnih in 20 popolnih ponudb. Na
odpiranju ponudb je bilo zaradi nepopolnosti
izločenih 16 ponudb. Pri pregledu ustreznosti
v ponudbah priloženih dokumentov vseh for-
mano popolnih ponudb, je naročnik zaradi
nepopolnosti izločil še 9 ponudb.
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Pri ocenjevanju ponudb je naročnik upo-
števal vsa merila, podana v razpisni dokumen-
taciji ter zaščito domačih ponudnikov.

Sposobnost po posameznih artiklih se priz-
na naslednjim ponudnikom:

– 1200-1 emblem policija – vezen: Part in
Maximo,

– 1200-10 našitek policija – vezen, mali:
Part in Maximo,

– 1200-11 našitek policija – vezen, velik:
Part in Maximo,

– 1200-2 emblem MNZ – vezen: Part in
Maximo,

– 1200-3 emblem SPS – vezen: Part in
Maximo,

– 1200-4 emblem SE – vezen: Part in
Maximo,

– 1200-5 emblem UKS – vezen: Part in
Maximo,

– 1250 označba za bundo, plašč dežni,
anorak: Kroj in Uni & Forma,

– 1270-1 naramke za pulover, srajco, unif.
del.: Kroj in Uni & Forma,

– 1270-2 naramke za jopič vetrni, plašč
preh.: Kroj & Uni & Forma,

– 1270-3 naramke za suknjič svečani, de-
lovni: Kroj in Uni & Forma,

– 2022 uniforma delovna: Kroj, Uni & For-
ma in Bas,

– 2033 podobleka termo: Arex in Kroj,
– 2041 kombinezon delovni – UKS: Kroj

in Uni & Forma,
– 2042 kombinezon delovni – Nomex:

Kroj in Uni & Forma,
– 2050 jopič vetrni: Kroj in Uni & Forma,
– 2055-1 suknjič svečan – enoredni: Kroj

in Uni & Forma,
– 2055-2 suknjič svečan – dvoredni: Kroj

in Uni & Forma,
– 2056 suknjič delovni: Kroj in Uni & For-

ma,
– 2058 obleka službena: Kroj in Uni &

Forma,
– 2060 hlače: Kroj in Uni & Forma,
– 2063 krilo: Kroj in Uni & Forma,
– 2064 krilo hlačno: Kroj in Uni & Forma,
– 2075 narokavniki beli: Kroj in Uni & For-

ma,
– 2078 prevleka bela: Kroj in Uni & For-

ma,
– 3001 kapa s ščitnikom – modra: Kroj in

Uni & Forma,
– 3003 kapa s ščitnikom: Kroj in Uni &

Forma,
– 3005 kapa planinska: Kroj in Uni & For-

ma,
– 6014 čevlji terenski – vibram podplat:

Alpina in Planika Kranj,
– 6020 čevlji polvisoki moški – vibram

podpl.: Alpina in Planika Kranj,
– 6050 čevlji nizki moški – poliuret. pod-

plat: Alpina, Tovarna čevljev Bor in Planika
Kranj,

– 6055 čevlji nizki moški – usnjen pod-
plat: Alpina in Tovarna čevljev Bor,

– 6080 copati športni za pomož. policista:
Grona in Planika Kranj,

– 8018 maska zaščitna: Arex, Unitex in
Biring.

Za ostale artikle 1001, 1003, 1004,
1020, 1021, 2001, 2003, 2007, 2010-1,

2010-2, 2010-3, 2010-4, 2010-5, 2014,
2018, 2044-1, 2044-2, 2047-1, 2047-2,
2066, 2070-1, 2070-2, 2101, 2105, 2112,
2115, 2130, 2132-1, 2132-2, 2230, 4001,
4002, 4010, 4015, 4016, 5001, 5005-1,
5005-2, 5005-4, 5010-1, 5010-2, 5020,
6024, 6058, 6085, 7001-1, 7001-6, 7005,
7010, 8001, 8010, 8012, 8015, 8020,
8022, 8036, 1008, 1010, 1011, 1105,
1110, 1120, 1210, 1210-1, 1210-2,
1210-3, 1210-4, 1210-5, 1210-10, 2201,
1280, 2232, 5002, 5016, 5044, 7002,
8082, javni razpis ni uspel.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja po-
nudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 10. 4.
1998 ob 9. uri, na naslovu: Upravna akademi-
ja, Kotnikova 8a, Ljubljana.

Naročnik: MNZ RS, Kotnikova 8a, Ljublja-
na.

Število prispelih ponudb: 46 (20 popol-
nih).

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za
izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem
sposobnosti (43. do 50. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpisa:
Uradni list RS, št. 18 z dne 6. 3. 1998;
Ob-1056.

Ministrstvo za notranje zadeve

ŠT. 1022/98 Ob-3598
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:

Študenski domovi v Mariboru, kont. oseba
Slavko Marinič, Gosposvetska cesta 83, Ma-
ribor, tel. 062/211-770, faks
062/225-563.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: obnova sob v Domu
1, Tyrševa 23, Maribor.

3. Orientacijska vrednost naročila:
30,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 1 mesec, začetek 1. 8.
1998 in/ali zaključek 20. 8. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: izpolnjevanje razpisnih pogojev in
reference pri investitorju.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 7. 5. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Projekt MR, inženi-
ring, d.d., Svetozarevska 10, 2000 Maribor.

Število prispelih ponudb: 8, najnižja ce-
na: 27,330.389 SIT, najvišja cena:
48,681.568 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.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 30. 5. 1998.

Projekt MR inženiring, d.d.

Oddaja javnega naročila brez
javnega razpisa (55. člen)

Ob-3394
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:

Mestna občina Novo mesto, kont. oseba Pa-
vle Jenič, Seidlova cesta 1, Novo mesto, tel.
068/317-246, soba št. 46.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: dobava bibliobusa za

javni zavod Knjižnica Mirana Jarca v No-
vem mestu.

3. Vrednost dodeljenega naročila:
30,154.197 SIT.

4. Rok dokončanja del: zaključek 10. 11.
1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: edini usposobljeni dobavitelj razpi-
sanega blaga v Republiki Sloveniji.

Mestna občina Novo mesto

Št. 93/98 Ob-3395
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:

Knjižnica Bena Zupančiča Postojna, kont.
oseba dir. Marija Grmek, Trg padlih borcev
5, Postojna, tel. 067/24-520, faks
067/24-520.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nabava bibliobusa –

potujoče knjižnice AS Remont, d.o.o.,
Domžale.

3. Vrednost dodeljenega naročila:
30,703.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 26. 5. 1998 in zaključek 15. 11. 1998.

Knjižnica Bena Zupančiča
Postojna

Št. 535-4/97-35 Ob-3599
V skladu s tretjim odstavkom 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 znanost in tehnologijo, Urad
za standardizacijo in meroslovje, kont. ose-
ba dr. Ivan Skubic, Kotnikova 6, Ljubljana,
tel. 178-30-29, faks 178-31-96, soba št.
4.04, e-mail ivan@usm.mzt.si.

2. Predmet javnega naročila: opravljanje
dejavnosti in izpolnjevanje obveznosti no-
silca nacionalnega etalona enote za čas
in frekvenco.

3. Vrednost dodeljenega naročila:
4,723.734 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: začetek del 2. 6. 1998 in
zaključek del 31. 12. 1998.
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5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe:

– izpolnjevanje določil II. in III. poglavja
odredbe o nacionalnih etalonih (Ur. l. RS,
št. 49/96),

– usklajenost z nacionalnimi potrebami
po vzdrževanju merilne sledljivosti na po-
dročju fizikalne veličine čas in frekvenca,

– sposobnost opravljanja dejavnosti in
obveznosti nosilca nacionalnega etalona iz
V. poglavja odredbe o nacionalnih etalonih,

– racionalnost, izpopolnjenost in varč-
nost vzpostavljenega sistema, potrebnega
za opravljanje dejavnosti nosilca nacional-
nega etalona,

– primernost ponudbene cene.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb: Ministrstvo za znanost in tehnolo-
gijo, Urad za standardizacijo in meroslovje,
kont. oseba dr. Ivan Skubic, Kotnikova 6,
Ljubljana.

Datum in ura odpiranja: 17. 3. 1998 ob
10.24.

Število prispelih ponudb: 1, ponudbena
cena: 4,723.734 SIT.

Ministrstvo za znanost in tehnologijo
Urad za standardizacijo in meroslovje

Ob-3600
Na podlagi tretjega odstavka 55. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o., kont.
oseba Branko Lukšič, Ob železnici 27, Tr-
bovlje, tel. 0601/22-407, 0601/26-633,
faks 0601/26-090.

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

raziskav in analiz za določitev tehnolo-
gije odlaganja zmesi EF pepelov in sa-
dre za odlaganje na končni deponiji.

Izvajalec je ZAG – Zavod za gradbeniš-
tvo Ljubljana, Dimičeva 12.

3. Orientacijska vrednost naročila: 10
mio SIT.

4. Rok začetka del: 15. 6. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika
V sklopu priprave strokovnih podlag za

pripravo projektne dokumentacije za odla-
gališče odpadnih produktov iz nadomestne-
ga objekta TET 3 je potrebno za zadovolji-
tev pogojev k lokaciji izvesti program razi-
skav in analiz za določitev tehnologije odla-
ganja zmesi. Izbrani ponudnik ZAG Ljubljana
je institucija z visoko strokovnim specializi-
ranim kadrom in specialno merilno opremo
za izvedbo programa in edini v Sloveniji z
referencami iz drugega termoenergetskega
bazena. Izvajal je že podoben program za
odlagališče TE Šoštanj in je pooblaščena
organizacija za strokovne analize in raziska-
ve s področja geomehanike za slovenski
avtocestni program. Ima tudi ustrezna poob-
lastila za izvajanje, zato menimo, da je izbor
utemeljen.

Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.

Ob-3601
Na podlagi prvega odstavka 8. točke 55.

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

osnovne podatke
o oddaji javnega naročila brez javnega

razpisa
1. Naročnik: Dravske elektrarne Mari-

bor, Obrežna 170, Maribor, kont. oseba
Žarko Močnik, tel.062/30-05-165, faks
062/30-05-691.

2. Predmet javnega naročila: povezava
naprav MIS 92.

3. Orientacijska vrednost: 3,500.000 SIT.
4. Rok začetka del: takoj, predvideno

dokončanje del do konca julija 1998.
5. Utemeljitev: opis odločujočih meril za

izbiro izbrane ponudbe: izbrani ponudnik,
podjetje Sypra, d.o.o., je lastnik vseh avtor-
skih kakor tudi lastniških pravic znanja (pro-
gramske opreme in aparaturne opreme) in
proizvodnje naprav MIS 92, kar pomeni, da
ne obstaja tretja oseba, ki bi lahko avtorizi-
rano nudila proizvodnjo naprav MIS 92, pro-
gramske opreme ali kakršnekoli spreminja-
nje naprav ali njenih sestavnih delov.

Dravske elektrarne Maribor

Ob-3602
Na podlagi tretjega odstavka 55. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Zdravstveni dom Slovenska Bistrica, Par-
tizanska 30, Slovenska Bistrica, kont. ose-
ba Brigita Krajnčič, tel. 062/811-903.

2. Predmet javnega naročila: nakup ra-
čunalniške opreme – strežnika.

3. Ocenjena vrednost naročila:
1,870.000 SIT.

4. Rok pričetka del: 9. 6. 1998.
5. Predvideno dokončanje del: 11. 6.

1998.
6. Utemeljitev: izbrani ponudnik Lancom

Maribor je izmed treh ponudnikov glede na
razmerje cena, kvaliteta ter dobavni rok, bil
najugodnejši.

ZD Slovenska Bistrica

Št. 05/67-98 Ob-3603
Na podlagi tretjega odstavka 55. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o.,
kont. oseba Flak Branko, Hajdrihova 2,
Ljubljana, tel. 061/174-35-54, faks
061/222-633, soba št. 2,B7.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: obnova tesnenja in

protikorozijske zaščite hidromehanske
opreme HE Mavčiče.

3. Orientacijska vrednost naročila:
24,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 6. 1998 in zaključek 31. 10. 1998.

Javni razpisi

Št. 19/98 Ob-3398

Štajerski tehnološki park objavlja vabilo
k sodelovanju

v razpisu
za izgradnjo objektov 2. dela II. faze
Štajerskega tehnološkega parka v

Pesnici pri Mariboru
Na razpis se lahko enakopravno prijavijo

vse fizične in pravne osebe iz držav članic
Evropske Unije ali iz dežel koristnic progra-
ma Phare in iz teh dežel morajo izvirati tudi
materiali in oprema, ki se bodo vgrajevali
ter storitev, ki se bodo izvajale po sklenitvi
pogodbe.

1. Predmet
Objavlja se razpis za izbiro izvajalca za

izgradnjo objektov 2. dela II. gradbene faze
Štajerskega tehnološkega parka v Pesnici
pri Mariboru. Predmet ponudbe je izgradnja
naslednjih objektov:

– laboratorij za preizkušanje trdnosti kon-
strukcij – gradbeno obrtniška dela, strojne
in elektroinštalacije,

– ureditev okolja – gradbeno obrtniška
dela, elektroinštalacije.

Orientacijska vrednost razpisanih del
znaša 218.724 XEU.

Predvideni rok pričetka del je 20. 7.
1998, predvideni rok dokončanja del pa
22. 10. 1998.

Ponudbe za izgradnjo objektov naj pred-
ložijo samo tiste izvajalske organizacije, ki
izpolnjujejo naslednje minimalne, vendar ne
s tem omejene kriterije:

– letni promet gradbenih del v letu 1997
v višini 550.000 ECU,

– uspešne izkušnje kot glavni izvajalec
gradbenih del pri vsaj enem projektu v zad-

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: izbrani ponudnik je cenovno spre-
jemljiv, nudi najboljše plačilne pogoje, ima
najboljše reference za tovrstna dela po pred-
pisani tehnologiji na objektih SEL, potrebne
reference na drugih objektih ter nudi kratek
rok za izvedbo razpisanih del.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 7. 5.
1998 ob 11. uri, na naslovu: Savske elek-
trarne Ljubljana, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljub-
ljana.

Število prispelih ponudb: 4, najnižja ce-
na: 24,042.183,34 SIT, najvišja cena:
34,569.689,30 SIT.

Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o.
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njih treh letih, ki je po naravi in zapletenosti
primerljiv z razpisnimi deli.

2. Razpisna dokumentacija
Ponudniki lahko pridobijo ponudbeno

dokumentacijo na spodaj omenjenem na-
slovu ob vplačilu nevračljivega zneska v viši-
ni 20.000 SIT na žiro račun št.
51800-601-103225 s pripisom “Za ponud-
beno dokumentacijo za laboratorij”. Razpi-
sno dokumentacijo bo mogoče prevzeti s
predložitvijo dokazila o vplačilu. V licitacij-
skem postopku bodo upoštevani samo tisti
ponudniki, ki bodo plačali razpisno doku-
mentacijo.

Vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo
predložiti tudi bančno garancijo za resnost
ponudbe v višini 2% od ponudbene cene v
slovenskih tolarjih ali v protivrednosti v kon-
vertibilni valuti.

3. Oddajanje prijav
Prijave morajo biti dostavljene najkasne-

je do 14. 7. 1998 do 12. ure po lokalnem
času na spodaj omenjeni naslov. Odpiranje
ponudb bo istega dne ob 13. uri po lokal-
nem času na istem naslovu ob prisotnosti
tistih ponudnikov, ki se bodo želeli udeležiti
takega odpiranja ponudb.

Razpisna dokumentacija je na voljo po-
nudnikom na spodnjem naslovu od 15. 6.
1998 dalje, od ponedeljka do petka med 8.
in 12. uro po lokalnem času.

Morebitni ponudniki lahko dobijo nadalj-
nja podrobnejša pojasnila, pregledajo ali pri-
dobe ponudbeno dokumentacijo pri mag.
Valentinu Kropivšku na naslednjem naslo-
vu: Štajerski tehnološki park, d.o.o., Pe-
sniška c. 20a, 2211 Pesnica pri Mariboru,
Slovenija, tel. +386-62 6540 232, faks
+386-62 6540 202.

Štajerski tehnološki park

Ob-3526

Ministrstvo za šolstvo in šport, Županči-
čeva 6, Ljubljana in Republiški zavod za
zaposlovanje, Glinška ulica 12, Ljubljana,
objavljata na podlagi odredbe o načinu od-
dajanja subvencij, dotacij in drugih transfe-
rov iz sredstev proračuna Republike Slove-
nije (Ur. l. RS, št. 5/98)

javni razpis
za pridobitev in izbor izvajalcev za

izvajanje programa Projektno učenje
za mlade

1. Uporabnika sta: Ministrstvo za šolstvo
in šport, Župančičeva 6, Ljubljana in Re-
publiški zavod za zaposlovanje, Glinška uli-
ca 12, Ljubljana.

2. Predmet javnega razpisa: pridobitev
in izbor izvajalcev za izvajanje programa izo-
braževanja in usposabljanja težje zaposljivih
mlajših brezposelnih oseb brez poklicne izo-
brazbe v letu 1998, v skladu s finančnimi
možnostmi oziroma glede na potrebe ciljnih
skupin brezposelnih pa tudi v naslednjih
letih.

3. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavi-
telj – izvajalec: navedeni v razpisni doku-
mentaciji.

4. Merila za izbor: v razpisni dokumenta-
ciji.

5. Okvirna višina sredstev za izvajanje
programa v letu 1998: Ministrstvo za šols-
tvo in šport bo za program, ki je predmet
razpisa, namenilo do ene tretjine normira-
nih stroškov, vendar največ do skupnega
zneska 7,800.000 SIT, Republiški zavod
za zaposlovanje pa 5,400.000 SIT.

6. Obdobje izvajanja programa: do
31. 12. 1998, z možnostjo izvajanja v na-
slednjem letu v okviru finančnih možnosti.

7. Rok za prijavo: upoštevane bodo pri-
jave, ki bodo pravilno označene in oprem-
ljene in bodo predložene najkasneje do 3.
julija 1998 do 12. ure, na naslov: Republiš-
ki zavod za zaposlovanje, Glinška ulica 12,
Ljubljana, in sicer po pošti priporočeno ali
osebno v vložišču. Prijave z vso potrebno
dokumentacijo je potrebno poslati v zaprti
ovojnici, na kateri mora biti naslov uporabni-
ka, naslov prijavitelja in napis »Javni razpis
za pridobitev in izbor izvajalcev programa
Projektno učenje za mlade – Ne odpiraj«.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
prijavitelji dvignejo razpisno dokumentacijo:
razpisno dokumentacijo in prijavne obrazce
lahko kandidati dvignejo na Republiškem
zavodu za zaposlovanje, Tržaška 2, Ljublja-
na, pri Angelci Zajc, vsak dan med 10. in
12. uro.

9. Naslov, prostor, datum in ura odpira-
nja prijav: javno odpiranje prijav bo 7. julija
1998 ob 10. uri, v sejni sobi Republiškega
zavoda za zaposlovanje, Glinška 12, Ljub-
ljana. Predstavniki prijaviteljev ponudnikov
pred začetkom javnega odpiranja izročijo
komisiji pooblastila za sodelovanje.

10. O izbiri bodo prijavitelji pisno obveš-
čeni najkasneje v roku 45 dni od dneva
odpiranja ponudb.

Ministrstvo za šolstvo in šport
Republiški zavod za zaposlovanje

Ob-3567

Na podlagi proračuna Republike Slove-
nije za leto 1998 (Ur. l. RS, št. 34/98) in
odredbe o načinu oddajanja subvencij, do-
tacij in drugih transferov iz sredstev prora-
čuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
5/98), objavljamo

javni razpis
za oddajo subvencij

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za gospodarske dejavnosti,
Agencija Republike Slovenije za učinkovito
rabo energije, Dimičeva 12, Ljubljana, tel.
18-88-355, faks 18-88-367.

2. Predmet razpisa:
– subvencioniranje energetskih pregle-

dov podjetij, ustanov in večstanovanjskih ob-
jektov – zanj lahko kandidirajo podjetja, jav-
ne ustanove oziroma upravitelji večstano-

vanjskih zgradb, ki so imeli v lanskem letu
več kot 5 mio SIT stroškov za porabljeno
energijo,

– subvencioniranje energetskih zasnov
lokalnih skupnosti – zanj lahko kandidirajo
občine,

– subvencioniranje študij izvedljivosti za
projekte učinkovite rabe energije in sopro-
izvodnje toplote in elektrike – zanj lahko
kandidirajo podjetja, javne ustanove oziro-
ma upravitelji večstanovanjskih zgradb.

Za odobritev subvencije, morajo prosilci
predložiti pogodbo o izvajanju energetske-
ga pregleda, študije izvedljivosti oziroma
energetske zasnove z izvajalsko organizaci-
jo.

Merila in pogoji za odobritev subvencio-
niranja so navedeni v razpisni dokumentaci-
ji. Dodatne informacije posreduje pri Agen-
ciji Republike Slovenije za učikovito rabo
energije Dragotin Živkovič vsak ponedeljek
od 9. do 12. ure na tel. 061/18-88-206.

3. Okvirna višina sredstev: 17,000.000
SIT.

4. Predvideno obdobje porabe sredstev:
od julija 1998 do konca leta 1998.

5. Rok v katerem lahko prosilci predloži-
jo vloge in način predložitve vlog: za vsako-
kratno odpiranje vlog bodo upoštevane vlo-
ge, ki bodo vložene najkasneje do pone-
deljka pred odpiranjem do 15. ure v tajniš-
tvu na naslovu Ministrstvo za gospodarske
dejavnosti, Agencija Republike Slovenije za
učinkovito rabo energije, Dimičeva 12,
1000 Ljubljana.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z naslovom prosilca, napisom “Pon-
duba – Ne odpiraj!” in številko objave javne-
ga razpisa v Uradnem listu RS ter z navedbo
predmeta naročila.

Neustrezno dostavljenih in nepopolnih
vlog, komisija ne bo obravnavala.

6. Naslov, prostor, datum in ura odpira-
nja vlog: prvo odpiranje vlog bo 30. 6.
1998, nato pa vsak četrti torek v mesecu
do porabe razpisanih sredstev, na naslovu:
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti,
Agencija za učinkovito rabo energije, Dimi-
čeva 12, Ljubljana, ob 12. uri v sejni sobi
Agencije.

7. Prosilci bodo po vsakem odpiranju
vlog obveščeni o izidu javnega razpisa naj-
pozneje v 45 dneh od dneva odpiranja.

8. Prosilci lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo v tajništvu Agencije Republike
Slovenije za učinkovito rabo energije, Dimi-
čeva 12, Ljubljana, vsak delovnik od 8. do
15. ure.

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti
Agencija RS za učinkovito rabo

energije

Št. 17/98 Ob-3568

Na podlagi določil zakona o raziskovalni
dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/91-I.), pravilnika
o vzpodbujanju tehnološkega razvoja (Ur. l.
RS, št. 37/94) in pravilnika o spremembah
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in dopolnitvah pravilnika o vzpodbujanju teh-
nološkega razvoja (Ur. l. RS, št. 38/98)
Ministrstvo za znanost in tehnologijo, Slo-
venska 50, Ljubljana objavlja

javni razpis
za subvencioniranje dela plač novim
magistrom in doktorjem znanosti za

področje tehnološkega razvoja za leto
1998

I. Predmet javnega razpisa je subvencio-
niranje dela stroškov plač novih doktorjev in
magistrov znanosti, ki so v uporabniških or-
ganizacijah zaposleni na področju tehno-
loškega razvoja.

II. Okvirna višina sredstev, ki so na raz-
polago za predmet javnega razpisa: 30 mili-
jonov SIT. Ministrstvo bo izbranim uporab-
niškim organizacijam izplačalo subvencijo v
predvideni višini 1,250.000 SIT za doktorje
in 1,050.000 SIT za magistre za celo leto
oziroma sorazmerni del glede na dolžino
obdobja zaposlitve v letu 1998.

III. Pogoji za dodelitev subvencije:
Ministrstvo dodeljuje subvencije za po-

krivanje dela stroškov plač doktorjem in ma-
gistrom znanosti, ki se po opravljenem dok-
toratu oziroma magisteriju zaposlijo v gos-
podarstvu ali ta naziv pridobijo ob delu v
gospodarstvu pod pogojem, da gre za:

1. zaposlitev doktorja oziroma magistra
znanosti v razvojnem oddelku uporabniške
organizacije

2. zaposlitev doktorja oziroma magistra
znanosti na tehnološko-razvojnem področju
v malem ali srednjem podjetju.

IV. Prednost pri dodelitvi subvencije bo-
do imele organizacije, ki:

– imajo status gospodarske družbe,
– zaposlujejo doktorje znanosti,
– ustanavljajo oziroma širijo razvojna je-

dra oziroma raziskovalne organizacije,
– so razvojno oziroma tehnološko inten-

zivne in razvijajo oziroma uvajajo zahtevne
tehnologije v svojo proizvodnjo,

– ki v večjem obsegu sodelujejo z razi-
skovalnimi organizacijami,

– ki zaradi trenutnih gospodarskih težav
niso v stanju izplačevati dovolj visokih plač
vrhunskim kadrom,

– ki svoj razvoj temeljijo na znanju oziro-
ma na visoki vsebovanosti raziskovalno-raz-
vojnega dela v svojih proizvodih oziroma
storitvah.

V. Vloga na razpis mora vsebovati:
– program tehnološko-razvojnega dela

doktorja oziroma magistra znanosti v letu
1998 (največ 2 strani),

– potrdilo o opravljenem zagovoru dok-
torske oziroma magistrske naloge oziroma
prepis listine o podelitvi naziva,

– pri notarju overjeni prepis listine, iz ka-
tere je razvidno: datum sklenitve delovnega
razmerja in redna zaposlitev pri prijavitelju v
obdobju priprave vloge,

– popolno izpolnjen prijavni obrazec
“NZDZ-98“ in vse priloge, ki so navedene v

razpisni dokumentaciji (navodilo za pripravo
prijave).

VI. Pisne vloge z vso potrebno doku-
mentacijo in z oznako: “Ne odpiraj - vloga
za razpis - Subvencije za nove doktorje in
magistre znanosti“, morajo prijavitelji dosta-
viti v zaprtih ovojnicah v vložišče Ministrstva
za znanost in tehnologijo, Slovenska 50,
Ljubljana. Vloga mora prispeti na ta naslov
ne glede na vrsto prenosa do vključno
31. avgusta 1998 do 15. ure.

VII. Pravilno označene in v roku dostav-
ljene vloge bo odprla komisija za odpiranje
vlog dne 1. septembra 1998 ob 10. uri v
prostorih Ministrstva za znanost in tehnolo-
gijo, Tivolska 50/X.

VIII. O izidu javnega razpisa bodo prijavi-
telji obveščeni do 1. oktobra 1998.

IX. Razpisno dokumentacijo lahko zain-
teresirani prijavitelji dvignejo vsak delovni
dan od dneva objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS od 7. do 17. ure na recepciji
Ministrstva (vratar), Slovenska 50, Ljublja-
na. Prijavitelji lahko razpisno dokumentacijo
naročijo tudi pisno na naslov Ministrstva, ali
po telefonu 061/17-57-011 pri Mojci Ko-
ražiji. Prijavna dokumentacija je na voljo tudi
na internetu na naslovu http://www.mzt.si.

Ministrstvo
za znanost in tehnologijo

Ob-3571

Na podlagi določil zakona o zdravstve-
nem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
(Ur. l. RS, št. 9/92, 13/93, 6/96, 29/98),
statuta Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/95) in pravilnika o
sofinanciranju, sponzoriranju in donatorstvu
objavlja Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije

javni razpis
za sofinanciranje, sponzoriranje

in donatorstvo programov ter projektov
v letu 1998

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slo-
venije, Miklošičeva 24, Ljubljana, Slovenija
(v nadaljevanju Zavod); telefon 1721-200,
faks 1721-424.

2. Predmet javnega razpisa:
– sofinanciranje raziskovalnih, izobraže-

valnih in izdajateljskih programov ter projek-
tov v letu 1998, namenjenih zagotavljanju
kakovosti zdravstvenih storitev zavarovanim
osebam oziroma uporabnikom;

– sponzoriranje programov in projektov
promocije zdravja, zdravega načina življenja
in preprečevanja dejavnikov tveganja, ki bo-
do izvedeni v letu 1998;

– donatorstvo programov in projektov
humanitarnih in drugih organizacij ter dru-
štev na področju skrbi za zdravo življenje
oziroma bolj kakovostno življenje z bolezni-
jo, ki bodo izvedeni v letu 1998.

3. Orientacijska vrednost naročila:
29,000.000 SIT.

4. Rok izvedbe del: v letu 1998 oziroma
skladno z določili pogodb, ki jih bo Zavod
sklenil z izbranimi ponudniki.

5. Pogoji in merila za izbiro najugodnej-
šega ponudnika: pogoji in merila, navedena
v pravilniku o sofinanciranju, sponzoriranju in
donatorstvu (Občasnik ZZZS, št. 4/94).
Prednost bodo imeli projekti nacionalnega
pomena s priloženimi referencami Ministrstva
za zdravstvo ali Inštituta za varovanje zdravja
RS oziroma Ministrstva za znanost in tehno-
logijo oziroma projekti, ki jih podpirajo nave-
dene ustanove. Vloga mora izpolnjevati po-
goje navedene v 9. členu pravilnika.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 13. 7. 1998 do
9. ure na naslov: Zavod za zdravstveno za-
varovanje Slovenije, Miklošičeva 24, Ljub-
ljana. Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Javni razpis za sofi-
nanciranje, sponzoriranje in donatorstvo
programov ter projektov v letu 1998 - Ne
odpiraj” in številko Uradnega lista RS obja-
ve razpisa.

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

Javno odpiranje ponudb bo 13. 7. 1998
ob 11. uri na naslovu Miklošičeva 24, v ra-
čunalniški učilnici v kleti - št. sobe 008.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izbiri s pi-
snim sklepom v roku 8 dni od dneva spre-
jetja sklepa o izbiri na Upravnem odboru
Zavoda.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije so na voljo na na-

slovu Miklošičeva 24, Ljubljana - Boris
Kramberger, ZZZS, Miklošičeva 24, Ljub-
ljana, tel 17-21-202, faks: 312-182, E-mail:
boris.kramberger@zzzs.si.

Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije

Št. 024 Ob-3485

Na podlagi 36. in 37. člena zakona o
gospodarskih javnih službah (Ur. l. RS, št.
32/93), 14. člena odloka o gospodarskih
javnih službah v Občini Šoštanj (Uradni list
Občine Šoštanj, št. 5/97), 4., 5. in 6. člena
odloka o dejavnostih in pogojih za opravlja-
nje gospodarskih javnih služb s koncesijo
(Uradni list Občine Šoštanj, št. 7/97) in 8.
člena odloka o plakatiranju in obveščanju
na območju Občine Šoštanj (Uradni list Ob-
čine Šoštanj, št. 8/97), naročamo objavo

javnega razpisa
za izbiro izvajalcev za plakatiranje in

obveščanje na območju Občine
Šoštanj

z naslednjo vsebino:
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Občina Šoštanj, Trg svobode 12, Šo-
štanj, kont. oseba Magda Cilenšek, na se-
dežu Občine Šoštanj, tel.063/40-310, faks
063/883-021.
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2. Predmet javnega naročila: postavlja-
nje, upravljanje in vzdrževanje objektov za
nameščanje jumbo panojev ter postavljanje,
upravljanje in vzdrževanje okvirjev za vpe-
njanje obvestilnih sredstev na stebre javne
razsvetljave na območju Občine Šoštanj.

3. Rok začetka in dokončanja del: s skle-
nitvijo koncesijske pogodbe za obdobje pe-
tih let.

4. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika: so navedena v razpisnih pogojih
ponudnika.

5. Rok za oddajo ponudb
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo

predložene najkasneje do ponedeljka 3. av-
gusta do 11. ure, na naslov: Občina Šo-
štanj, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj (taj-
ništvo občine I. nadstropje – ga. Plamber-
ger).

6. Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ne odpiraj – Ponud-
ba – Obveščanje in plakatiranje na območju
Občine Šoštanj” in številko objave javnega
razpisa v Uradnem listu RS.

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

Javno odpiranje ponudb bo istega dne,
3. avgusta ob 11.15, v sejni sobi Občine
Šoštanj, Trg svobode 12, Šoštanj. Pred-
stavniki ponudnikov naj se pri odpiranju po-
nudb izkažejo s pooblastili.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje v 45 dneh po odpiranju po-
nudb.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo

Razpisno dokumentacijo lahko zaintere-
sirani ponudniki dvignejo na Notranji organi-
zacijski enoti za gospodarstvo, okolje in pro-
stor Občine Šoštanj, in sicer od 16. junija
do vključno 10. julija 1998 od 8. do 12.
ure. Na istem mestu lahko dobijo tudi na-
tančnejše informacije v zvezi z razpisom.

Pogoj za dvig razpisne dokumentacije je
plačilo stroškov v višini 10.000 SIT na žiro
račun št. 52800/630/10168, kar ponud-
niki izkažejo s potrdilom o plačilu.

Občina Šoštanj

Ob-3522

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a,
Ajdovščina, objavlja na podlagi odloka o pro-
računu Občine Ajdovščina za leto 1998 in
pravilnika o merilih za izbiro izvajalcev in
financiranje programov športa

javni razpis
za sofinanciranje programov športa v

Občini Ajdovščina v letu 1998
I. Občina Ajdovščina bo v letu 1998 sofi-

nancirala naslednje športne programe:
1. programe za otroke in mladino:
– programe športnih značk,

– tečaje plavanja in smučanja,
– šolska športna tekmovanja,
– splošne športne šole in programe red-

ne vadbe;
2. programe kakovostnega in vrhunske-

ga športa:
– selektrivne športne programe za mla-

dino,
– programe redne vadbe v kolektivnih in

individualnih športnih panogah;
3. rekreativne športne programe in pri-

reditve;
4. izpopolnjevanje strokovnih kadrov;
5. vzdrževanje športnih objektov;
6. opravljanje skupnih nalog za potrebe

športa v občini.
II. Programi in izvajalci bodo izbrani in

sofinancirani po merilih iz pravilnika o meri-
lih za izbiro izvajalcev in financiranje progra-
mov športa v Občini Ajdovščina.

Na razpis se lahko prijavijo športna druš-
tva in športne zveze, vrtci in šole ter zavodi,
gospodarske družbe, zasebniki in druge or-
ganizacije, registrirane za opravljanje šport-
ne dejavnosti, s sedežem v Občini Ajdovšči-
na in izpolnjujejo pogoje iz navedenega pra-
vilnika.

III. Rok za prijavo programov je 29. junij
1998. Prijave v zaprti kuverti, z oznako
Športni programi 98, se pošlje po pošti ali
odda na naslov: Občina Ajdovščina, Cesta
5. maja 6a, 5270 Ajdovščina.

Prijavi se priložijo obrazci in drugi doku-
menti navedeni v razpisni dokumentaciji, ki
jo zainteresirani dobijo na sedežu Občine
Ajdovščina, dodatne informacije pri Dragici
Fiegl, tel. 065/61-081.

IV. Sklep o izbiri bodo prijavljeni izvajalci
prejeli do 15. julija 1998.

Občina Ajdovščina

Št. 0048-308/42-98 Ob-3523

Republika Slovenija, Ministrstvo za no-
tranje zadeve, Ljubljana, Štefanova 2, na
podlagi 52. člena zakona o izvrševanju pro-
računa Republik Slovenije (Ur. l. RS, št.
5/96, 78/97, 87/97 in 34/98) in sklepa
Vlade Republike Slovenije o določitvi načrta
prodaje in nabave državnega premoženja
Ministrstva za notranje zadeve, št.
460-00/98-1 z dne 29. januarja 1998, ob-
javlja

javni razpis
za zbiranje ponudb o prodaji

nepremičnin št.0048-308/42-N/98
1. Predmet prodaje:
A) garažni boks, ki se nahaja v pritličju

stanovanjskega objekta v ulici IX. korpusa
98 v Novi Gorici, na delu zemljišča parc. št.
2683, vl. št. 434, k.o. Solkan, v izmeri
57,73 m2;

B) garažni boks, ki se nahaja v pritličju
stanovanjskega bloka v ulici IX. Korpusa 98
v Novi Gorici, na delu zemljišča parc. št.
2683, vl. št. 434, k.o. Solkan, v izmeri
46,54 m2;

C) garažni boks št. 4 v kompleksu stano-
vanjskih blokov na Vranskem, Vransko
130/b, na delu zemljišča parc. št. 297/2 in
785/50, k.o. Vransko, na stavbnem in funk-
cionalnem zemljišču v izmeri 17,64 m2, za
katerega je sklenjena najemna pogodba.

2. Vrednost:
A) Ocenjena vrednost garažnega boksa

znaša 1,300.843,30 SIT in je izklicna ce-
na.

B) Ocenjena vrednost garažnega boksa
znaša 1,048.696,50 SIT in je izklicna ce-
na.

C) Ocenjena vrednost znaša
1,117.826,80 SIT in je izklicna cena.

Prodaja se vrši po načelu videno-kuplje-
no, zato se kasnejše reklamacije ne bodo
upoštevale.

Interesenti za nakup si lahko ogledajo
nepremičnino po predhodni najavi:

A) in B) na Upravo za notranje zadeve
Nova Gorica, tel. 065/29-212, int. 1370,
med 8. in 12. uro,

C) na Upravo za notranje zadeve Celje,
tel. 063/481-803 med 8. in 12. uro.

3. Pogoji javnega zbiranja ponudb
Prijavo na razpis lahko pošljejo fizične

osebe, ki predložijo potrdilo o državljanstvu
Republike Slovenije in pravne osebe, ki so
registrirane in imajo sedež v Republiki Slo-
veniji.

Prijavi na razpis je potrebno priložiti potr-
dilo o vplačani varščini, ki znaša 10% nave-
dene izklicne cene. Varščino je potrebno
poravnati na žiro račun Ministrstva za notra-
nje zadeve, Ljubljana, Štefanova 2, št.
50100-637-55284, sklic na št. 61140, od-
prt pri Agenciji za plačilni promet Ljubljana.
Varščino je potrebno vplačati najkasneje do
zaključka zbiranja ponudb, s pripisom varš-
čina.

4. Rok za predložitev ponudb je 29. 6.
1998.

Ponudbe morajo prispeti istega dne naj-
kasneje do 12. ure, na naslov: Ministrstvo
za notranje zadeve, Štefanova 2, Ljubljana,
vložišče.

5. Pisna ponudba mora vsebovati:
– ponujeno ceno,
– plačilne pogoje, pri čemer je potrebno

upoštevati, da mora biti celotna kupnina pla-
čana v 8 dneh po obojestranskem podpisu
kupoprodajne pogodbe,

– fotokopijo potrdila o državljanstvu RS
za fizične osebe ali izpis iz sodnega registra
za pravne osebe, ki ne sme biti starejši od
treh mesecev na dan odpiranja ponudb,

– potrdilo o vplačilu varščine.
Nepravočasne in nepopolne ponudbe se

ne bodo upoštevale.
6. Odpiranje ponudb bo 29. 6. 1998 ob

13. uri v Ljubljani, Kotnikova ul. 8a, na Viso-
ki policijsko-varnostni šoli.

Predstavniki ponudnikov pravnih oseb
morajo priložiti pooblastilo o zastopanju.
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7. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri v
roku 15 dni po poteku roka za odpiranje
ponudb.

8. Prednost pri nakupu bo imel ponud-
nik, ki bo ponudil višjo ceno in ugodnejše
plačilne pogoje. Prodajalec ima pravico, da
po lastni presoji ne sklene pogodbe z nobe-
nim ponudnikom in v tem primeru lahko po-
novi javni razpis.

9. Prometni davek ter vse druge dajatve
ter stroške v zvezi s prenosom lastništva
plača kupec.

10. Varščina bo najugodnejšemu ponud-
niku vračunana v kupnino, ostalim ponudni-
kom pa brez obresti vrnjena v roku 15 dni
po končani izbiri.

11. Izbrani ponudnik mora skleniti po-
godbo o nakupu nepremičnine v roku 8 dni
po prejemu povabila za sklenitev pogodbe,
kupnino pa vplačati v pogodbenem roku,
sicer bo pogodba razveljavljena, varščina
pa ne bo vrnjena.

12. Kupec lahko pridobi lastninsko pra-
vico na nepremičnini šele po vplačilu celot-
ne kupnine.

13. Ponudbe morajo prispeti v zapeča-
tenih kuvertah ter biti označene z napisom:

“Ponudba št. 0048-308/42-N/98 – Ga-
raža A – Ne odpiraj”,

“Ponudba št. 0048-308/42-N/98 – Ga-
raža B – Ne odpiraj”,

“Ponudba št. 0048-308/42-N/98 – Ga-
raža C – Ne odpiraj”.

Ministrstvo za notranje zadeve

Ob-3460

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a,
Ajdovščina, objavlja na podlagi odloka o pro-
računu Občine Ajdovščina za leto 1998 in
pravilnika o merilih za izbiro izvajalcev in
financiranje programov športa

javni razpis
za sofinanciranje programov športa v

Občini Ajdovščina v letu 1998

I. Občina Ajdovščina bo v letu 1998 sofi-
nancirala naslednje športne programe:

1. programe za otroke in mladino:
– programe športnih značk,
– tečaje plavanja in smučanja,
– šolska športna tekmovanja,
– splošne športne šole in programe red-

ne vadbe;
2. program kakovostnega in vrhunskega

športa:
– selektivne športne programe za mladi-

no,
– programe redne vadbe v kolektivnih in

individualnih športnih panogah;
3. rekreativne športne programe in pri-

reditve;
4. izpopolnjevanje strokovnih kadrov;
5. vzdrževanje športnih objektov;
6. opravljanje skupnih nalog za potrebe

športa v občini.

II. Programi in izvajalci bodo izbrani in
sofinancirani po merilih iz pravilnika o meri-
lih za izbiro izvajalcev in financiranje progra-
mov športa v Občini Ajdovščina.

Na razpis se lahko prijavijo športna druš-
tva in športne zveze, vrtci in šole ter zavodi,
gospodarske družbe, zasebniki in druge or-
ganizacije, registrirane za opravljanje šport-
ne dejavnosti, s sedežem v Občini Ajdovšči-
na in izpolnjujejo pogoje iz navedenega pra-
vilnika.

III. Rok za prijavo programov je 29. junij
1998. Prijave v zaprti kuverti z oznako
»Športni programi 98«, se pošlje po pošti
ali odda na naslov: Občina Ajdovščina, Ce-
sta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina.

Prijavi se priložijo obrazci in drugi doku-
menti, navedeni v razpisni dokumentaciji, ki
jo zainteresirani dobijo na sedežu Občine
Ajdovščina, dodatne informacije pri Dragici
Fiegl, tel. 065/61-081.

IV. Sklep o izbiri bodo prijavljeni izvajalci
prejeli do 15. julija 1998.

Občina Ajdovščina

Ob-3396

Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18,
Brežice, objavlja

javni razpis
za prodajo nepremičnin z zbiranjem

ponudb
Predmet prodaje so naslednje nepremič-

nine:
1. Stavba stare osnovne šole v Dobovi s

pripadajočim zemljiščem Ulica bratov Ger-
jovič 57, Dobova:

– stavbno zemljišče, parc. št. 5, k. o.
Veliki Obrež, ZKV 3,

– pašnik, parcela št. 1097/1, k. o. Veli-
ki Obrež, ZKV 3,

– njiva, parcela št. 1098, k. o. Veliki
Obrež, ZKV 3,

– stavba neto koristne površine
1.037 m2.

Izklicna cena je tržna vrednost nepre-
mičnine in znaša 17,417.178 SIT.

2. Stavba osnovne šole Bojsno s pripa-
dajočim zemljiščem v KS Globoko:

– stavbno zemljišče, parcela št. 175,
k. o. Bojsno, ZKV 26,

– dvorišče, parcela št. 486/1, k. o. Boj-
sno, ZKV 26,

– šolski objekt, neto koristne površine
352,36 m2.

Izklicna cena je tržna vrednost nepre-
mičnine in znaša 7,815.454 SIT.

Na javni razpis se lahko prijavijo vse prav-
ne in fizične osebe, ki vplačajo varščino v
višini 10% od izklicne cene za posamezno
nepremičnino na žiro račun prodajalca št.
51620-630-13063.

S potrdilom o plačani varščini se ponud-
nik izkaže pred začetkom odpiranja ponudb.
Brez potrdila  o plačani varščini ponudnik
ne more sodelovati na javnem razpisu.

Predstavnik in pooblaščenci pravnih
oseb se morajo pred začetkom odpiranja
ponudb izkazati tudi z overjenim pooblasti-
lom in registracijo, iz katere je razvidno, da
ima podjetje sedež v Republiki Sloveniji,
fizične osebe pa z originalnim potrdilom o
slovenskem državljanstvu.

Varščino bomo najboljšemu ponudniku
vračunali v kupnino, drugim pa vrnili najka-
sneje v roku treh dni brez obresti.

Uspeli ponudnik mora skleniti kupopro-
dajno pogodbo v osmih dneh po uspešno
zaključenem razpisu in poravnati celotno
kupnino v roku enega meseca od dneva
podpisa pogodbe. Če izbrani ponudnik po-
godbe v tem času ne sklene, izgubi pravico
do vračila varščine. Varščino zadržimo in
pogodbo razveljavimo tudi, če v roku enega
meseca po podpisu pogodbe zbrani po-
nudnik ne poravna celotne kupnine.

Davek na promet nepremičnin ter vse
druge dajatve in stroške povezane s preno-
som lastništva plača kupec.

Vse informacije glede razpisa dobite v
Oddelku za gospodarske javne službe in
gospodarske zadeve Občine Brežice ali po
tel. 0608/62-050, vsak dan od 8. do 14.
ure.

Vsi zainteresirani ponudniki si lahko ne-
premičnine po tem razpisu ogledajo v petih
dneh od objave razpisa. Predhodni ogled
najavite po tel. 0608/62-050, interna 230.

Ponudbe sprejemamo v sprejemni pisar-
ni Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18,
Brežice, z dospetjem v roku 15 dni od dne-
va objave.

Ponudba mora biti v zaprti kuverti z oz-
nako »Ne odpiraj – ponudba za prodajo
nepremičnin« in katere »Dobova« ali »Boj-
sno«.

Odpiranje ponudb bo tretji dan po za-
ključenem razpisu v sejni sobi Občine Bre-
žice, Cesta prvih borcev 18, Brežice, ob
12. uri.

Občina Brežice

Ob-3397

KPL – Gradnje, rast, inženiring, d.d.,
Ljubljana, Tbilisijska 61, objavlja na podlagi
soglasja nadzornega sveta

javni razpis
z zbiranjem ponudb za prodajo

naslednje nepremičnine:
1. Samski dom Jožeta Jame na lokaciji

Jožeta Jame 8 v Ljubljani.
2. Objekt Samskega doma stoji na:
– parc. št. 1797/1, dvorišče v izmeri

44,42 m2,
– parc. št. 1788/1, igrišče v izmeri

8,63 m2,
– parc. št. 1796/4, parkirišče v izmeri

17,85 m2,
– parc. št. 1797/3, stavbišče s poslov-

no stavbo v izmeri 6,19 m2,
– parc. št. 1788/3, stavbišče s poslov-

no stavbo v izmeri 17,26 m2,
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La-29
Podjetje Žičnice Vogel–Bohinj, objav-

lja javni poziv za vpis in vplačilo delnic.
Ponovno pozivamo vse upravičence, da

v roku 15 dni po objavi tega javnega poziva
v časopisu Delo, vpišejo in z gotovino vpla-
čajo delnice notranjega odkupa na posebni
privatizacijski podračun številka
51540-698-4202.

Program lastninskega preoblikovanja je
bil objavljen v časopisu Delo, dne 5. 9.
1996 in v Uradnem listu RS, z dne 13. 9.
1996.

Žičnice Vogel–Bohinj
Bohinjsko jezero

Št. 906/98-2274 Ob-3389

Banka Celje, d.d., v skladu s svojim sta-
tutom objavlja naslednjo

ponudbo
za prodajo delnic Banke Celje, d.d.
Prodajalec: Trdnjava PID, d.d., Velenje,

Prešernova 1a, 3320 Velenje.
Predmet prodaje:
– 3800 prednostnih delnic Banke Celje,

d.d., na ime po ceni 27.952,44 SIT za del-
nico.

Prednostno pravico imajo v skladu z do-
ločili statuta delničarji Banke Celje, d.d.,
imetniki delnic na ime, ki s pismenim sporo-
čilom izjavijo, da sprejmejo ponudbo.

Ponudba veže ponudnika vse dokler jo
prvi izmed obstoječih delničarjev ne akcep-
tira.

Delničarji lahko svojo predkupno pravi-
co uveljavljajo do vključno 2. 7. 1998. Po
preteku roka bodo delnice pod enakimi po-
goji ponujene ostalim kupcem.

Ponudbe zbira Banka Celje, d.d., Celje,
Sektor zakladništva, Vodnikova 2, 3000 Ce-
lje.

Št. 906/98 Ob-3390

Banka Celje, d.d., v skladu s svojim sta-
tutom objavlja naslednjo

ponudbo
za prodajo delnic Banke Celje, d.d.
Prodajalec: Klima Celje, d.o.o., Celje,

Delavska c. 5, 3000 Celje.
Predmet prodaje:
– 4000 navadnih delnic Banke Celje,

d.d., na ime po ceni 16.000 SIT za delnico,
– 457 prednostnih delnic Banke Celje,

d.d., na ime po ceni 16.000 SIT za delnico.
Prednostno pravico imajo v skladu z do-

ločili statuta delničarji Banke Celje, d.d.,
imetniki delnic na ime, ki s pismenim sporo-
čilom izjavijo, da sprejmejo ponudbo.

Ponudba veže ponudnika vse dokler jo
prvi izmed obstoječih delničarjev ne akcep-
tira.

Delničarji lahko svojo predkupno pravi-
co uveljavljajo do vključno 3. 7. 1998. Po
preteku roka bodo delnice pod enakimi po-
goji ponujene ostalim kupcem.

Ponudbe zbira Banka Celje, d.d., Ce-
lje, Sektor zakladništva, Vodnikova 2,
3000 Celje.

Banka Celje, d.d.

Št. 906/98 Ob-3572

Banka Celje, d.d., v skladu s svojim sta-
tutom objavlja naslednjo

ponudbo
za prodajo delnic Banke Celje, d.d.
Prodajalec: Pekarna – Slaščičarna Ro-

gla, d.d., Slovenske Konjice, Stari trg 16,
Slovenske Konjice.

Predmet prodaje:
– 218 navadnih delnic Banke Celje,

d.d., na ime po ceni 15.500 SIT za delnico,
– 22 prednostnih delnic Banke Celje,

d.d., na ime po ceni 15.500 SIT za delnico.
Prednostno pravico imajo v skladu z do-

ločili statuta delničarji Banke Celje, d.d.,
imetniki delnic na ime, ki s pismenim sporo-
čilom izjavijo, da sprejmejo ponudbo.

Ponudba veže ponudnika vse dokler jo
prvi izmed obstoječih delničarjev ne akcep-
tira.

Delničarji lahko svojo predkupno pravi-
co uveljavljajo do vključno 4. 7. 1998. Po
preteku roka bodo delnice pod enakimi po-
goji ponujene ostalim kupcem.

Ponudbe zbira Banka Celje, d.d., Celje,
Sektor zakladništva, Vodnikova 2, 300 Ce-
lje.

Banka Celje, d.d.

Programi lastninskega
preoblikovanja podjetij

Objave
delniških družb

Javne prodaje delnic

– parc. št. 1796/5, cesta v izmeri
7,87 m2,

– parc. št. 1796/6, parkirišče v izmeri
9,35 m2,

vse vpisano v vl. št. 2516 k. o. Dravlje.
Nepremičnina je naprodaj po načelu vi-

deno – kupljeno.
Prometni davek in vse druge dajatve ter

stroške v zvezi s prenosom lastništva plača
kupec.

Izročitev nepremičnine Samskega doma
v last in posest kupcu, se opravi po plačilu
celotne kupnine ali po predložitvi garancije
za plačilo kupnine prvovrstne banke na prvi
poziv.

3. Ponujena prodajna cena mora biti viš-
ja od 795,000.000 SIT.

Pogoji za sodelovanje:
1. Na razpisu lahko sodelujejo domače

fizične osebe, ki predložijo potrdilo o držav-
ljanstvu in pravne osebe, ki so registrirane
in imajo sedež v RS, kar izkažejo z overje-
nim izpisom iz sodnega registra.

2. Vsakemu ponudniku bo na njegovo
zahtevo omogočen ogled nepremičnine.

3. Prijavi na razpis je potrebno priložiti
potrdilo o vplačani varščini, ki znaša 10%
vrednosti ponudbene cene, kot dokaz za
resnost ponudbe. Varščino je potrebno po-
ravnati na žiro račun KPL – Gradnje, rast,
inženiring, d.d., Ljubljana, št.
50106-601-24027, z oznako namen naka-
zila »Prodaja samskega doma«. Ponudni-
kom, ki na razpisu ne bodo uspeli, bo vpla-
čana varščina brezobrestno vrnjena v 30
dneh po končanem postopku oziroma izbiri
najugodnejšega ponudnika, kupcu pa se
varščina vračuna v kupnino. Ponudb, ki ne
bodo vsebovale potrjenega dokazila o vpla-
čilu varščine, prodajalec v postopku ne bo
obravnaval.

4. Rok za zbiranje ponudb je 20 dni od
objave v Uradnem listu RS.

5. Pisna ponudba mora vsebovati:
– ponujeno ceno,
– plačilne pogoje,
– izpis iz sodnega registra in dokazilo o

plačilu sposobnosti za pravne osebe in fo-
tokopijo potrdila o državljanstvu RS za fizič-
ne osebe ter

– potrdilo o varščini.
6. Prispele ponudbe bo ocenila poseb-

na komisija za oceno ponudb.
7. Pri izbiri bodo imeli prednost ponud-

niki, ki bodo ponudili višjo ceno in ugodnej-
še plačilne pogoje. Prodajalec ima pravico,
da po lastni presoji ne sklene pogodbe z
nobenim ponudnikom.

8. Odločitev o najugodnejšem ponudni-
ku bo na podlagi poročila komisije za oce-
no ponudb sprejeta v 30 dneh po konča-
nem zbiranju ponudb.

9. Izbrani ponudnik mora skleniti pogod-
bo o nakupu nepremičnine najkasneje v ro-
ku 15 dni po končani izbiri, kupnino pa

vplačati v pogodbenem roku, sicer bo po-
godba razveljavljena.

10. Pisne ponudbe pošljite na naslov:
KPL – Gradnje, rast, inženiring, d.d., Ljub-
ljana, Tbilisijska 61, priporočeno, v zaprti
kuverti z oznako »Prodaja samskega do-
ma«.

11. Dodatne informacije glede prodaje
prejmejo morebitni ponudniki pri Maroša
Karlu, na sedežu družbe Tbilisijska 61 v
Ljubljani, tel. 061/266-971.

KPL – Gradnje, rast, inženiring, d.d.
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Sklici skupščin in nasprotni predlogi

Popravek

V sklicu 11. skupščine družbe Lesnina
MG oprema, Podjetje za inženiring, d.d.,
Ljubljana, Parmova 53, objavljenem v Urad-
nem listu RS, št. 42-43 z dne 5. 6. 1998,
Ob-3313, se datum sklica pravilno glasi: ...
ki bo 7. 7. 1998 ob 17. uri, v Lesnini,
Parmova 53, Ljubljana, soba 434/IV.

Uredništvo

Popravek

Št. 189/98 Ob-3615
Pri objavi sklica 1. seje skupščine delni-

ške družbe Prevoz Brežice, Podjetje za cest-
ni tovorni promet, d.d., objavljene v Urad-
nem listu RS, št. 42-43 z dne 5. 6. 1998,
Ob-3293, Št. 348/2899-1998, se popravi-
jo in pravilno glasijo naslednje točke:

6. Obravnava in sprejem predloga
razporeditve dobička oziroma pokriva-
nja izgube za poslovna leta 1993 do
1997.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in ob pozitivnem mnenju začasnega
nadzornega sveta se sprejme sklep, da se
izguba iz let 1995–1997 v višini
111,944.743,20 SIT, pokrije na nasled-
nji način:

1. del izgube z dobičkom in reva-
lorizacijo dobička iz let 1993–1994 v
skupni višini 21,788.204,50 SIT,

2. del izgube z revalorizacijskim
popravkom rezerv v višini
38,036.341,20 SIT,

3. razliko do prikazane višine izgu-
be pa iz tekočega poslovanja v 5 letih.
Preknjižba se izvede 1. 1. 1998.

9. Obravnava in sprejem izhodišč sana-
cije in reorganizacije poslovanja družbe.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in začasnega nadzornega sveta se
sprejme predlagana izhodišča 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 skle-
nila, da se skladno z določili statuta družbe
za člane nadzornega sveta – predstavnike
delničarjev izvolijo predlagani kandidati:

1. Bojan Knez, dipl. ek. – Primor-
ski skladi,

2. Jože Petrovič, dipl. ek. – Petrol
Ljubljana,

3. Ivan Čakar, dipl. prav. – UE Bre-
žice,

4. Ana Marija Kugler-Šafar – Pre-
voz Brežice.

Skupščina se seznani s članoma nad-
zornega sveta – predstavnikoma delavcev,
ki ju je izvolil svet delavcev.

Prevoz Brežice
Podjetje za cestni tovorni promet, d.d.

začasna uprava

Št. 506/98 Ob-3479
Na podlagi točke B – šestega poglavja

statuta delniške družbe STC Celje, d.d. in v
skladu z določbami zakona o gospodarskih
družbah sklicujem

II. skupščino
delniške družbe STC Celje, d.d.,

ki bo v torek, 14. julija 1998, v skupni
sejni dvorani (II. nadstropje), na sedežu
družbe, Kidričeva 36, Celje, s pričetkom ob
14. uri, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev nav-
zočnosti in izvolitev delovnih teles skupš-
čine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave se izvoli za
predsedujočo skupščine Nevenka Grgič in
verifikacijska komisija v sestavi Marko Sra-
botnik – predsednik in Mateja Gnilšek in
Danilo Peserl kot preštevalca glasov.

Seji bo prisostvoval vabljen notar Marko
Fink iz Celja.

2. Obravnava in sprejem revidiranega let-
nega poročila družbe za leto 1997.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejme revidirano letno poročilo družbe za
leto 1997.

3. Obravnava in sprejem sklepa o razpo-
reditvi dobička za poslovno leto 1997 in
nerazporejenega dobička iz preteklih let.

Predlog sklepa 3.1.: na predlog uprave
in ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta
se sprejme sklep, da ostane čisti dobiček iz
leta 1997 v višini 19,254.403 SIT nerazpo-
rejen.

Predlog 3.2.: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejme sklep, da se nerazdeljen čisti dobi-
ček iz prejšnjih let v višini 54,924.930 SIT
razporedi tako, da se v višini 17,606.310
SIT nameni za izplačilo dividend, 300.000
SIT za nagrado upravi, 402.000 SIT za na-
grado nadzornemu svetu, oboje izplačljivo v
celoti v gotovini, preostali del v višini
36,616.620 SIT pa ostane še naprej neraz-
porejen.

Bruto dividenda na delnico znaša 33,67
SIT. Dividenda se izplača lastnikom delnic,
ki so na dan izvedbe skupščine vpisani v
delniški knjigi družbe in bo izplačana do
konca leta 1998.

4. Imenovanje pooblaščene revizijske hi-
še za leto 1998.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za pooblaščenega revizorja za leto
1998 imenuje revizijska družba Epis, d.o.o.,
Glavni trg 5, Celje.

5. Obravnava in sprejem predloga skle-
pa za spremembo višine sejnin za člane
nadzornega sveta.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se članom nadzornega sveta določi
nova višina sejnine, in sicer v višini 40.000
SIT neto za člane nadzornega sveta in
50.000 SIT za predsednika nadzornega
sveta.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno in ves čas trajanja poob-
lastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se pi-
sno prijavijo osebno ali s priporočeno po-
šiljko, ki jo dostavijo družbi tako, da jo ta
prejme najkasneje tri dni pred zasedanjem
skupščine, v tajništvu družbe.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine, in sicer najmanj eno uro pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
na seznamu prisotnih delničarjev potrdili
svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za
glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda,
razen prve točke, se glasuje z glasovnica-
mi.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumen-
tom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopni-
ki pa še z izpisom iz sodnega registra.

Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne

nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o
njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pi-
sno sporočijo upravi v enem tednu po obja-
vi sklica skupščine. Predloženi nasprotni
predlogi morajo biti obrazloženi.

Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne eno uro za prvim sklicem z istim dnevnim
redom. V tem primeru bo skupščina veljav-
no odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem v informativni pi-
sarni družbe v Celju, Kidričeva 36, vsak
delovnik od 10. do 12. ure, v pisarni vodje
kadrovsko splošnega sektorja, od dneva ob-
jave sklica skupščine do vključno dneva za-
sedanja skupščine.

Vljudno vabljeni!
STC Celje, d.d.

uprava – direktor

Št. 15 Ob-3480
Na podlagi 10. člena statuta delniške

družbe UKO Kropa, d.d., uprava družbe skli-
cuje

4. skupščino
delniške družbe UKO Kropa,

ki bo v četrtek, 16. julija 1998 ob 13.
uri, na sedežu družbe Kropa 7a.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine:
a) ugotovitev sklepčnosti in potrditev

dnevnega reda;
b) imenovanje zapisnikarja, preštevalca

glasov ter potrditev notarja.
Predlog sklepa:
a) ugotovi se sklepčnost skupščine.

Skupščina sprejme predlagani dnevni red;
b) imenujejo se zapisnikar, preštevalec

glasov in notar za sestavo notarskega zapi-
snika.

2. Obravnava in sprejem poročila o po-
slovanju družbe za leto 1997 s predlogom
za kritje izgube.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta se sprej-
me poročilo o poslovanju družbe za leto
1997 s predlogom o kritju izgube.
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3. Obravnava in sprejem plana za leto
1998.

Predlog sklepa: skupščina sprejme plan
družbe za leto 1998 v predloženi vsebini.

4. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov

je delničarjem na vpogled na sedežu druž-
be vsak delovni dan od 8. do 14. ure.

Delničarji lahko v 7 dneh po objavi sklica
skupščine podajo predloge za dopolnitev
dnevnega reda oziroma nasprotne predlo-
ge. Predlogi so lahko le v pisni obliki in
razumno utemeljeni.

Pravico do udeležbe na skupščini in gla-
sovalno pravico lahko uresničujejo delničar-
ji, ki do 3 dni pred skupščino upravi družbe
pisno prijavijo svojo udeležbo oziroma pred-
ložijo pisno pooblastilo za zastopanje.

Če skupščina ob objavljeni uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 15. uri, v istih prostorih.

Po ponovnem sklicu bo skupščina odlo-
čala ne glede na višino zastopanega osnov-
nega kapitala.

UKO Kropa, d.d.
uprava

Št. 295/98 Ob-3481
Na podlagi 36. člena statuta družbe skli-

cujem

3. skupščino
družbe Drogerija, d.d.,

ki bo v sredo, 15. 7. 1998 ob 13. uri, v
prostorih na sedežu družbe v Ljubljani, Uli-
ca Milana Majcna 12, z naslednjim dnevnim
redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev njenih
organov.

Predlog sklepa:
1.1. Za predsednika skupščine se izvoli

Alojzij Zrimšek.
1.2. V verifikacijsko komisijo se izvolita:
– Antonija Deržanič, predsednica,
– Lojzka Piciga, članica.
1.3. Ugotovi se navzočnost notarke Ne-

venke Tory.
2. Letno poročilo družbe za leto 1997.
Predlog sklepa: skupščina sprejme let-

no poročilo direktorja o poslovanju družbe
za leto 1997, z mnenjem nadzornega sveta
in mnenjem revizorske družbe ITEO Revizi-
ja, d.o.o., Ljubljana, v predloženem bese-
dilu.

3. Razdelitev dobička.
Predlog sklepa:
3.1. Nerazdeljeni čisti dobiček iz poslov-

nih let 1993, 1994, 1995 in 1996 v višini
8,057.496 SIT, skupaj z revalorizacijskim
popravkom do dne 31. 12. 1997 v višini
2,221.609 SIT, se razdeli:

– za izplačilo dividend 1,454.520 SIT,
– nerazdeljeni dobiček 5,824.585 SIT.
3.2. Čisti dobiček iz poslovnega leta

1997 v višini 9,759.870 SIT ostane neraz-
porejen.

3.3. Delničarjem se izplača 60 SIT bruto
dividende na delnico. Do izplačila dividen-
de je upravičen delničar družbe, ki je lastnik
delnic, evidentiranih pri KDD na dan 15. 7.
1998. Družba bo dividende izplačala do
31. 8. 1998.

4. Določitev sejnine za člane in pred-
sednika nadzornega sveta.

Predlog sklepa: član nadzornega sveta
družbe je upravičen do sejnine v višini
25.000 SIT bruto, predsednik nadzornega
sveta pa v višini 30.000 SIT bruto.

5. Imenovanje revizorja za leto 1998.
Predlog sklepa: skupščina imenuje revi-

zorsko družbo ITEO Revizija, d.o.o., Ljub-
ljana, za revizijo poslovanja Drogerije, d.d.,
za leto 1998.

Gradivo za skupščino družbe je vsem
delničarjem na razpolago v splošno-kadrov-
ski službi na sedežu družbe vsak delovni
dan v tednu, med 12. in 15. uro.

Pravico do udeležbe na skupščini druž-
be in glasovalno pravico lahko uresničujejo
delničarji, njihovi zakoniti zastopniki in poob-
laščenci, ki pisno prijavijo svojo udeležbo
na skupščini družbe 3 dni pred sejo (najka-
sneje do 12. 7. 1998). Pooblaščenec del-
ničarja mora prijavi za udeležbo priložiti tudi
pisno pooblastilo.

Pozivam udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
30 minut pred začetkom zasedanja, kjer
bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in
prevzeli glasovnice.

Če ob napovedani uri skupščina družbe
ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
skupščine isti dan v istih prostorih, ob
13.30. V tem primeru bo skupščina družbe
veljavno odločala ne glede na višino zasto-
panega kapitala.

Drogerija, d.d., Ljubljana
direktor

Št. 91/8 91/98 Ob-3482
Na podlagi 20. člena statuta delniške

družbe sklicuje uprava

4. skupščino
delniške družbe Guma, d.d., Grosuplje,

ki bo 13. julija 1998 ob 12. uri, na sede-
žu družbe Brezje pri Grosupljem 1c, Gro-
suplje, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.

2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik

skupščine, dva preštevalca glasov, notar za
sestavo notarskega zapisnika in zapisnikar.

3. Letno poročilo za leto 1997.
Predlog sklepa: sprejme se predlagano

letno poročilo za leto 1997, skupaj z revizij-
skim poročilom in mnenjem nadzornega
sveta.

4. Obravnava in sprejem plana poslova-
nja za leto 1998.

Predlog sklepa: sprejme se plan poslo-
vanja za leto 1998.

5. Delitev čistega dobička za leto 1995,
1996 in 1997.

Predlog sklepa: sprejme se predlagana
delitev dobička za leto 1995, 1996 in 1997.

6. Določitev višine sejnin članom nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa: sprejme se predlagana
višina sejnin za člane nadzornega sveta po
predlogu uprave.

7. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja delniške

družbe Guma Grosuplje se imenuje revizij-
ska družba Contura, d.o.o., iz Ljubljane, za
leto 1998.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled na upravi družbe

Brezje pri Grosupljem 1c, vsak delovnik od
10. do 12. ure, pri vodji finančno računo-
vodskega sektorja.

Vabljene prosimo, da v sedmih dneh od
objave svoje pripombe ter spreminjevalne
oziroma dopolnilne predloge pisno sporoči-
jo upravi. Uprava bo o utemeljenih predlo-
gih sprejela svoja stališča in bo o spreme-
njenih predlogih najpozneje v 12 dneh po
sklicu skupščine obvestila delničarje.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se iz-
kažejo s potrdilom o vplačanih delnicah ali s
pisnim pooblastilom delničarja.

Zaradi lažje izvedbe skupščine prosimo
delničarje, njihove pooblaščence in zastop-
nike, ki se nameravajo udeležiti skupščine,
da svojo udeležbo pisno prijavijo 3 dni pred
sejo skupščine.

Vsaka delnica daje delničarjem 1 glas.
Glasuje se javno. Če je prvi sklic skupščine
neuspešen, se skupščina ponovi istega dne
ob 13. uri, v istem prostoru. Po ponovnem
sklicu bo skupščina odločala ne glede na
višino zastopanega kapitala.

Guma, d.d., Grosuplje
uprava družbe

Ob-3483
Na podlagi 45. člena statuta družbe Ko-

munalno podjetje Ptuj, d.d., uprava sklicuje

2. skupščino,

ki bo 15. 7. 1998 ob 8. uri, v poslovnih
prostorih družbe na Ptuju, Žnidaričevo na-
brežje 3, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa uprave: ugotovi se
sklepčnost skupščine, izvoli predsedujoče-
ga skupščine in verifikacijsko komisijo v se-
stavi predsednika in dveh preštevalcev gla-
sov.

Seji bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Sprejem letnega poročila za leto

1997 z mnenjem revizorja.
Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-

ta je 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 leto 1997.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta je predlog sklepa uprave:

Čisti dobiček v višini 52,043.501 SIT se
deli na:

– dividende 15,613.050 SIT,
bruto dividenda na delnico znaša 92,23

SIT:
– nerazporejeni dobiček 36,430.451

SIT.
Delničarjem se dividenda izplača najka-

sneje do 10. 9. 1998.
4. Imenovanje revizijske družbe za leto

1998.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za

pooblaščeno revizijsko družbo za leto 1998
skupščina imenuje Prelog – Simam Revizi-
ja, d.o.o. in drugi k. d. Ptuj.

5. 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
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reda do vključno dneva zasedanja skupš-
čine.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda, morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku 7
dni po objavi tega sklica v tajništvu uprave
delniške družbe.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic, njihovi pooblaščenci ali za-
stopniki. Pooblastilo mora biti pisno.

Pogoj za udeležbo na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu upra-
ve na sedežu družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino pred zasedanjem, zaradi vzpo-
stavitve 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 za-
četkom zasedanja skupščine. Če skupšči-
na 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!
Komunalno podjetje Ptuj, d.d.

direktor

Št. 591/98 Ob-3484
Na podlagi določil 14. in 15. člena sta-

tuta delniške družbe Kristal Maribor, d.d. in
v skladu z določbami zakona o gospodar-
skih družbah sklicujem

II. sejo skupščine
delniške družbe Kristal Maribor, d.d.,

ki bo v torek, 14. julija 1998, v sejni sobi
podjetja Mariborski vodovod, Jadranska c.
24, Maribor, s pričetkom ob 10. uri, z na-
slednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev nav-
zočnosti in izvolitev delovnih teles skupšči-
ne.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave se za pred-
sedujočo skupščine imenuje Grgič Neven-
ka in izvoli verifikacijska komisija v sestavi
predsednika Lorber Jožefa in dveh prešte-
valcev glasov Kohek Stanislava ter Klembas
Andreja. Seji bo prisostvoval vabljeni notar
Stanislav Bohinc.

2. Obravnava in sprejem revidiranega let-
nega poročila družbe za poslovno leto
1997.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta skupš-
čina sprejme revidirano letno poročilo druž-
be za leto 1997 v predloženem besedilu.
Sestavni del poročila je tudi pozitivno mne-
nje revizorja.

3. Obravnava in sprejem predloga skle-
pa o pokrivanju izgube za leto 1997.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se

sprejme sklep, da se izguba iz leta 1997 v
višini 103,145.000 SIT pokriva iz poslova-
nja v naslednjih petih letih.

4. Obravnava in sprejem na znanje poro-
čila o delu nadzornega sveta.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se na znanje sprejme poročilo o delu
nadzornega sveta v predlaganem besedilu.

5. Obravnava in sprejem na znanje infor-
macije o izvajanju sanacijskega programa
družbe.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se na znanje sprejme informacija o
izvajanju sanacijskega programa v predla-
ganem besedilu.

6. Imenovanje pooblaščene revizijske hi-
še za leto 1998.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za pooblaščenega revizorja za leto
1998 imenuje Revizijska hiša »Abeceda«
Ptuj, Trstenjakova 3, Ptuj.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno in ves čas trajanja poob-
lastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se pi-
sno prijavijo osebno ali priporočeno pošilj-
ko dostavijo najmanj tri dni pred zaseda-
njem skupščine v tajništvo družbe v Maribo-
ru, Stritarjeva ul. 24.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine, in sicer najmanj eno uro pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
na seznamu prisotnih delničarjev potrdili
svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za
glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda,
razen prve točke, se glasuje z glasovnica-
mi.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumen-
tom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopni-
ki pa še z izpisom iz sodnega registra.

Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne

nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o
njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pi-
sno sporočijo upravi v enem tednu po obja-
vi sklica skupščine. Predloženi nasprotni
predlogi morajo biti obrazloženi.

Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne eno uro za prvim sklicem z istim dnevnim
redom. V tem primeru bo skupščina veljav-
no odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.

Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

je na vpogled delničarjem v KSS pri Lorber
Jožetu, v Mariboru, Stritarjeva ul. 24, vsak
delovnik od 8. do 12. ure, od dneva objave
sklica skupščine, do vključno dneva zase-
danja skupščine.

Vljudno vabljeni!
Kristal Maribor, d.d.

uprava – glavni direktor

Št. 31/98 Ob-3486
Na podlagi 19. člena statuta sklicuje

uprava družbe Alpos, industrija kovinskih iz-
delkov in opreme, d.d., Šentjur, Ul. Leona
Dobrotinška 2

2. sejo skupščine
Alpos, d.d.,

ki bo 13. julija 1998 ob 10. uri, v hotelu
v Šentjurju, Ul. Valentina Orožna 4, Šentjur.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-

lagani dnevni red.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: skupščina izvoli za pred-

sednika skupščine Franca Bana, za prešte-
valca glasov Andreja Zalarja in Jožefa Artna-
ka ter imenuje notarko na skupščini Jasno
Bečaj-Božičnik, notarko v Šentjurju.

3. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la o poslovanju družbe v letu 1997.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sve-
ta skupščina sprejme predlagano letno po-
ročilo o poslovanju v letu 1997.

4. Obravnava in sprejem predloga o de-
litvi dobička.

Predlog sklepa: skupščina na predlog
uprave in na podlagi pozitivnega mnenja
nadzornega sveta sprejme, da se preostala
nepokrita izguba iz leta 1995 v znesku
109,672.847 SIT in revalorizacijski del iz-
gube 22,225.421 SIT v celoti pokrije iz
revalorizacijskih rezerv. Izguba za leto 1997
se krije v skladu s predlogom.

5. Obravnava in sprejem predloga o ob-
likovanju sklada lastnih delnic.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-
log o oblikovanju sklada lastnih delnic.

6. Imenovanje revizorja za leto 1998.
Predlog sklepa: za revizorja se imenuje

revizijska družba po predlogu nadzornega
sveta.

7. Obravnava in sprejem sprememb in
dopolnitev statuta.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-
lagano spremembo in dopolnitev statuta.

8. Vprašanja in pobude delničarjev.
Opomba: predlagatelj sklepa pod 6. toč-

ko je nadzorni svet in pod 7. točko uprava,
vseh ostalih pa uprava in nadzorni svet.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda je delničarjem
na vpogled na upravi družbe Alpos, d.d.,
Šentjur, Ul. Leona Dobrotinška 2, vsak de-
lovni dan od 12. do 13. ure, od dneva obja-
ve dnevnega reda.

Skupščina odloča o objavljenih predlo-
gih po posameznih točkah dnevnega reda.
Nasprotni predlogi delničarjev k posamez-
nim točkam dnevnega reda morajo biti v
pisni obliki, obrazloženi in zaradi objave vlo-
ženi v 7 dneh po objavi tega sklica v sektor-
ju za pravne organizacijske in kadrovske
zadeve družbe Alpos, d.d., Ul. Leona Do-
brotinška 2, Šentjur.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
imetniki navadnih delnic, njihovi pooblaš-
čenci in zastopniki. Poobastila morajo biti
pisna. Delničarji oziroma njihovi pooblaš-
čenci najkasneje 3 dni pred zasedanjem
skupščine (do vključno 9. 7. 1998) pisno
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prijavijo svojo udeležbo na skupščini oziro-
ma dostavijo pooblastilo v sektor za pravne
organizacijske in kadrovske zadeve družbe,
zaradi priprave glasovnic in priprave prosto-
ra za skupščino. Pravočasna pisna prijava
in predložitev pooblastila je pogoj za ude-
ležbo in odločanje na skupščini.

V vseh točkah dnevnega reda se glasuje
za ali proti na podlagi glasovnic, ki jih udele-
ženci prejmejo ob vstopu v sejno dvorano,
kjer se vpišejo tudi v poseben seznam ude-
ležencev.

Prostor, kjer bo zasedanje skupščine,
bo odprt eno uro pred predvidenim začet-
kom skupščine, da se bo ugotovila navzoč-
nost in razdelile glasovnice.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpiskom iz sodnega registra.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 11. uri, na istem mestu. Na tem zaseda-
nju bo skupščina veljavno odločala ne gle-
de na višino zastopanega osnovnega kapi-
tala.

Vljudno vabljeni!
Alpos, d.d.

predsednik uprave

Ob-3487
Začasna uprava in začasni nadzorni svet

družbe SCT strojegradnja, popravila in vzdr-
ževanje strojne opreme, d.d., Ljubljana,
Kavčičeva 66, na podlagi statuta družbe in
zakona o gospodarskih družbah sklicujeta:

skupščino
SCT strojegradnja, d.d.

Skupščina bo dne 15. 7. 1998 ob 10.
uri na sedežu družbe v Ljubljani, Kavčičeva
66.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev predsednika skupščine in

dveh preštevalcev glasov.
Predlog sklepa: skupščina izvoli pred-

sednika skupščine Damjana Škofiča in dve
preštevalki glasov.

3. Sprejem poslovnika o delu skupšči-
ne.

Predlog sklepa: skupščina sprejme po-
slovnik o delu skupščine.

4. Poročilo o poteku lastninskega preob-
likovanja družbe.

5. Letno poročilo.
Predlog sklepa: skupščina se seznani s

poslovanjem družbe v letih 1993 do 1996
in sprejme letno poročilo za leto 1997.

6. Uporaba dobička in pokrivanje izgube.
Predlog sklepa: za pokrivanje izgube iz

preteklih let in njenega revalorizacijskega
popravka se v celoti namenita nerazdeljeni
dobiček s pripadajočim revalorizacijskim po-
pravkom in revalorizacijski popravek osnov-
nega kapitala v skupni višini 711,117.655
SIT.

7. Razšreitev začasnega nadzornega
sveta in imenovanje novega nadzornega
sveta.

Predlog sklepa:
1. Skupščina izvoli Matjaža Komelo in

Miho Košaka kot predstavnika delničarjev v
nadzornem svetu družbe.

2. Skupščina se seznani z imenova-
njem Matjaža Kopača za predstavnika de-
lavcev v nadzornem svetu družbe.

3. Skupščina ugotavlja, da z dnem
sprejetja tega sklepa preneha mandat čla-
nom začasnega nadzornega sveta družbe.

8. Določitev sejnin članom nadzornega
sveta družbe

Predlog sklepa: člani nadzornega sveta
so upravičeni do sejnine v višini 40.000 SIT
neto za predsednika in 30.000 SIT neto za
člana ter povračilo potnih in drugih stroškov
za prihod in udeležbo na seji.

9. Spremembe statuta družbe
Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-

lagane spremembe statuta družbe.
10. Imenovanje revizorja družbe
Predlog sklepa: za revizorja družbe za

leto 1998 skupščina imenuje DEJ 3, revizij-
sko družbo, d.o.o., Ljubljana.

Udeležba na skupščini in gradivo:
Delničar se lahko skupščine udeleži

osebno ali za udeležbo na skupščini poob-
lasti drugo osebo. Pooblastilo mora biti pi-
sno.

Pogoj za uresničevanje glasovalne pravi-
ce na skupščini je, da delničar svojo ude-
ležbo pisno prijavi vsaj tri dni pred skupšči-
no. Kot datum prijave se šteje datum, ko je
družba prijavo prejela.

Letno poročilo za leto 1997, predlog
poslovnika o delu skupščine in predlog
sprememb statuta so delničarjem na vpo-
gled na sedežu družbe, vsak delovni dan
med 9. in 12. uro.

Sklepčnost:
Kolikor ob sklicu ne bo zastopanega vsaj

15% osnovnega kapitala družbe, se
skupščina ponovno sestane istega dne, eno
uro po prvem sklicu (drugi sklic).

Ob drugem sklicu skupščina veljavno od-
loča ne glede na višino zastopanega osnov-
nega kapitala.

SCT strojegradnja, d.d.,
začasni nadzorni svet družbe

začasna uprava družbe

Št. 120/98 Ob-3488
Uprava Fersped, d.d., mednarodna špe-

dicija Ljubljana, Parmova 37, sklicuje na
podlagi 8.3. točke statuta družbe

drugo skupščino
delničarjev Fersped, d.d., mednarodna

špedicija,
ki bo v sredo, 15. julija 1998 ob 9. uri v

Stekleni dvorani poslovne stavbe Sloven-
skih železnic na Kolodvorski 11, Ljubljana.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in imenovanje organov skupšči-
ne.

Predlog sklepa:
Imenujejo se organi skupščine:
– za predsednika skupščine Branko

Kopše,
– za zapisnikarja Kumer Nada, notarka v

Ljubljani,
– za preštevalca glasov Mikeln Blaž in

Repič Alenka.
2. Obravnava in sprejem letnega poroči-

la za leto 1997 in poročila računovodskih
izkazov pooblaščene revizijske hiše za leto
1997.

Predlog sklepa: sprejmeta se poročili
uprave in pooblaščene revizijske hiše o po-
slovanju v letu 1997 ter mnenje nadzornega
sveta o tem poslovanju.

3. Obravnava in sprejem sklepa o delitvi
dobička za leto 1997.

Predlog sklepa: dobiček se deli po pred-
logu uprave in nadzornega sveta.

4. Obravnava in sprejem sklepa o ime-
novanju revizorja.

Predlog sklepa: za pooblaščenega revi-
zorja družbe za poslovno leto 1998 se ime-
nuje Coopers & Lybrand.

Udeležba na skupščini in glasovanje
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno in sestavljeno skladno z
zakonodajo.

Udeležence pozivamo, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine pred začetkom zasedanja, kjer
bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in
prevzeli ustrezno gradivo.

Popolno gradivo za skupščino je delni-
čarjem na vpogled na sedežu družbe, Par-
mova cesta 37, Ljubljana.

Delničarji lahko pravice iz delnic uresni-
čujejo neposredno na skupščini, ali prek
pooblaščencev. Pravico udeležiti se
skupščine in uresničevati glasovalno pravi-
co imajo tisti delničarji, ki svojo udeležbo na
skupščini prijavijo družbi najkasneje 3 dni
pred skupščino. Nasprotni predlogi k posa-
meznim točkam dnevnega reda naj se pi-
sno sporočijo upravi v sedmih dneh po ob-
javi sklica.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedla istega dne
ob 12. uri v tem primeru bo sklepčna ne
glede na število prisotnih delnic.

Fersped, d.d., mednarodna špedicija
uprava

Ob-3489
Na podlagi 36. člena statuta družbe Mi-

neral, družba za pridobivanje, predelavo in
montažo naravnega kamna, d.d., Ljubljana,
Letališka cesta 5, uprava sklicuje

2. skupščino družbe
Mineral, družba za pridobivanje,
predelavo in montažo naravnega

kamna, d.d., Ljubljana, Letališka cesta
5,

ki bo dne 17. 7. 1998 ob 9. uri v poslov-
nih prostorih na Letališki cesti 5, z nasled-
njim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa uprave: ugotovi se
sklepčnost skupščine. Za predsedujočo
skupščini se izvoli Branka Neffat. Izvoli se
verifikacijska komisija v sestavi:

– predsednica Irena Žolger,
– preštevalki glasov: Ljubica Žagar,

Branka Židanek.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Andrej

Škrk.
2. Sprejem letnega poročila za leto

1997 z mnenjem revizorja.
Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-

ta je predlog sklepa uprave: sprejme se
poročilo uprave o poslovanju podjetja za
leto 1997 v predloženem besedilu.
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3. Sprejem sklepa o ugotovitvi in delitvi
dobička za leto 1997.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta je predlog sklepa uprave: čisti dobiček v
letu 1997 v višini 7,383.266,48 SIT ostane
nerazporejen.

4. Sprejem sprememb in dopolnitev sta-
tuta:

Predlog sklepa uprave ob pozitivnem
mnenju nadzornega sveta: sprejmejo se
predlagane spremembe in dopolnitve statu-
ta družbe.

Nadzorni svet se pooblasti, da besedilo
statuta uskladi s sprejetimi spremembami in
dopolnitvami statuta in izdela njegovo pre-
čiščeno besedilo s preštevilčenjem členov.

5. Imenovanje revizijske družbe za leto
1998

Predlog sklepa nadzornega sveta: za
pooblaščeno revizijsko družbo za leto 1998
skupščina imenuje KPMG Slovenija, d.o.o.,
Dunajska 21, Ljubljana.

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 skupšči-
ne.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic, ki so na dan 26. 6. 1998
vpisani v delniško knjigo, njihovi poob-
laščenci ali zastopniki.

Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu upra-
ve na sedežu družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prev-
zema glasovnic za glasovanje na skupščini.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumnetom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.

Sejna soba bo odprta eno uro pred za-
četkom zasedanja skupščine. Če skupšči-
na 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.
Mineral, d.d.,

direktorica

Ob-3490
Na podlagi 39. člena statuta družbe Pre-

mogovnik Velenje, javno podjetje za prido-
bivanje lignita, d.d., Partizanska c. 78, Ve-
lenje, začasna uprava sklicuje

1. skupščino družbe
Premogovnik Velenje, javno podjetje za

pridobivanje lignita, d.d.,
ki bo dne 16. julija 1998 ob 10. uri v

poslovnih prostorih večnamenske dvorane
NOP na Partizanski 78, Velenje z nasled-
njim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa začasne uprave: ugotovi
se sklepčnost skupščine. Za predsedujočo
skupščini se izvoli Branka Neffat. Izvoli se
verifikacijska komisija v sestavi:

– predsednik Jože Kožar,
– preštevalca glasov: Kristina Zupanc,

Stanko Miljančič.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Andrej

Škrk.
2. Sprejem poslovnika o delu skupšči-

ne.
Predlog sklepa začasne uprave: skupšči-

na sprejme poslovnik o delu skupščine druž-
be, v predloženem besedilu.

3. Sprejem letnega poročila za leto 1996
z mnenjem revizorja.

Ob pozitivnem mnenju začasnega nad-
zornega sveta je predlog sklepa začasne
uprave: sprejme se poročilo uprave o po-
slovanju podjetja za leto 1996 v predlože-
nem besedilu.

4. Sprejem letnega poročila za leto 1997
z mnenjem revizorja.

Ob pozitivnem mnenju začasnega nad-
zornega sveta je predlog sklepa začasne
uprave: sprejme se poročilo uprave o po-
slovanju podjetja za leto 1997 v predlože-
nem besedilu.

5. Sprejem sklepa o ugotovitvi in kritju
izgube iz let: 1993, 1994, 1995, 1996 in
1997.

Ob pozitivnem mnenju začasnega nad-
zornega sveta je predlog sklepa začasne
uprave:

– izguba iz leta 1993 znaša:
2.650,288.207,01 SIT,

– izguba iz leta 1994 znaša:
1.528,602.712,35 SIT,

– izguba v letu 1995 znaša:
1.569,019.862,30 SIT,

– izguba v letu 1996 znaša:
2.282,050.907,09 SIT,

– izguba v letu 1997 znaša:
487,860.073,29 SIT.

Izguba v letih 1993, 1994, 1995, 1996
in 1997 skupaj znaša 8.517,821.762,04
SIT in se v revalorizirani višini krije iz rezerv
in ustreznega revalorizacijskega popravka.

6. Sprejem sklepa o povečanju osnov-
nega kapitala družbe.

Ob pozitivnem mnenju začasnega nad-
zornega sveta je predlog sklepa začasne
uprave:

1. Osnovni kapital javnega podjetja
Premogovnik Velenje, d.d., se poveča od
sedanjega zneska 26.339,890.000 SIT za
znesek 70,000.000 SIT, tako da znaša
26.409,890.000 SIT.

2. Za povečani kapital se izda 7.000
novih navadnih imenskih delnic, z nominal-
no vrednostjo 10.000 SIT, ki pripadajo Re-
publiki Sloveniji.

3. Na podlagi sklepa o povečanju os-
novnega kapitala se ustrezno spremenijo
določbe statuta in se izdela njegovo pre-
čiščeno besedilo v obliki notarskega zapi-
sa.

7. Razrešitev začasnega nadzornega
sveta in izvolitev članov nadzornega sveta,
predstavnikov delničarjev.

Predlog sklepa začasnega nadzornega
sveta: skupščina razreši člane začasnega
nadzornega sveta. Skupščina izvoli nasled-

nje člane nadzornega sveta, predstavnike
delničarjev:

    1. Brane Žerdoner,
    2. Matjaž Cerovac,
    3. Jolanda Veršič-Žabjek.
8. Sprejem temeljev poslovne politike za

leto 1998.
Ob pozitivnem mnenju začasnega nad-

zornega sveta je predlog sklepa začasne
uprave: sprejmejo se temelji poslovne poli-
tike za leto 1998 v predloženem besedilu.

9. Sprejem sklepa o nadomestilu (sejni-
ni) za udeležbo na sejah nadzornega sveta.

Predlog sklepa začasne uprave: skupšči-
na sprejme predlagano sejnino za člane
nadzornega sveta v višini 20% od povpreč-
ne plače v elektrogospodarstvu za člane in
30% za predsednika nadzornega sveta.

Družba krije tudi materialne stroške čla-
nom nadzornega sveta.

10. Imenovanje revizijske družbe za leto
1998.

Predlog sklepa začasnega nadzornega
sveta: za pooblaščeno revizijsko družbo za
leto 1998 skupščina imenuje Podboršek,
k.d., Dunajska 22, Ljubljana.

11. 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 skupšči-
ne.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic, njihovi pooblaščenci ali za-
stopniki. Pooblastilo mora biti pisno.

Pogoj za udeležbo na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu upra-
ve na sedežu družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prev-
zema glasovnic za glasovanje na skupščini.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.

Sejna soba bo odprta eno uro pred za-
četkom zasedanja skupščine. Če skupšči-
na 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.
Premogovnik Velenje, d.d.,

direktor

Ob-3491
Na podlagi 39. člena statuta družbe

Elektro Ljubljana, javno podjetje za distribu-
cijo električne energije, d.d., Slovenska 58,
Ljubljana, začasna uprava sklicuje

1. skupščino družbe
Elektro Ljubljana, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.,

Slovenska 58, Ljubljana,
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ki bo dne 14. 7. 1998 ob 13. uri v sejni
dvorani PE Elektro Ljubljana Mesto, v Ljub-
ljani, Kotnikova 9, z naslednjim dnevnim re-
dom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa začasne uprave: ugotovi
se sklepčnost skupščine. Za predsedujočo
skupščini se izvoli Branka Neffat. Izvoli se
verifikacijska komisija v sestavi:

– predsednica Vida Šturem,
– preštevalki glasov: Tonka Zadnikar in

Nataša Škerjanec.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka

Majda Lokošek.
2. Sprejem poslovnika o delu skupšči-

ne.
Predlog sklepa začasne uprave: skupš-

čina sprejme poslovnik o delu skupščine
družbe, v predloženem besedilu.

3. Sprejem letnega poročila za leto
1996 z mnenjem revizorja.

Ob pozitivnem mnenju začasnega nad-
zornega sveta je predlog sklepa začasne
uprave: sprejme se poročilo uprave o pos-
lovanju podjetja za leto 1996 v predlože-
nem besedilu.

4. Sprejem letnega poročila za leto
1997 z mnenjem revizorja.

Ob pozitivnem mnenju začasnega nad-
zornega sveta je predlog sklepa začasne
uprave: sprejme se poročilo uprave o po-
slovanju podjetja za leto 1997 v predlože-
nem besedilu.

5. Sprejem sklepa o ugotovitvi in kritju
izgube iz let: 1993, 1994, 1995, 1996 in
1997.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta je predlog sklepa direktorja:

Ugotovi se izguba v letih:
1993 znaša: 3.128,700.000 SIT,
1994 znaša: 5.596,482.000 SIT,
1995 znaša: 4.572,179.000 SIT,
1996 znaša: 4.976,920.000 SIT,
1997 znaša: 3.862,854.000 SIT.
Izguba v letih 1993, 1994, 1995, 1996

in 1997 skupaj znaša 22.137,135.000 SIT
in se krije:

– 9.790,072.000 SIT iz rezerv,
– 8.609,110.000 SIT iz revalorizacijske-

ga popravka rezerv,
– 3.737,953.000 SIT iz revalorizacijske-

ga popravka osnovnega kapitala.
6. Sprejem gospodarskega načrta za le-

to 1998.
Ob pozitivnem mnenju začasnega nad-

zornega sveta in soglasju strokovne službe
EGS je predlog sklepa začasne uprave:
sprejme se gospodarski načrt za leto 1998
v predloženem besedilu.

7. Razrešitev začasnega nadzornega
sveta in izvolitev članov nadzornega sveta,
predstavnikov delničarjev in seznanitev s
člani nadzornega sveta, ki jih je izvolil organ
soupravljanja.

Predlog sklepa začasnega nadzornega
sveta: skupščina razreši člane začasnega
nadzornega sveta.

Skupščina izvoli naslednje člane nadzor-
nega sveta, predstavnike delničarjev:

1. Janez Lesjak,
2. Borut Razdevšek,
3. Vladimir Kojnik,
4. Simon Oblak.

Skupščino se seznani, da je svet delav-
cev izvolil v nadzorni svet naslednje pred-
stavnike delavcev:

1. Mitja Fabijan,
2. Jurij Žvan.

8. Sprejem sklepa o nadomestilu (sejni-
ni) za udeležbo na sejah nadzornega sveta.

Predlog sklepa začasne uprave: skupš-
čina sprejme predlagano sejnino za člane
nadzornega sveta v višini 20% od povpreč-
ne bruto plače na zaposlenega delavca v
elektrogospodarstvu in premogovništvu za
člane in 30% za predsednika nadzornega
sveta.

Družba krije tudi materialne stroške čla-
nom nadzornega sveta.

9. Imenovanje revizijske družbe za leto
1998.

Predlog sklepa začasnega nadzornega
sveta: za pooblaščeno revizijsko družbo za
leto 1998 skupščina imenuje Deloitte &
Touche, d.o.o., Dunajska 22, Ljubljana.

10. 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 skupšči-
ne.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic, ki so vpisani v delniško knji-
go, njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno.

Pogoj za udeležbo na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu upra-
ve na sedežu družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prev-
zema glasovnic za glasovanje na skupščini.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.

Sejna soba bo odprta eno uro pred za-
četkom zasedanja skupščine. Če skupšči-
na 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.
Elektro Ljubljana, d.d., Ljubljana

direktor

Ob-3492
Na podlagi 39. člena statuta družbe

Elektro Gorenjska, javno podjetje za distri-
bucijo električne energije, d.d., Bleiweiso-
va 6, Kranj, začasna uprava sklicuje

1. skupščino družbe
Elektro Gorenjska, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.,

Bleiweisova 6, Kranj,
ki bo dne 15. 7. 1998 ob 13. uri v sejni

dvorani Elektro Gorenjska, PE Kranj, Ulica
Mirka Vadnova 3, Kranj, z naslednjim dnev-
nim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa začasne uprave: ugotovi
se sklepčnost skupščine. Za predsedujočo
skupščini se izvoli Branka Neffat. Izvoli se
verifikacijska komisija v sestavi:

– predsednik: Ignac Ahačič,
– preštevalki glasov: Vesna Kranjc in Ja-

sna Levc.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Andrej

Škrk.
2. Sprejem poslovnika o delu skupšči-

ne.
Predlog sklepa začasne uprave: skupš-

čina sprejme poslovnik o delu skupščine
družbe, v predloženem besedilu.

3. Sprejem letnega poročila za leto
1996 z mnenjem revizorja.

Ob pozitivnem mnenju začasnega nad-
zornega sveta je predlog sklepa začasne
uprave: sprejme se poročilo uprave o pos-
lovanju podjetja za leto 1996 v predlože-
nem besedilu.

4. Sprejem letnega poročila za leto
1997 z mnenjem revizorja.

Ob pozitivnem mnenju začasnega nad-
zornega sveta je predlog sklepa začasne
uprave: sprejme se poročilo uprave o po-
slovanju podjetja za leto 1997 v predlože-
nem besedilu.

5. Sprejem sklepa o ugotovitvi in kritju
izgube iz let: 1993, 1994, 1995, 1996 in
1997.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta je predlog sklepa začasne uprave: ugoto-
vi se izguba v letih:

1993 znaša: 1.200,218.755,75 SIT,
1994 znaša: 1.570,958.143,02 SIT,
1995 znaša: 1.331,025.335,72 SIT,
1996 znaša: 1.410,734.889,23 SIT,
1997 znaša: 1.136,520.715,03 SIT.
Izguba v letih 1993, 1994, 1995, 1996

in 1997 skupaj znaša 6.649,457.838,75
SIT in se s 1. 1. 1998 krije:

– 2.848,964.841,51 SIT iz rezerv,
– 3.800,492.997,24 SIT iz revaloriza-

cije rezerv.
6. Sprejem temeljev poslovne politike za

leto 1998.
Ob pozitivnem mnenju začasnega nad-

zornega sveta je predlog sklepa začasne
uprave: sprejmejo se temelji poslovne poli-
tike za leto 1998 v predloženem besedilu.

7. Razrešitev začasnega nadzornega
sveta in izvolitev članov nadzornega sveta,
predstavnikov delničarjev.

Predlog sklepa začasnega nadzornega
sveta:

Skupščina razreši člane začasnega nad-
zornega sveta.

Skupščina izvoli naslednje člane nadzor-
nega sveta, predstavnike delničarjev:

1. Saviozzi Alojz,
2. Pengal Miroslav,
3. Vastl Vladimir,
4. Resman Jože.

8. Sprejem sklepa o nadomestilu (sejni-
ni) za udeležbo na sejah nadzornega sveta.

Predlog sklepa začasne uprave: skupš-
čina sprejme predlagano sejnino za člane
nadzornega sveta v višini 20% od povpreč-
ne bruto plače na zaposlenega delavca v
elektrogospodarstvu in premogovništvu za
člane in 30% za predsednika nadzornega
sveta.
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Družba krije tudi materialne stroške čla-
nom nadzornega sveta.

Predsedniku in članom začasnega nad-
zornega sveta se za čas delovanja v zača-
snem nadzornem svetu za pripravo in delo v
začasnem nadzornem svetu izplača meseč-
no 30% (predsedniku) in 20% (članom) pov-
prečne bruto plače na zaposlenega delavca
vseh podjetij elektrogospodarstva in premo-
govništva po zadnjem znanem podatku.

9. Imenovanje revizijske družbe za leto
1998.

Predlog sklepa začasnega nadzornega
sveta: za pooblaščeno revizijsko družbo za
leto 1998 skupščina imenuje Coopers &
Lybrand, d.o.o., Dunajska 107, Ljubljana.

10. 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 skupšči-
ne.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic, ki so vpisani v delniško knji-
go, njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno.

Pogoj za udeležbo na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu upra-
ve na sedežu družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prev-
zema glasovnic za glasovanje na skupščini.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.

Sejna soba bo odprta eno uro pred za-
četkom zasedanja skupščine. Če skupšči-
na 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.
Elektro Gorenjska, d.d., Kranj

direktor

Ob-3493
Na podlagi 18. člena statuta delniške

družbe MI Lesnina, d.d., začasna uprava
sklicuje

1. sejo skupščine,

ki bo dne 15. 7. 1998 ob 12. uri na
sedežu podjetja Ljubljana, Parmova 53, z
naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in predhodna
ugotovitev sklepčnosti.

Začasna uprava otvori skupščino in ugo-
tovi ali je na skupščini zastopanih toliko del-
nic, da skupščina lahko zaseda.

2. Obravnava in sprejem poslovnika o
delu skupščine.

Predlog sklepa: na predlog začasne upra-
ve se sprejme poslovnik o delu skupščine MI
Lesnina, d.d., v predlaganem besedilu.

3. Izvolitev delovnih teles skupščine,
predstavitev notarja.

Predlog sklepa: izvoli se predsednika
skupščine, dva preštevalca glasov in zapi-
snikarja ter predstavi notarja.

4. Obravnava poročila začasne uprave o
poteku lastninjenja.

Predlog sklepa: potrdi se poročilo zača-
sne uprave o lastninskem preoblikovanju
podjetja, ki postane sestavni del sklepa.

5. Spremembe in dopolnitve statuta.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta se sprejmejo spremem-
be statuta družbe v predloženem besedilu.

6. Sprejem letnega poročila za leto 1997
z mnenjem revizorja.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta je predlog sklepa začasne uprave: sprej-
me se poročilo začasne uprave o poslova-
nju podjetja za leto 1997 v predloženem
besedilu.

7. Obravnava in odločanje o razdelitvi
dobička za leta 1995, 1996 in 1997.

Predlog sklepa: sprejme se naslednja
razdelitev dobička za leta 1995, 1996 in
1997:

dobiček iz obdobja 1995–96 v višini
239,043.452,08 SIT se razdeli:

– 229,043.452,08 SIT za dividende,
– 10,000.000 SIT kot nagrada upravi.
Dobiček iz leta 1997 v višini

509,048.943,18 SIT se pusti nerazpore-
jen.

8. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja za leto 1998

se imenuje revizijska hiša Abeceda.
9. Izvolitev članov nadzornega sveta
Predlog sklepa:
a) v nadzorni svet se izvolijo naslednji

člani nadzornega sveta:
– Mojca Kunšek,
– Sonja Gerič,
– Dean Čendak.
Skupščina se seznani z imeni članov nad-

zornega sveta iz sveta delavcev.
b) z dnem imenovanja novih članov nad-

zornega sveta se razrešijo dosedanji člani
začasnega nadzornega sveta.

10. Določitev višine nagrad članom nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa: sprejmejo se nagrade
članom nadzornega sveta v naslednji višini:

– 50.000 SIT neto za predsednika in
30.000 SIT neto za člane.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda je delničarjem
na vpogled v tajništvu podjetja MI Lesnina,
d.d., v Ljubljani, Parmova 53 vsak delovni
dan od 10. do 12. ure.

Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in oddani v sedmih
dneh po objavi tega sklica v tajništvu MI
Lesnina, d.d., Ljubljana, Parmova 53.

Skupščine se lahko udeležijo vsi delni-
čarji, njihovi pooblaščeni in zakoniti zastop-
niki, če najkasneje tri dni pred zasedanjem
skupščine pisno prijavijo svojo udeležbo.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna bo ponovno zasedanje skupščine
istega dne ob 13. uri z istim dnevnim re-
dom. Na tem zasedanju se veljavno odloča

ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

MI Lesnina, d.d.
začasna uprava

Ob-3494
Na podlagi 283. člena zakona o gospo-

darskih družbah in 8.3.6. točke statuta druž-
be Color, industrija sintetičnih smol, barv in
lakov, d.d., Medvode, uprava družbe skli-
cuje

2. redno zasedanje skupščine
družbe Color, industrija sintetičnih
smol, barv in lakov, d.d., Medvode,
ki bo v četrtek, 16. 7. 1998 ob 14. uri v

sejni sobi na sedežu družbe Color, d.d.,
Medvode, Ul. Komandanta Staneta 4.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupš-
čine.

Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupš-
čina sklepčna. Skupščina na predlog upra-
ve izvoli predsedujočega skupščine, zapi-
snikarja in verifikacijsko komisijo. Skupščini
prisostvuje vabljeni notar za sestavo notar-
skega zapisnika.

2. Letno poročilo Color, d.d., za leto
1997.

Predlog sklepa: skupščina na predlog
uprave in ob pozitivnem mnenju nadzorne-
ga sveta sprejme letno poročilo za leto 1997
v predloženem besedilu.

3. Delitev dobička za leto 1997.
Predlog sklepa: skupščina na predlog

uprave in ob pozitivnem mnenju nadzorne-
ga sveta sprejme delitev dobička za leto
1997.

4. Imenovanje revizorja za revidiranje ra-
čunovodskih izkazov za leto 1998.

Predlog sklepa: skupščina na predlog
nadzornega sveta imenuje za revidiranje ra-
čunovodskih izkazov za leto 1998 predla-
gano revizijsko družbo.

5. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo
Popolno gradivo za skupščino je delni-

čarjem na vpogled na sedežu družbe Color,
d.d., Medvode, Ul. Komandanta Staneta 4,
v tajništvu družbe, vsak delovni dan od 11.
do 13. ure.

Predlogi delničarjev
Skupščina bo odločala o objavljenih

predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda. Delničarji lahko teden dni po objavi
sklica skupščine podajo družbi predloge za
dopolnitev dnevnega reda oziroma nasprot-
ne predloge sklepov. Predlogi morajo biti
pisni in razumno utemeljeni. Družba bo os-
tale delničarje obvestila o teh predlogih.

Udeležba na skupščini in uresničevanje
glasovalne pravice

Pravico udeležbe na skupščini in pravi-
co uresničevanja glasovalne pravice imajo
delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopni-
ki, ki vsaj 3 dni pred zasedanjem skupščine
pisno prijavijo upravi družbe svojo udeležbo
in so 10 dni pred zasedanjem skupščine
vpisani v delniški knjigi oziroma centralnem
registru. Pooblaščenci morajo prijavi za ude-
ležbo priložiti tudi pisno pooblastilo.

Kot datum prijave šteje datum, ko je druž-
be prejela obvestilo.
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Navodilo za glasovanje
Glasovanje o vseh točkah dnevnega re-

da je javno, glasuje se z glasovnicami, ki jih
delničarji prejmejo ob vstopu v sobo, kjer
zaseda skupščina.

Vsaka delnica šteje en glas, sklepi pa se
sprejemajo z navadno večino oddanih gla-
sov.

Opozorila
Prostor, kjer bo zasedala skupščina, bo

odprt 30 minut pred začetkom zasedanja.
Pozivamo udeležence zasedanja, da se ja-
vijo ob odprtju prostora. Udeleženci se mo-
rajo identificirati, podpisati seznam udele-
žencev in prevzeti glasovnice.

Drugi sklic
Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepč-

na, bo ponovno zasedanje skupščine z is-
tim dnevnim redom istega dne, t.j. 16. 7.
1998 ob 15. uri v istem prostoru. Skupšči-
na bo takrat veljavno odločala ne glede na
višino zastopanega kapitala.

Vljudno vabljeni!
Color, d.d., Medvode

uprava družbe
direktor družbe

Ob-3505
Na podlagi 7.3. točke statuta Minerve

Žalec, d.d., sklicuje uprava

4. skupščino
Minerve Žalec, d.d.,

v ponedeljek, 13. julija 1998, ob 13. uri
na sedežu družbe, Pongrac 101, Griže.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev njenih

organov.
Predlog sklepa: izvolijo se organi skupš-

čine ter imenujeta zapisnikar ter notar.
2. Obravnava in sprejem letnega poroči-

la za leto 1997.
Predlog sklepa: skupščina sprejme po-

ročilo o poslovanju za leto 1997.
3. Obravnava in sprejem sklepov o raz-

poreditvi dobička.
Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-

log razporeditve čistega dobička in predla-
gano višino dividende kot sledi:

1. Čisti dobiček poslovnega leta 1997 v
višini 34,008.947 SIT se razporedi na ne-
razporejeni dobiček.

2. Revalorizirani nerazporejeni del dobič-
ka iz preteklih let v višini 36,383.234 SIT
se razporedi za

– dividende v višini 14,780.000 SIT,
– razlika v višini 21,603.234 SIT ostane

še naprej nerazporejena.
Dividenda znaša 500 SIT na delnico. Di-

vidende se izplačajo imetnikom delnic, ki
so vpisani v delniško knjigo na dan zaseda-
nja skupščine.

Dividende se izplačajo najkasneje v 30
dneh po sprejemu tega sklepa.

4. Obravnava in sprejem sklepa o ime-
novanju revizorja.

Predlog sklepa: za revizorja za leto 1998
se na predlog nadzornega sveta imenuje
revizijska hiša Elstar, d.o.o., Consulting,
Podkraj 10j, Velenje.

Gradivo za skupščino je na vpogled na
sedežu družbe v oddelku za splošne, ka-
drovske in pravne zadeve vsak delovnik med
10. in 12. uro.

Nasprotni predlog
Delničarji lahko upravi družbe v tednu

dni po objavi sklica skupščine pisno podajo
razumno utemeljen nasprotni predlog k po-
sameznim točkam dnevnega reda.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo vsi delni-

čarji, ki bodo 10. julija 1998 vpisani v del-
niško knjigo, njihovi pooblaščenci in zastop-
niki. Pooblastila morajo biti v pisni obliki.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničijo delničarji, nji-
hovi zastopniki in pooblaščenci, ki najka-
sneje do vključno 10. julija 1998 na sedež
družbe pisno prijavijo svojo udeležbo na
skupščini.

Način glasovanja
Na zasedanju skupščine se odloča o ob-

javljenih predlogih sklepov, pri čemer se o
vseh točkah glasuje z glasovnicami, ki jih
prejmejo udeleženci pri vpisu v seznam pri-
sotnosti.

Ponoven sklic skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, bo ponovno zasedanje istega
dne, to je 13. 7. 1998 ob 13.30 v istem
prostoru in z istim dnevnim redom. V tem
primeru bo skupščina sklepčna ne glede na
višino zastopanega kapitala.

Minerva Žalec, d.d.
uprava

Ob-3506
Na podlagi 21. člena statuta družbe skli-

cujemo

3. skupščino
delniške družbe Lesno industrijsko

podjetje Poljčane, d.d.,
ki bo dne 16. 7. 1998 ob 12. uri na

sedežu družbe – na Bistriški cesti 2 v Polj-
čanah.

Pogoj za udeležbo na skupščini je prija-
va udeležbe v tajništvu družbe najkasneje tri
dni pred skupščino.

Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti, določitev preštevalcev glasov.
Predlog sklepa: za preštevalca glasov

se določita Jože Sadar in Romana Kralj.
2. Obravnava revizijskega poročila, mne-

nja nadzornega sveta in sprejem letnega
poročila za leto 1997.

Predlog sklepa: letno poročilo za leto
1997 se sprejme.

3. Uporaba dobička poslovnega leta
1997.

Predlog sklepa: dobiček poslovnega le-
ta 1997 v višini 20,030.000 SIT se uporabi
za naslednje namene:

– v višini 15,141.000 SIT za pokritje ne-
pokrite izgube iz prejšnjih let,

– v višini 2,500.000 SIT za sklad lastnih
delnic,

– v višini 2,389.000 SIT za izplačilo divi-
dend, bruto dividenda na delnico znaša
86,50 SIT.

4. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: za namene iz prvih treh

alinej 240. člena zakona o gospodarskih
družbah se oblikuje sklad za lastne delnice
v višini 38,322.000 SIT (2,500.000 SIT iz
dobička in 35,822.000 SIT iz prostih re-
zerv).

Če se ob najavljenem sklicu ne doseže
sklepčnost, je ponovno zasedanje skupšči-
ne istega dne ob 13. uri na Bistriški cesti 2
v Poljčanah. Na ponovnem zasedanju
skupščina veljavno odloča ne glede na viši-
no zastopanega osnovnega kapitala.

Predlagatelja sklepov sta uprava in nad-
zorni svet soglasno.

Gradivo k vsem točkam dnevnega reda
je delničarjem na voljo na sedežu družbe na
Bistriški 2 v Poljčanah, vsak delovnik od 9.
do 12. ure, od objave sklica skupščine do
zasedanja.

Lesno industrijsko podjetje
 Poljčane, d.d.,

uprava

Ob-3495
Na podlagi 22. člena statuta Trgovskega

podjetja Planika, d.d., Slovenska Bistrica
sklicuje uprava

2. redno skupščino
delniške družbe,

ki bo dne 15. julija 1998 ob 12. uri na
sedežu družbe v Slovenski Bistrici, Trg svo-
bode 12, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Ugotovi se sklepčnost skupščine, izvoli-
jo se:

– za predsedujočega skupščine Tatjana
Novinec,

– za preštevalki glasov Brigita Senegač-
nik in Silva Robar,

– za notarja se imenuje Jožica Škrk.
2. Sprejem letnega poročila za leto

1997 z mnenjem revizorja.
Sprejme se letno poročilo uprave o po-

slovanju podjetja za leto 1997 z mnenjem
revizorja in pozitivnim mnenjem nadzornega
sveta.

3. Sprejem sklepa o ugotovitvi in razpo-
reditvi dobička za leto 1997.

Sprejme se predlagana razporeditev do-
bička za leto 1997 kot sledi:

– za izplačilo dividend 10,084.800
SIT/bruto 400 SIT na 1 delnico,

– ostanek v višini 8.958,28 SIT ostane
nerazporejen.

4. Sprejem sprememb in dopolnitev sta-
tuta.

Sprejmejo se predlagane spremembe in
dopolnitve statuta družbe.

5. Imenovanje revizijske družbe.
Za revizorja družbe za poslovno leto

1998 se imenuje revizijska hiša Abeceda,
d.o.o., Ptuj.

6. Vprašanja in pobude delničarjev
Predlagatelja predlogov sklepov sta

uprava in nadzorni svet, razen predloga skle-
pa pod 5. točko dnevnega reda, kjer je
predlagatelj nadzorni svet.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, je na voljo na sedežu družbe, v
tajništvu uprave, vsak delovni dan od 9. do
12. ure, v času od dneva objave sklica
skupščine do vključno dneva zasedanja
skupščine.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda, morajo biti
pisno obrazloženi in vloženi v roku 7 dni po
objavi tega sklica v tajništvu uprave delniške
družbe.
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Udeležbo na skupščini in glasovalno pra-
vico lahko uresničujejo delničarji, njihovi za-
stopniki ali pooblaščenci, ki 3 dni pred zase-
danjem skupščine pisno prijavijo svojo ude-
ležbo na sedežu družbe, v tajništvu uprave.

Če je sklic skupščine neuspešen, se
skupščina ponovi istega dne, v istem pro-
storu ob 14. uri. Po ponovnem sklicu skupš-
čina odloča, ne glede na višino zastopane-
ga osnovnega kapitala.

TP Planika, d.d.
uprava

Ob-3496
Na podlagi 283. člena zakona o gospo-

darskih družbah in 6.3. točko statuta HIT
hoteli, igralnice, turizem, d.d., Nova Gori-
ca, s sedežem Delpinova 7a, Nova Gorica,
sklicuje začasna uprava družbe

1. sejo skupščine
HIT hoteli, igralnice, turizem, d.d, Nova

Gorica,
ki bo na sedežu družbe v sredo, dne 15.

julija 1998 s pričetkom ob 13. uri v sejni
sobi št. 3.12.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti, izvolitev predsednika skupšči-
ne in imenovanje notarja.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine.

Izvoli se predlagani predsednik skupšči-
ne. Za sestavo notarskega zapisnika se ime-
nuje predlagani notar.

2. Sprejem sprememb in dopolnitev sta-
tuta HIT hoteli, igralnice, turizem, d.d, Nova
Gorica.

Predlog sklepa: sprejme se spremembe
in dopolnitve statuta HIT hoteli, igralnice,
turizem, d.d., Nova Gorica, v besedilu, kot
sta ga predlagala začasna uprava in začasni
nadzorni svet.

3. Sprejem letnega poročila za 1997 le-
to na predlog začasne uprave in na podlagi
mnenja začasnega nadzornega sveta.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in na podlagi mnenja začasnega nad-
zornega sveta se sprejme letno poročilo za
leto 1997 z mnenjem pooblaščenega revi-
zorja.

4. Sprejem sklepa o uporabi in delitvi
dobička na predlog začasne uprave in na
podlagi mnenja začasnega nadzornega sve-
ta.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in na podlagi mnenja začasnega nad-
zornega sveta se ugotovljeni dobiček za le-
to 1997 v višini 1.304,365.484,93 SIT upo-
rabi:

1.1. 50% dobička se odvede v rezerve
– 652,182.742,93 SIT,

1.2. 50% dobička se uporabi za pokri-
vanje izgub iz preteklih let – 652,182.742
SIT.

Nerazporejeni dobiček iz preteklih let v
višini 1.244,542.425,30 SIT se uporabi in
deli:

2.1. za pokrivanje izgub iz preteklih let –
332,895.588,44 SIT,

2.2. za izplačila dividend delničarjem –
450,592.040 SIT,

– za dividende za navadne delnice –
244,390.800 SIT,

– za prednostne dividende (1% knjg.
vred.) – 43,274.000 SIT,

– za dividende za prednostne participa-
tivne delnice v višini dividend za navadne
delnice – 162,927.240 SIT,

2.3. kot nerazporejen dobiček ostane –
461,054.796,86 SIT.

Dividende se izplačajo do 30. 9. 1998
zakonitim imetnikom delnic, ki bodo kot del-
ničarji vpisani v knjigo delničarjev pri Klirinš-
ko depotni družbi Ljubljana, na dan seje
skupščine.

5. Imenovanje revizorja za revidiranje ra-
čunovodskih izkazov za leto 1998.

Predlog sklepa: na predlog začasnega
nadzornega sveta se za revizorja letnih ra-
čunovodskih izkazov družbe HIT, d.d., No-
va Gorica za poslovno leto 1998 imenuje
Revizijsko družbo Abeceda, d.o.o., Ptuj,
Mlinska cesta 6a.

6. Imenovanje nadzornega sveta.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je zača-

snemu nadzornemu svetu z dnem 1. seje
skupščine pretekel mandat.

Imenuje se 3 člane nadzornega sveta na
podlagi volilnih predlogov delničarjev.

7. Določitev višine sejnin članom nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa: določi se izplačilo sej-
nin za člane nadzornega sveta za udeležbo
na seji:

– za predsednika nadzornega sveta –
70.000 SIT,

– za namestnika predsednika in člane –
50.000 SIT.

Sejnine v zgoraj navedeni višini se izpla-
čajo tudi članom začasnega nadzornega
sveta.

8. Vprašanja in predlogi delničarjev
Udeležba na skupščini
Pravico do sodelovanja in glasovanja na

skupščini imajo delničarji, ki so imetniki na-
vadnih delnic z glasovalno pravico in so na
dan 13. 7. 1998 vpisani v delniško knjigo
pri Klirinško depotni družbi Ljubljana.

Delničarji uveljavljajo svoje pravice na
skupščini preko zakonitih zastopnikov ali
pooblaščencev. Pooblastilo za zastopanje
na skupščini delničarjev se pošlje upravi
družbe najkasneje 3 dni pred zasedanjem
skupščine. Za udeležbo na skupščini se za-
koniti zastopniki in pooblaščenci izkažejo z
osebnim dokumentom.

Gradivo s predlogi sklepov in obrazloži-
tvami je delničarjem dostopno na sedežu
družbe v Prokuri vsak delovni dan od 10.
do 12. ure.

Delničarji lahko v enem tednu po objavi
sklica skupščine pošljejo družbi utemeljen
nasprotni predlog. Uprava in nadzorni svet
bosta v 12 dneh po objavi sklica skupščine
obvestila delničarje o nasprotnih predlogih
in zavzetih stališčih s priporočenim pismom
in objavo v časopisu Delo.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se ponovi istega dne ob 14. uri v
istem prostoru. Na ponovnem zasedanju
skupščina veljavno odloča ne glede na viši-
no glasov zastopanega kapitala.

HIT, d.d., Nova Gorica
predsednik začasne uprave

Ob-3498
Na podlagi 37. člena statuta Adriatic Za-

varovalne družbe, d.d., Koper, uprava druž-
be sklicuje

19. sejo skupščine
Adriatic Zavarovalne družbe, d.d.,

Koper,
ki bo v torek, 14. julija 1998 ob 12.30 v

sejni sobi na sedežu družbe v Kopru, Ljub-
ljanska cesta 3a.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in imenovanje delovnih teles
skupščine.

Predlog sklepa: za predsednika 19. se-
je skupščine Adriatic Zavarovalne družbe,
d.d., Koper, se izvoli Marijan Škoda, za pre-
števalko glasov Barbaro Berce Žele, za za-
pisnikarico Klavdijo Ivanovič, za notarko pa
se določi Nevenko Kovačič.

2. Sprememba osnovnega kapitala druž-
be.

2.1. Izključitev predkupne pravice obsto-
ječih delničarjev.

Predlog sklepa: prednostna pravica ob-
stoječih delničarjev do nakupa navadnih del-
nic nove izdaje v višini 189,334.000 SIT se
izključi.

2.2. Povečanje osnovnega kapitala z iz-
dajo novih delnic.

Predlog sklepa:
  1. Osnovni kapital družbe se poveča z

novimi vložki za 189,334.000 SIT na
1.479,334.000 SIT.

  2. Za povečani kapital se izda 189.334
novih navadnih delnic, ki dajejo imetnikom
pravice v skladu s statutom družbe. Nomi-
nalna vrednost ene delnice je 1.000 SIT.

  3. Delnice nove izdaje glasijo na ime in
so prenosljive v skladu z določili statuta in z
določili zakona o trgu vrednostnih papirjev.

  4. Celotno izdajo novih delnic prevza-
me na podlagi že izkazanega interesa Poza-
varovalnica Sava, d.d., Ljubljana.

  5. Cena ene delnice je 1.500 SIT.
  6. Prevzemnik mora delnice v celoti vpi-

sati in vplačati v roku 14 dni po vpisu sklepa
o povečanju osnovnega kapitala v sodni re-
gister. Za sprejem sklepa za izvedbo vpisa
in vplačila delnic je pooblaščena uprava
družbe.

  7. Delnice bodo izdane v nematerializi-
rani obliki. Za izvedbo vpisa delnic v central-
ni register KDD je pooblaščena uprava.

3. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa: spremenita se 7. in 46.

člen statuta družbe, kot je podano v predlo-
gu.

4. Letno poročilo za leto 1997 in upora-
ba dobička

Predlog sklepov:
4.1. Sprejme se letno poročilo Adriatic

Zavarovalne družbe, d.d., Koper, za leto
1997.

4.2. Izkazani dobiček iz poslovanja za
leto 1997 v višini 611,064.089,71 SIT se
uporabi na naslednji način:

– znesek 12,800.000 SIT se razdeli čla-
nom uprave,

– znesek 598,264.089,71 SIT ostane
nerazporejen.

5. Imenovanje revizorja za revizijo raču-
novodskih izkazov za leto 1998.
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Predlog sklepa: za revizijo računovod-
skih izkazov za leto 1998 se imenuje druž-
ba RFR Ernst & Young, d.d., Ljubljana.

6. Imenovanje člana nadzornega sveta
in seznanitev skupščine z imenovanjem
predstavnikov delavcev v nadzorni svet.

Predlog sklepa: za člana nadzornega
sveta se imenuje Rusjan Sergij.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
in predlaganimi spremembami statuta je del-
ničarjem na vpogled od dneva objave tega
sklica dalje v tajništvu družbe v Kopru, Ljub-
ljanska 3a, vsak delovnik od 7.30 do 15.
ure.

V skladu s 40. členom statuta družbe je
pogoj za udeležbo na skupščini in uresniče-
vanje pravice do glasovanja pisna prijava
udeležbe pri upravi družbe, vsaj 3 dni pred
sklicano sejo.

V primeru, da skupščina ne bo sklepč-
na, bo ponovno zasedanje isti dan ob
14.30. Na ponovljenem zasedanju bo
skupščina veljavno odločala ne glede na
višino na seji prisotnega kapitala.

Adriatic, Zavarovalna družba, d.d.
predsednik uprave

Ob-3499
Na podlagi 3. točke 9. člena statuta del-

niške družbe Veletrgovina Potrošnik, d.d,
uprava družbe sklicuje

2. sejo skupščine
Veletrgovine Potrošnik, d.d., Murska

Sobota,
ki bo v torek, dne 14. 7. 1998 ob 13.

uri, na sedežu družbe v Murski Soboti, Arh.
Novaka 2, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupš-
čine.

Predlog sklepa uprave je: skupščina iz-
voli predsedujočega skupščine in ugotovi
prisotnost vabljenega notarja.

2. Sprejem letnega poročila o poslova-
nju družbe v letu 1997 z mnenjem revizijske
družbe.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta je predlog sklepa uprave: skupščina
sprejme letno poročilo uprave o poslovanju
družbe za leto 1997 z mnenjem nadzorne-
ga sveta in revizijske družbe Audit, d.o.o.,
Murska Sobota, v predloženem besedilu.

3. Sprejem sklepa o delitvi čistega do-
bička.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta je predlog sklepa uprave: skupščina
sprejme sklep o razdelitvi čistega dobička:

Prenešeni čisti dobiček iz leta 1996 se
deli:

– za dividende – 68,337.430 SIT,
– nerazporejeno – 85,929.072,81 SIT;
Čisti dobiček iz leta 1997 se deli:
– za rezerve – 179,460.704,74 SIT,
– nerazporejeno – 59,820.235 SIT.
Dividenda bo izplačana delničarjem, ki

bodo na dan objave sklica skupščine v dnev-
niku Delo vpisani v delniško knjigo družbe.

Dividende se izplačajo do 30. 9. 1998.
4. Sprejem dopolnitev statuta družbe.
Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-

ta je predlog uprave: sprejme se predlaga-
ne dopolnitve statuta družbe.

5. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 1998.

Predlog sklepa nadzornega sveta je:
skupščina imenuje za revizorja za poslovno
leto 1998 revizijsko družbo Audit, d.o.o.,
Murska Sobota.

6. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

je delničarjem na voljo v tajništvu Veletrgovi-
ne Potrošnik, d.d., Murska Sobota, Arh. No-
vaka 2, vsak delovnik od 9. do 12. ure.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so vpisani v delniško knjigo družbe na
dan 5. 7. 1998, njihovi pooblaščenci in
zastopniki, če najkasneje 3 dni pred zase-
danjem skupščine pisno najavijo svojo ude-
ležbo.

Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepč-
na, bo ponovno zasedanje istega dne ob
13.30 in bo takrat veljavno odločala ne gle-
de na višino zastopanega kapitala.

Veletrgovina Potrošnik, d.d.,
Murska Sobota
direktor družbe

Ob-3500
Uprava Gostinskega podjetja Ljubljana,

d.d., Streliška 12, Ljubljana, sklicuje na
podlagi drugega odstavka 37. člena statuta
delniške družbe ob soglasju začasnega nad-
zornega sveta

1. sejo skupščine
Gostinskega podjetja Ljubljana, d.d.,

Streliška 12, Ljubljana
Okrožno sodišče v Ljubljani je dne 11.

9. 1997 registriralo delniško družbo in potr-
dilo statut.

Uprava delniške družbe ugotavlja, da so
s tem izpolnjeni pogoji za sklic 1. seje
skupščine, ki bo v torek dne 14. 7. 1998
ob 17. uri, v prostorih Restavracije pod gra-
dom, Streliška 12, Ljubljana.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev predsednika skupščine, dveh

preštevalcev glasov in imenovanje notarja.
Predlog sklepa:
Izvolijo se:
– za predsednika skupščine Gregor Go-

deša,
– za preštevalca glasov Jano Ajtnik in

Jožico Zrinski.
Za sestavo notarskega zapisnika se ime-

nuje notar Jože Rožman iz Domžal.
3. Ugotovitev sklepčnosti.
4. Obravnava in sprejem poslovnika o

delu skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se poslovnik

skupščine v besedilu, ki je priloga k temu
sklepu.

5. Seznanitev s poročilom uprave o po-
teku lastninskega preoblikovanja in privati-
zacije podjetja.

Predlog sklepa: skupščina delničarjev se
seznani s poročilom uprave o poteku last-
ninskega preoblikovanja in privatizacije pod-
jetja.

6. Obravnava in sprejem sprememb in
dopolnitev statuta družbe.

Predlog sklepa: besedilo statuta Gostin-
skega podjetja Ljubljana, d.d., se spremeni
tako, da se vsi členi od 1. do 50. črtajo in
se nadomestijo z novimi členi od 1. do 55.,
v besedilu, ki je priloga k temu sklepu.

7. Seznanitev s poročilom uprave o po-
slovanju podjetja v obdobju 1993–1996.

Predlog sklepa: skupščina delničarjev se
seznani s poročilom uprave o poslovanju
podjetja v obdobju 1993–1996.

8. Sprejem poročila uprave o poslova-
nju v letu 1997, z revizorskim poročilom in
mnenjem začasnega nadzornega sveta.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo družbe za leto 1997, po predlogu upra-
ve in ob pozitivnem mnenju začasnega nad-
zornega sveta ter mnenju revizorja v besedi-
lu, ki je priloga k temu sklepu.

9. Obravnava in sprejem sklepa o razpo-
reditvi dobička za poslovna leta 1993–
1997.

Predlog sklepa: čisti dobiček za poslov-
na leta 1993–1996, v višini 66,588.000
SIT, skupaj s čistim dobičkom za poslovno
leto 1997 v višini 10,421.000 SIT, ostane
nerazporejen.

10. Ugotovitev prenehanja mandata čla-
nom začasnega nadzornega sveta in izvoli-
tev članov nadzornega sveta.

Predlog sklepa:
  1. Ugotovi se, da je članom začasnega

nadzornega sveta s sklicem prve skupščine
potekel mandat.

  2. Kot predstavniki delničarjev, se na
predlog začasnega nadzornega sveta za do-
bo štirih let v nadzorni svet izvolijo:

    1. Anton Glavan,
    2. Tone Koprivnikar,
    3. Vinko Vodopivec,
    4. Gregor Godeša.
11. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za

poslovno leto 1998 se na predlog začasne-
ga nadzornega sveta imenuje Abeceda, re-
vizijska družba, d.o.o., Mlinska 6/a, Ptuj.

12. Določitev višine sejnin članom nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa: določi se sejnina čla-
nom nadzornega sveta v naslednji višini:

– za predsednika in namestnika 450
DEM v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju BS,

– za člane 400 DEM v tolarski protivred-
nosti po srednjem tečaju BS.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

ki so na dan skupščine vpisani v delniško
knjigo Gostinskega podjetja Ljubljana, d.d.,
oziroma njihovi zastopniki in pooblaščenci.
Pooblastilo mora biti skladno z zahtevami,
ki so določene z zakonom.

Prijava udeležbe na skupščini
Prosimo delničarje, njihove zastopnike

in pooblaščence, da udeležbo na skupščini
in uresničevanje glasovalne pravice, zaradi
organizacijsko-tehnične izvedbe skupščine
prijavijo družbi osebno ali pisno najkasneje
tri dni pred skupščino.

Pooblaščenci naj hkrati s prijavo družbi
dostavijo tudi pooblastila.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino vsaj pol ure pred začetkom
seje prijavijo z osebno izkaznico ali drugim
identifikacijskim dokumentom pri sprejem-
nem osebju pred vhodom v prostor, kjer se
bo odvijala seja skupščine in s podpisom
seznama prisotnih delničarjev potrdijo svojo
prisotnost na skupščini ter prevzamejo gra-
divo ter glasovalne lističe.
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Gradivo za skupščino je na vpogled na
sedežu družbe v tajništvu družbe, na Stre-
liški 12 v Ljubljani, vsak delovni dan od 10.
do 12. ure, in sicer od 14. 6. 1998 dalje.

Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da svoje morebitne

nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda ali predloge glede dnevne-
ga reda za katere želijo, da so o njih pravo-
časno seznanjeni vsi delničarji, pisno spo-
ročijo upravi v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine.

Vnovično zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, se določi polurni odmor po kate-
rem se skupščina ponovno sestane. V tem
primeru je skupščina sklepčna ne glede na
višino zastopanega kapitala.

Gostinsko podjetje Ljubljana, d.d.
direktor

Ob-3497
Na podlagi 7.3. točke statuta Iskra Me-

hanizmi, industrija mehanizmov, aparatov in
sistemov, d. d., Lipnica, Lipnica 8, Kropa
sklicujem

2. sejo skupščine
delniške družbe Iskra Mehanizmi, d. d.,

Lipnica,
ki bo v ponedeljek, 13. julija 1998, ob

13. uri na sedežu družbe.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev njenih organov,
2. Sprejem poslovnika o delu skupščine,
3. Sprejem letnega poročila za leto

1997 z mnenjem revizorja,
4. Delitev dobička,
5. Oblikovanje sklada lastnih delnic,
6. Sprememba statuta družbe,
7. Sprejem sklepa o nadomestilu (sejni-

ni) za udeležbo na sejah nadzornega sveta,
8. Imenovanje revizijske družbe za leto

1998.
Predlogi sklepov:
K 1. točki dnevnega reda: ugotovi se

sklepčnost skupščine.
Za predsednika skupščine se izvoli Sta-

nislava Preskarja, v verifikacijsko komisijo
pa Janeza Erčulja, Franca Kristana in Zvon-
ko Bergant.

Za sestavo notarskega zapisnika se ime-
nuje notar Stane Kreiner iz Radovljice.

K 2. točki dnevnega reda: skupščina
sprejme poslovnik o delu skupščine, kot je
predlagan.

K 3. točki dnevnega reda: sprejme se
letno poročilo za leto 1997 z mnenjem revi-
zijske družbe LM Veritas.

K 4. točki dnevnega reda:
Čisti dobiček se razporedi:
1. za dividende (100 SIT na delnico bru-

to, izkazane na dan delitve – 19,551.300
SIT):

– iz dobička iz preteklih let –
6,519.281,52 SIT

– iz dobička iz leta 1997–
13,032.018,48 SIT

2. izplačilo po 5.7. točki statuta –
977.565 SIT

3. ostane nerazporejen iz leta 1997 –
31,814.175,17 SIT

4. Dividende bodo izplačane najkasneje
v 60 dneh po sprejetju tega sklepa na
skupščini.

5. Do dividend so upravičeni lastniki del-
nic, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD
Centralni klirinško depotni družbi, d. d.,
Ljubljana na dan skupščine.

K 5. točki dnevnega reda: v breme reva-
lorizacijskega popravka se oblikuje sklad
lastnih delnic do višine 19,000.000 SIT, za
namene iz 1. odstavka 240. člena zakona o
gospodarskih družbah.

K 6. točki dnevnega reda: sprejme se
sprememba statuta družbe, kot je predlaga-
na.

K 7. točki dnevnega reda: sejnina pred-
sednika nadzornega sveta se določi v višini
50.000 SIT in 30.000 SIT za člane nadzor-
nega sveta za udeležbo na posamezni seji.

K 8. točki dnevnega reda: za revizorja za
poslovno leto 1998 se imenuje revizijsko
družbo LM Veritas, d. o. o., Dunajska 106,
Ljubljana.

Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda. O 1. točki dnevnega reda se glasuje z
dvigom rok, o točkah 2, 3, 4, 5, 6, 7 in 8 pa
z glasovnicami. Predlog sklepa pod 8. toč-
ko dnevnega reda je podal nadzorni svet
družbe, predloge preostalih sklepov pa
uprava s tem, da je k predlogom pod točko
2, 3, 4, 5, 6 in 7 nadzorni svet družbe podal
pozitivno mnenje.

Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

delničarjem je na vpogled v Splošno-kadrov-
skem sektorju Iskra Mehanizmi, d.d., Lipni-
ca vsak delavnik od 9. do 11. ure, v času
od objave dnevnega reda do vključno dne-
va zasedanja skupščine.

Nasprotni predlogi
Delničarji lahko sporočijo svoje nasprot-

ne predloge družbe v 7 dneh po objavi skli-
ca skupščine v časopisu Delo. Predlogi mo-
rajo biti pisni, obrazloženi in posredovani
upravi na sedežu družbe.

Začasna uprava bo do utemeljenih pred-
logov sprejela svoja stališča ter jih najka-
sneje v 12 dneh po objavi sklica skupščine
v časopisu Delo skupaj s sklicem skupščine
sporočila vsem imenskim delničarjem.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD Cen-
tralni klirinško depotni družbi, d. d., Ljublja-
na na dan 7. julija 1998, osebno ali njihovi
pooblaščenci.

Pisno pooblastilo se shrani pri družbi,
kjer je shranjeno ves čas trajanja pooblastil-
nega razmerja.

Pogoj za udeležbo na skupščini je, da
delničarji oziroma njihovi zastopniki na se-
dežu družbe najkasneje 3 dni pred sejo (do
vključno petka, 10. julija 1998 do 15. ure)
pisno prijavijo svojo udeležbo oziroma poš-
ljejo pisna pooblastila.

Prostor bo odprt 30 minut pred začet-
kom zasedanja. Udeležence prosim, da se
oglasijo vsaj pol ure pred začetkom skupšči-
ne, in sicer zaradi ugotavljanja prisotnosti in
sestave seznama prisotnih udeležencev ter
prevzema glasovnic.

Udeležence prosim, da pravočasno za-
sedejo mesta v prostoru, kjer bo potekala
seja.

Skupščina bo veljavno odločala, če bo-
do na seji prisotni delničarji z glasovalno
pravico, ki predstavljajo vsaj 15% zastopa-
nega osnovnega kapitala (prvi sklic).

Če v prvem sklicu ne bo zagotovljena
sklepčnost, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne istega dne, to je 13. julija 1998, ob
14. uri. Skupščina bo takrat veljavno odlo-
čala ne glede na višino zastopanega osnov-
ne kapitala.

Vljudno vabljeni!
Iskra Mehanizmi, d.d.

uprava – glavni direktor

Št. 25/98 Ob-3501
V skladu z 9.3. členom statuta Kmečke

družbe za upravljanje investicijskih skladov,
d.d., Ljubljana, sklicujeta uprava in nadzorni
svet Kmečke družbe za upravljanje investi-
cijskih skladov, d.d., Ljubljana (v nadaljnjem
besedilu: Kmečka družba),

4. redno letno skupščino
Kmečke družbe,

ki bo v ponedeljek, 6. 7. 1998 ob 12.
uri v klubskih prostorih hotela Slon Ljublja-
na, Slovenska c. 34, Ljubljana.

Za sejo skupščine Kmečke družbe, d.d.,
predlagata uprava in nadzorni svet naslednji
dnevni red:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev pred-
sednika ter dveh preštevalcev glasov.

Predlog sklepa: za predsednika skupšči-
ne se izvoli Milana Kneževiča, dipl. ek. dipl.
inž., za preštevalca glasov pa Karmen Ma-
vrič in Sandi Kodrič. Za notarja v funkciji
zapisnikarja se izvoli Bojana Podgorška.

2. Obravnava in sprejem poročila o po-
slovanju za leto 1997 skupaj z revidiranim
zaključnim računom in mnenjem nadzorne-
ga sveta.

Predlog sklepa: skupščina sprejme po-
ročila o poslovanju za leto 1997 skupaj z
revidiranim zaključnim računom, pozitivnim
mnenjem nadzornega sveta in mnenjem re-
vizorja.

3. Predlog uporabe dobička.
Predlog sklepa: ugotovljeni dobiček v

znesku 62,280.000 SIT ostane nerazpore-
jen.

4. Imenovanje finančnega revizorja.
Predlog sklepa: za revidiranje poslova-

nja Kmečke družbe, d.d., za poslovno leto
1998 se imenuje revizorsko hišo Coopers
& Lybrand, d.d., Ljubljana.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic na ime, ki so vpisani v del-
niško knjigo vodeno v centralnem registru
pri KDD, ali njihovi pooblaščenci oziroma
zakoniti zastopniki, če najkasneje 3 dni pred
zasedanjem skupščine pisno prijavijo upravi
družbe svojo udeležbo na skupščini in prija-
vi predložijo izpisek iz KDD, s katerim izka-
zujejo lastništvo delnic Kmečke družbe,
d.d., Ljubljana. V tem času (tri dni pred
skupščino) trgovanje in prenos delnic nista
dovoljena. Pooblastilo mora biti pisno in mo-
ra vsebovati splošne podatke (ime, priimek,
naslov, EMŠO, oziroma firmo in sedež)
pooblatitelja in pooblaščenca ter podpis
pooblastitelja.

Pooblastila morajo biti prav tako na se-
dežu družbe najkasneje tri dni pred skup-
ščino.
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Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci na
skupščini glasujejo na podlagi glasovnic, ki jih
prejmejo ob vstopu v dvorano pri vpisu v sez-
nam prisotnosti. Vsaka delnica daje en glas.

Gradivo za sejo bo na vpogled v tajništvu
Kmečke družbe, d.d., v Ljubljani, Stegne
21, od 11. do 12. ure od 24. 6. 1998
naprej.

Če skupščina delničarjev ne bo sklepč-
na, bo ponovno zasedanje skupščine istega
dne, to je 6. 7. 1998 ob 13. uri v isti dvora-
ni. Skupščina delničarjev bo takrat veljavno
odločala, ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.

Dvorana bo odprta 30 minut pred začet-
kom skupščine. Delničarje prosimo, da za-
radi ugotavljanja prisotnosti pri vstopu v dvo-
rano pravočasno zasedejo mesta.

Kmečka družba, d.d.,
direktor

predsednik nadzornega sveta

Ob-3502
Na temelju 4. odstavka 22. člena statuta

delniške družbe Žito Gorenjka, d.d., in v
skladu z določbami zakona o gospodarskih
družbah sklicujemo

1. sejo skupščine,
ki bo v sredo dne 15. 7. 1998 z začet-

kom ob 11. uri v prostorih družbe v Lescah,
Rožna dolina 8 z naslednjim dnevnim re-
dom.

1. Otvoritev skupščine, imenovanje de-
lovnih teles skupščine in ugotovitev sklepč-
nosti.

Predlog sklepa: izvoli se predsednika
skupščine in dveh preštevalcev glasov in se
ugotovi sklepčnost.

Skupščina se seznani, da seji skupščine
prisostvuje notar.

2. Sprejem poslovnika o delu skupščine
Predlog sklepa: na predlog začasne

uprave in začasnega NS se sprejme poslov-
nik o delu skupščine v predloženem bese-
dilu.

3. Seznanitev s poročilom začasne upra-
ve o lastninskem preoblikovanju

Skupščina se seznani s poročilom zača-
sne uprave o lastninskem preoblikovanju.

4. Seznanitev s poslovnimi rezultati druž-
be za obdobje 1993 do 1996.

Predlog sklepa: sprejme se na znanje
informacija o rezultatih poslovanja družbe
za obdobje 1993 do 1996.

5. Sprejem revidiranega poslovnega po-
ročila za leto 1997 in sklepa o delitvi dobič-
ka za poslovna leta 1993 do 1997.

Predlog sklepa:
a) na predlog začasne uprave in ob pozi-

tivnem mnenju začasnega nadzornega sve-
ta se potrdi poslovno poročilo za leto 1997
s priloženim revizijskim poročilom.

b) na predlog začasne uprave in ob pozi-
tivnem mnenju začasnega nadzornega sve-
ta se sprejme predlagani sklep o razporedi-
tvi dobička za poslovna leta 1993 do 1997.

6. Sprejem sprememb statuta.
Predlog sklepa: skupščina na predlog

začasne uprave in začasnega NS sprejema
spremembe statuta v predloženem bese-
dilu.

7. Razrešitev začasnega nadzornega
sveta in imenovanje članov NS, ki zastopajo
interese delničarjev.

Predlog sklepa:
a) Razreši se začasni nadzorni svet.
b) Imenujejo se člani NS po predlogu.
Skupščina se seznani z imenovanjem

dveh članov NS, ki zastopata interese zapo-
slenih.

8. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog začasnega

nadzornega sveta se za pooblaščenega re-
vizorja za leto 1997 in 1998 imenuje revi-
zorska hiša Coopers & Lybrand iz Ljubljane.

9. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: na predlog začasne

uprave in začasnega nadzornega sveta druž-
ba oblikuje sklad lastnih delnic v višini 10%
osnovnega kapitala.

Vir za oblikovanje sklada so rezerve.
10. Določitev višine nagrad članom NS.
Predlog sklepa: na predlog začasnega

nadzornega sveta se določi višina nagrade,
in sicer članom NS v višini 40.000 SIT na
sejo, predsedniku NS pa 50.000 na sejo in
povrnitev potnih stroškov.

Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe in glasovanja na

skupščini imajo delničarji, ki bodo na dan
skupščine vpisani v delniško knjigo.

Delničarji in pooblaščenci morajo svojo
udeležbo na skupščini prijaviti na sedežu
družbe najkasneje tri dni pred sejo.

Delničarji se morajo pred sejo skupšči-
ne izkazati z osebnim dokumentom, poob-
laščenci pa z osebnim dokumentom in pi-
snim pooblastilom.

Gradivo
Gradivo za skupščino bo na voljo na se-

dežu družbe vsak dan od 12. do 14. ure tri
dni po objavi sklica skupščine.

Predlogi delničarejv
Delničarji morajo morebitne nasprotne

predloge k posameznim točkam dnevnega
reda pisno sporočiti upravi v enem tednu po
objavi oziroma prejemu vabila.

Ponovno zasedanje skupščine
Skupščina veljavno odloča, če so na njej

prisotni delničarji oziroma njihovi poob-
laščenci, ki predstavljajo 15% vseh glasov.
Če skupščina ne bo sklepčna, je naknadno
seja skupščine istega dne uro kasneje, to je
ob 12. uri. Skupščina bo v tem primeru
veljavno odločala ne glede na število prisot-
nih delnic.

Žito Gorenjka, d.d.,
začasna uprava

Ob-3503
Na podlagi 20. člena statuta delniške

družbe Dana, tovarna rastlinskih specialitet
in destilacija, d.d., Glavna c. 34, Mirna,
vabi začasna uprava družbe delničarje na

1. sejo skupščine
družbe Dana Mirna, d.d.,

ki bo v četrtek, 16. 7. 1998 s pričetkom
ob 12. uri v prostorih društva Partizan, Mir-
na, Sokolska 2, Mirna.

Predlog dnevnega reda
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in imenovanje organov skupšči-
ne.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in začasnega nadzornega sveta se
sprejme sklep v naslednjem besedilu: “Ime-
nujejo se organi skupščine:

za predsednika skupščine se imenuje
Matjaž Logar,

za preštevalca glasov se imenujeta Mitja
Lončar in Martina Ruperčič.

Skupščina se seznani s prisotnostjo no-
tarja Tončka Bevca, dipl. jur.

2. Sprejem poslovnika o delu skupšči-
ne.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in začasnega nadzornega sveta se
sprejme sklep v naslednjem besedilu: sprej-
me se poslovnik o delu skupščine v predla-
ganem besedilu.

3. Seznanitev s poročilom o lastninskem
preoblikovanju podjetja.

4. Imenovanje revizorja družbe.
Predlog sklepa: na predlog začasnega

nadzornega sveta se sprejme sklep v na-
slednjem besedilu: za revizorja družbe za
poslovno leto 1998 se imenuje revizijska
družba Dinamic, d.o.o., Novo mesto.

5. Seznanitev s polovanjem v poslovnih
letih 1993, 1994, 1995, 1996 in sprejem
letnega poročila za poslovno leto 1997.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in začasnega nadzornega sveta se
sprejme sklep v naslednjem besedilu: sprej-
me se letno poročilo za poslovno leto 1997.

6. Sprejem sklepa o delitvi dobička za
poslovna leta 1993, 1994, 1995 in pokri-
vanju izgube iz poslovnih let 1996 in 1997.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in začasnega nadzornega sveta se
sprejme sklep v naslednjem besedilu: dobi-
ček iz poslovnih let 1993, 1994 in 1995 ki
skupaj s pripadajočo revalorizacijo do 31.
12. 1997 znaša 182,371.872,10 SIT se
nameni za pokrivanje izgube iz poslovnih let
1996 in 1997, ki skupaj s pripadajočo re-
valorizacijo do 31. 12. 1997 znaša
203,682.092,07 SIT.

Nepokriti del izgube, ki s pripadajočo
revalorizacijo do dne 31. 12. 1997 znaša
21,310.219,97 SIT se pokrije iz rezerv
družbe.

7. Sprejem sklepa o določitvi višine na-
grad članom nadzornega sveta.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in začasnega nadzornega sveta se
sprejme sklep v naslednjem besedilu: čla-
nom nadzornega sveta pripada za njihovo
delo sejnina v višini 30.000 SIT neto na
sejo za člana NS in 40.000 SIT neto na sejo
za predsednika NS.

8. Razrešitev članov začasnega nadzor-
nega sveta in imenovanje članov nadzorne-
ga sveta.

Predlog sklepa: na predlog začasnega
nadzornega sveta se sprejme sklep v na-
slednjem besedilu: razrešijo se člani zača-
snega nadzornega sveta – predstavniki del-
ničarjev:

1. Mrhar Alojz,
2. Janez Hribar.
Za člane nadzornega sveta – predstavni-

ke delničarjev skupščina imenuje:
1. Draga Rabzelja,
2. Janeza Hribarja.
Skupščina se seznani, da je svet delav-

cev v nadzorni svet imenvoal Stanislava Sla-
diča.

Udeležba na skupščini in glasovanje.
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničijo delničarji, nji-
hovi zastopniki in pooblaščenci, ki svojo
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udeležbo na seji skupščine najkasneje do
vključno 13. 7. 1998 pisno prijavijo v tajniš-
tvo na sedežu družbe.

Delovno gradivo bo po objavi sklica
skupščine na vpogled na sedežu družbe v
računovodstvu do seje skupščine, vsak de-
lovni dan od 10. do 13. ure.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo skupščina ponovno zasedala
istega dne v istih prostorih z istim dnevnim
redom ob 13. uri. V tem primeru je skupšči-
na sklepčna ne glede na število prisotnih
delnic.

Dana Mirna, d.d.,
začasna uprava družbe

Ob-3504
Skladno z določili 29. člena statuta del-

niške družbe TP Prehrana, družbe za trgovi-
no in storitve, in v skladu z določbami zako-
na o gospodarskih družbah sklicujem

2. skupščino
družbe TP Prehrana, d.d.,

ki bo v torek, dne 14. julija 1998 ob 12.
uri na sedežu družbe, Kardeljeva 59, Mari-
bor, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev nav-
zočnosti in sprejem dnevnega reda.

Pedlog sklepa: ugotovi se navzočnosti
in sprejme se predlagani dnevni red.

2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: imenuje se predsednik

skupščine, dva preštevalca in notar.
3. Sprejem poročila o poslovanju druž-

be TP Prehrana za leto 1997 z mnenjem
revizorja in nadzornega sveta družbe.

Predlog sklepa: sprejme se predlagano
poročilo o poslovanju družbe TP Prehrana
za leto 1997.

4. Sklep o ugotovitvi in razporeditvi do-
bička za leto 1997.

Predlog sklepa: sprejme se predlagana
razporeditev dobička za leto 1997.

5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
1998.

Predlog sklepa: skupščina imenuje za
revizorja pooblaščeno revizijsko družbo.

6. Plan za leto 1998.
Predlog sklepa: skupščina potrdi plan za

leto 1998.
7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini:
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno in ves čas trajanja poob-
lastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.

Prijava udeležbe na skupščini:
Pravico udeležbe na skupščino in glaso-

valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno
prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko
dostavijo družbi tako, da jo ta prejme najka-
sneje 3 dni pred sejo skupščine.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine, in sicer najmanj 1 uro pred za-
četkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
potrdili svojo prisotnost.

Gradivo
Gradivo za skupščino bo na vpogled vsak

delovni dan v upravi družbe, pri Dejanu Pet-
koviču (soba št. 13) od 10. do 12. ure.

Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi druž-
be v sedmih dneh od objave sklica.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, nastopi polurni odmor, po kate-
rem se skupščina zopet sestane. V tem pri-
meru je skupščina sklepčna, ne glede na
višino zastopanega kapitala.

TP Prehrana, d.d.,
Maribor

predsednica uprave družbe

Ob-3503
Na podlagi B. točke šestega poglavja

statuta delniške družbe Plinarna Maribor,
d.d. in v skladu z določbami zakona o gos-
podarskih družbah sklicujem

3. skupščino
delniške družbe Plinarna Maribor, d.d.,

ki bo v četrtek, 16. julija 1998, na sede-
žu družbe, Plinarniška ul. 9, Maribor, s pri-
četkom ob 11. uri z naslednjim dnevnim
redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev nav-
zočnosti in izvolitev delovnih teles skupšči-
ne.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave se izvoli za
predsedujočega skupščine mag. Franc Do-
ver in verifikacijska komisija v sestavi Katica
Vodušek, kot predsednica ter Bojan Luga-
rič, ek. in Bojana Gosak, dip. ek., kot pre-
števalca glasov.

Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Breda Horvat.

2. Obravnava in sprejem revidiranega let-
nega poročila družbe za leto 1997.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejme revidirano letno poročilo družbe za
leto 1997.

3. Obravnava in sprejem sklepa o razpo-
reditvi dobička za poslovno leto 1997 in
nerazporejenega dobička iz preteklih let.

Predlog sklepa 3.1.: na predlog uprave
in ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta
se sprejme sklep, da ostane čisti dobiček iz
leta 1997 v višini 43,418.000 SIT nerazpo-
rejen.

Predlog sklepa 3.2.: na predlog uprave
in ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta
se sprejme sklep, da se nerazdeljen čisti
dobiček iz prejšnjih let z revalorizacijo do 1.
1. 1998  v višini 7,529.000 SIT nameni za
izplačilo dividend.

Dividenda se izplača lastnikom delnic, ki
so na dan izvedbe skupščine vpisani v del-
niški knjigi družbe in bo izplačana v roku 60
dni od dneva zasedanja skupščine.

4. Imenovanje pooblaščene revizijske hi-
še za leto 1998.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za pooblaščenega revizorja za leto
1998 imenuje revizijska družba Valuta, Druž-
ba za revizijo, d.o.o., Strossmayerjeva 13,
Maribor.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno in ves čas trajanja poob-
lastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.

Prijava udeležbe na skupščini

Pravico udeležbe na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se pi-
sno prijavijo osebno ali s priporočeno po-
šiljko najmanj tri dni pred zasedanjem skupš-
čine v tajništvu družbe, pri ge. Vodušek, v
Mariboru, Plinarniška ul. 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 z glasovnica-
mi.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumen-
tom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopni-
ki pa še z izpisom iz sodnega registra.

Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne

nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o
njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pi-
sno sporočijo upravi v enem tednu po obja-
vi sklica skupščine. Predloženi nasprotni
predlogi morajo biti obrazloženi.

Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne eno uro za prvim sklicem z istim dnevnim
redom. V tem primeru bo skupščina veljav-
no odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.

Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

je na vpogled delničarjem v informativni pi-
sarni družbe v Mariboru, Plinarniška ul. 9,
vsak delovnik od 10. do 12. ure od dneva
objave sklica skupščine do vključno dneva
zasedanja skupščine.

Vljudno vabljeni!
Plinarna Maribor, d.d.

uprava – direktor

Ob-3508
Na podlagi določila 7.3. točke statuta

delniške družbe Belvedere, d.d., uprava
delniške družbe sklicuje:

2. sejo skupščine delniške
družbe Belvedere, d.d.,

ki bo v četrtek, dne 23. 7. 1998, ob 12.
uri v prostorih Hotela Marina v Izoli, Veliki
trg št. 11.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev pred-

sednika skupščine, določitev preštevalcev
glasov, imenovanje notarja za sestavo no-
tarskega zapisnika.

Predlog sklepa:
a) Za predsednika skupščine se izvoli

Radovan Šuc.
b) Za preštevalki glasov se imenujeta Tat-

jana Peterlin in Danijela Rondič.
c) Za sestavo notarskega zapisnika

skupščine se določi notarka Mojca Tavčar
Pasar, iz Pirana, Bolniška ulica 1.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la o poslovanju delniške družbe za leto
1997 z mnenjem nadzornega sveta in revi-
zijske hiše.
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Predlog sklepa:
a) Sprejme se poročilo direktorja o po-

slovanju delniške družbe v letu 1997.
b) Sprejme se mnenje nadzornega sveta

delniške družbe ter revizijsko poročilo o po-
slovanju delniške družbe v letu 1997.

3. Sprejem sklepa o delitvi dobička del-
niške družbe.

Predlog sklepa:
a) Del nerazporejenega dobička iz prejš-

njih let v višini 26,830.241 SIT se nameni
za:

– izplačilo dividend v znesku 9,903.800
SIT oziroma 230 SIT bruto na eno delnico,

– del v znesku 16,926.441 SIT ostane
nerazporejen.

b) Družba bo delničarjem izplačala divi-
dende po stanju delničarjev, ki bodo na dan
28. 7. 1998 vpisani v registru KDD najka-
sneje do 31. 8. 1998.

4. Sprejem sklepa o imenovanju revizor-
ja delniške družbe za leto 1998.

Predlog sklepa: za izdelavo revizijskega
poročila računovodskih izkazov za leto
1998 se imenuje revizijsko hišo Reset,
d.o.o. iz Portoroža.

Čas zasedanja skupščine: skupščina je
sklicana za četrtek, dne 23. julija 1998 s
pričetkom ob 12. uri. Če ob prvem sklicu ni
dosežena sklepčnost, se ponovno zaseda-
nje skupščine določi za četrtek, dne 24.
julija 1998 ob 13. uri. Na ponovnem zase-
danju skupščina veljavno odloča ne glede
na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Sejna dvorana bo odprta od 11. ure, to
je eno uro pred uradnim pričetkom seje
skupščine do pričetka seje skupščine. Gla-
sovnice se bodo delile udeleženim delni-
čarjem, zastopnikom ali pooblaščencem do
pričetka seje skupščine pod spodaj nave-
denimi pogoji.

Pogoji udeležbe na seji skupščine:
skupščine 2. redne seje skupščine delniš-
ke družbe Belvedere, d.d., se lahko udele-
žijo vsi delničarji, v korist katerih delnice
delniške družbe so vknjižene na računu
vrednostnih papirjev, ki se vodi pri Klirinški
depotni družbi (KDD), zakoniti zastopniki
oziroma njihovi pooblaščenci s pisnim poob-
lastilom ob predložitvi dokazov o zakonitem
zastopanju.

Uresničevanje glasovalne pravice na
skupščini: je dopustno le, če tisti, ki se želi
udeležiti skupščine (udeleženec: delničar,
zastopnik delničarja – pravne osebe ali
pooblaščenec enega ali več delničarjev)
vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine druž-
bi pisno prijavi svojo udeležbo. Prijava se
šteje za pravočasno, če prispe na sedež
družbe najmanj 3 dni pred dnem skupšči-
ne, pri čemer se šteje dan zasedanja v ta
rok.

Pooblastila: pooblastilo mora biti pisno.
Za fizične osebe mora vsebovati ime in prii-
mek ter naslov pooblastitelja in pooblaščen-
ca, kraj in datum ter podpis pooblastitelja;
za pravne osebe pa ime in priimek in naslov
zastopnika ali pooblaščenca. Če se daje
pooblastilo za mladoletnega delničarja, mo-
ra pooblastilo izpolniti in podpisati zakoniti
zastopnik, mati ali oče. V primeru skrbništva
je to skrbnik ob predložitvi privolitve pristoj-
nega Centra za socialno delo.

Gradiva: gradiva ter predlogi sklepov k
posameznim točkam dnevnega reda in

predlog sprememb in dopolnitev statuta del-
niške družbe so na vpogled na sedežu druž-
be v Hotelu Marina v Izoli, Veliki trg št. 11, v
času od 23. 6. 1998 dalje, vsak delovni
dan od 9. do 12. ure, po tel. št.
066/645-325; za dajanje podatkov je od-
govorna uprava družbe.

Belvedere, d.d.
uprava družbe

Ob-3513
Na podlagi 7.2. točke statuta delniške

družbe sklicujemo

4. skupščino
družbe Intereuropa mednarodna
špedicija, transport in pomorska

agencija, delniška družba s sedežem v
Kopru, Vojkovo nabrežje 32,

ki bo v petek, 17. 7. 1998 ob 15. uri v
sejni dvorani poslovne stavbe Banke Ko-
per, d.d., v Kopru, Pristaniška 14, VI. nad-
stropje, 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 delitvi

čistega dobička za leto 1997.
6. Sprejem spremembe poslovnika o de-

lu skupščine.
7. Sprejem sklepa o določitvi sejnine

predsedniku in članom nadzornega sveta.
8. Imenovanje revizorja.
9. Vprašanja in pobude delničarjev.
Uprava družbe in nadzorni svet predla-

gata k posameznim točkam dnevnega reda
naslednje sklepe:

Predlog sklepa k 2. točki: izvolijo  se
predsednik skupščine, dva preštevalca gla-
sov ter imenuje notarka po predlogu sklica-
telja.

Na podlagi poročila preštevalcev glasov
predsednik razglasi sklepčnost skupščine.

Predlog sklepa k 3. točki: potrdi se pred-
lagani dnevni red.

Predlog sklepa k 4. točki: sprejme se
predlagano letno poročilo za leto 1997.

Predlog sklepa k 5. točki: čisti dobiček,
ugotovljen z zaključnim računom za leto
1997 v višini 1.112,714.788 SIT, se upo-
rabi in razdeli, kot sledi:

– del dobička v višini 535,858.788 SIT
ostane nerazdeljen,

– del dobička v višini 576,856.000 SIT
se izplača delničarjem za dividende, t.j. 80
SIT bruto dividenda na delnico.

Dividenda pripada delničarjem, ki bodo
na dan 21. 7. 1998 vpisani v delniško knji-
go družbe, ki se vodi v centralnem registru
pri KDD – Centralni klirinško depotni druž-
bi, d.d., Ljubljana. Dividenda se izplača do
31. 8. 1997.

Predlog sklepov k 6. točki: sprejme se
sprememba poslovnika o delu skupščine v
predlaganem besedilu.

Predlog sklepa k 7. točki: določi se sej-
nina predsedniku in članom nadzornega
sveta v predlagani višini.

Predlog  sklepa nadzornega sveta k 8.
točki: za revizorja se imenuje družba 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, VIII.
nadstropje ter v tajništvih vseh filial družbe
na Brniku, v Celju, Jesenicah, Kopru, Kra-
nju, Ljubljani, Mariboru, Novi Gorici, Novem
mestu in Sežani, vsak delovnik od 9. do 12.
ure v času od 12. 6. 1998 do vključno 15.
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, obraz-
ložen in vložen v enem tednu po objavi tega
sklica v tajništvu uprave na sedežu družbe v
Kopru, Vojkovo nabrežje 32, VIII. nadstrop-
je.

Pravico udeležbe na skupščini in uresni-
čevanja glasovalne pravice na skupščini
imajo le delničarji vpisani v delniško knjigo
družbe, ki se vodi v centralnem registru pri
KDD – Centralno klirinško depotni družbi,
d.d., Ljubljana, njihovi pooblaščenci ali za-
stopniki, ki najkasneje 3 dni pred skupščino
v tajništvu uprave na sedežu družbe v Ko-
pru, Vojkovo nabrežje 32, VIII. nadstropje,
pisno prijavijo svojo udeležbo. Pooblašče-
nec delničarja mora prijavi udeležbe priložiti
tudi pooblastilo.

Pooblastilo mora biti pisno in vsebovati
splošne podatke (za fizične osebe ime in
priimek ter naslov pooblastitelja in pooblaš-
čenca, kraj in datum ter podpis pooblastite-
lja; za pravne osebe pa ime in priimek ter
naslov pooblaščenca in firmo, sedež ter
podpis in žig pooblastitelja).

Vsaka delnica daje delničarju en glas.
O vseh točkah dnevnega reda je glaso-

vanje z glasovnicami.
Dvorana, v kateri bo potekala skupšči-

na, bo odprta 60 minut pred začetkom za-
sedanja. V tem času se bodo delile glasov-
nice. Če skupščina ne bo sklepčna, bo po-
novno zasedanje istega dne, t.j. 17. 7.
1998 ob 16. uri v isti dvorani. Skupščina bo
takrat veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.

Vljudno vabljeni!
Intereuropa, d.d.,

predsednik uprave

Št. 007/98 Ob-3514
Na podlagi 7.3. člena statuta družbe Av-

tomehanika Škofja Loka, d.d., Kidričeva 50,
Škofja Loka in 283. člena zakona o gospo-
darskih družbah sklicuje začasna uprava
družbe

1. redno skupščino
družbe Avtomehanika Škofja Loka,

d.d.,
ki bo dne 14. 7. 1998 ob 13. uri v

prostorih družbe Kidričeva 50, Škofja Loka.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev in ugotovitev sklepčnosti

skupščine.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se delovni orga-

ni skupščine, preštevalca glasov in potrdi
notar.

3. Obravnava in sprejem poslovnika o
delu skupščine.
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Predlog sklepa: sprejme se poslovnik o
delu skupščine v predlaganem besedilu.

4. Obravnava in sprejem poročila zača-
sne uprave o poteku lastninskega preobli-
kovanja.

Predlog sklepa: potrdi se poročilo zača-
sne uprave o lastninskem preoblikovanju
podjetja.

5. Sprejem poročila o poslovanju pod-
jetja za leta 1993 do 1997.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo o
poslovanju podjetja za leta 1993 do 1997.

6. Obravnava in sprejem sprememb sta-
tuta.

Predlog sklepa: sprejme se predložene
spremembe statuta.

7. Ustanovitev sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: ustanovi se sklad lastnih

delnic, s katerimi na podlagi zakonskih in
statutarnih določil upravlja uprava.

8. Sprejem načina delitve dobička in po-
krivanje izgub poslovanja v letih 1993,
1994, 1995, 1996 in 1997.

Predlog sklepa: sprejme se predlagana
delitev dobička in predlagano pokritje izgu-
be na podlagi predloga začasne uprave in
mnenje začasnega nadzornega sveta.

9. Obravnava in sprejem poročila o pla-
nu dela in razvoja v letu 1998.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo o
planu dela in razvoja v letu 1998.

10. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: sprejme se predlog skle-

pa začasnega nadzornega sveta o revizijski
družbi za poslovno leto 1998.

11. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: izvoli se nadzorni svet v

predlagani sestavi.
12. Določitev sejnin članom nadzorne-

ga sveta.
Predlog sklepa: članom nadzornega sve-

ta pripada sejnina v predlagani višini.
13. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za skupščino je delničarjem na

vpogled na sedežu družbe v Škofji Loki,
Kidričeva 50 v pravni službi, pri Valeriji Če-
mažar Čikič vsak delovnik, od 8. do 10.
ure.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in poslani v roku
sedem dni po objavi sklica  na sedež druž-
be Kidričeva 50, Škofja Loka.

Skupščine se lahko udeležijo lastniki del-
nic ter njihovi pooblaščenci in zastopniki
pod pogojem, da najmanj tri dni pred skupš-
čino upravi družbe pisno prijavijo svojo ude-
ležbo.

Delničarji glasujejo osebno, po zastop-
niku ali pooblaščencu na podlagi glasovnic,
ki jih prejmejo pred začetkom skupščine.
Pooblastilo mora biti pisno.

Prostor, kjer bo potekala skupščina bo
odprt eno uro pred pričetkom zasedanja.

Pozivamo udeležence in pooblaščence,
da se javijo v sprejemnici najmanj eno uro
pred pričetkom skupščine. Udeleženci
skupščine se morajo podpisati na seznam
udeležencev in prevzeti glasovalne lističe.

Vljudno vabljeni!
Avtomehanika Škofja Loka, d.d.

začasna uprava

Ob-3520
Na podlagi 6.3. točke statuta delniške

družbe Konfekcija Jutranjka Sevnica, d.d.,
Radna 3, Sevnica, sklicuje uprava

3. skupščino
delniške družbe Konfekcija Jutranjka

Sevnica, d.d., Radna 3, Sevnica,
ki bo dne 17. 7. 1998 ob 12. uri na

sedežu družbe v Sevnici, Radna 3, v pro-
storih sejne sobe.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost.

Sprejme se sklep o imenovanju zapisnikar-
ja, dveh preštevalcev glasov in notarja.

2. Sprejem letnega poročila z mnenjem
nadzornega sveta.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo uprave o poslovanju družbe v letu 1997
z mnenjem nadzornega sveta.

3. Imenovanje revizorja računovodskih
izkazov.

Predlog sklepa: za revizorja računovod-
skih izkazov za leto 1998 se imenuje revizij-
ska družba Abeceda, Ptuj, d.o.o.

4. Določitev višine sejnin članom nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa: na predlog uprave se
določijo nove višine sejnin za člane nadzor-
nega sveta, in sicer:

– za predsednika nadzornega sveta
33.000 SIT,

– za člane nadzornega sveta 24.000
SIT.

Čas zasedanja: skupščina je sklicana za
17. 7. 1998 ob 12. uri. Če na prvem sklicu
ni dosežena sklepčnost, se ponovno zase-
danje skupščine določi za isti dan ob 13.
uri. Na ponovnem sklicu bo skupščina skle-
pala ne glede na višino zastopanega osnov-
nega kapitala.

Udeležba na skupščini: skupščine se
lahko udeležijo vsi delničarji, njihovi poob-
laščenci in zastopniki, ki pismeno, najka-
sneje tri dni pred zasedanjem skupščine,
prijavijo upravi družbe svojo udeležbo na
skupščini.

Predmet o katerem sklepa skupščina je
za posamezne točke dnevnega reda delni-
čarjem na vpogled na sedežu družbe od
dneva objave sklica skupščine dalje, vsak
delovni dan med 8. in 12. uro.

Delničarji lahko svoje morebitne nasprot-
ne predloge, ki morajo biti pisni in obrazlo-
ženi, pošljejo v roku 7 dni po objavi sklica
skupščine, priporočeno po pošti ali jih vloži-
jo neposredno na sedežu družbe.

Konfekcija Jutranjka Sevnica, d.d.
uprava

Ob-3524
Na podlagi 6.5. člena statuta družbe LIP

Radomlje sklicujemo

2. skupščino
delniške družbe LIP Radomlje, d.d.
ki bo v čettek, 16. 7. 1998 ob 13. uri na

sedežu družbe, v sejni sobi upravne zgrad-
be, Pelechova 15, v Radomljah.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.

2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta se imenujejo organi
skupščine. Seji bo prisostvovala vabljena
notarka.

3. Poročilo o poslovanju za leto 1997.
Predlog sklepa: na predlog uprave in na

podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sve-
ta se sprejme letno poročilo delniške druž-
be LIP Radomlje d.d., za leto 1997.

4. Predlog o razporeditvi dobička za leto
1997.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sve-
ta se dobiček iz poslovanja družbe v letu
1997 v znesku 84,412.219,19 SIT v celoti
razporedi za pokritje nepokritih izgub iz pre-
teklih let.

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 uresni-
čevanja glasovalne pravice imajo samo tisti
delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščen-
ci, ki bodo najkasneje 3 dni pred sejo
skupščine prijavili svojo udeležbo na sede-
žu uprave družbe in so vpisani v delniško
knjigo po stanju zadnjega dne prijave na
skupščino.

Popolno gradivo za skupščino je delni-
čarjem na vpogled na sedežu družbe pri Ivi
Pohlin, in sicer vsak delovni dan od 8. do
12. ure.

Delničarje prosimo, da morebitne nas-
protne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sed-
mih dneh od objave sklica.

V primeru, da ob napovedani uri skupšči-
na ne bo sklepčna, se bo skupščina ponov-
no sestala pol ure kasneje. V tem primeru je
skupščina sklepčna ne glede na število pri-
sotnih delnic.

LIP Radomlje, d.d.
uprava

Ob-3515
Direktorica pooblaščene investicijske

družbe Mercata 1, d.d., Ljubljana, Železna
cesta 18, na podlagi statuta družbe in dolo-
čil zakona o investicijskih skladih in družbah
za upravljanje ter zakona o gospodarskih
družbah sklicuje

četrto skupščino
pooblaščene investicijske družbe

Mercata 1, d.d.,
ki bo v četrtek, 16. 7. 1998 ob 11. uri,

na sedežu družbe v Ljubljani, Železna cesta
18, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in imenovanje nje-
nih delovnih teles.

Predlog sklepa: za predsednika skupš-
čine se izvoli Julijana Batič, za preštevalca
glasov pa Bojana Vinkovič in Boštjan Mlinar.

2. Obravnava in sprejem poslovnega po-
ročila uprave za leto 1997 in poročila o
reviziji računovodskih izkazov za poslovno
leto 1997.

Predlog sklepa: sprejmeta se poročili
uprave in pooblaščene revizijske hiše o po-
slovanju v letu 1997 ter mnenje nadzornega
sveta o tem poslovanju.
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3. Obravnava in sprejem sklepa o ime-
novanju pooblaščenega finančnega revizor-
ja za pregled poslovanja za leto 1998.

Predlog sklepa: za pooblaščenega revi-
zorja za pregled poslovanja družbe za leto
1998 se na podlagi mnenja nadzornega
sveta imenuje družba Constantia, d.o.o.,
Ljubljana, Vilharjeva 27.

4. Imenovanje novih članov nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: zaradi izteka mandata
dvema članoma prvega nadzornega sveta in
na podlagi odstopne izjave Edvarda Ga-
brovška, se za nove člane z mandatom šti-
rih let izvolijo:

– Romana Hieng, dipl. ek., iz Ljubljane,
Trebinjska 15,

– Franc Jamšek, dipl. ek., iz Ljubljane,
Kolarjeva 38 in

– Milan Vujinovič, dipl. ek., iz Ljubljane,
Na peči 4.

5. Potrditev pogodbe o upravljanju.
Predlog sklepa: skupščina potrjuje či-

stopis pogodbe o upravljanju, ki sta jo 14.
10. 1997 podpisala nadzorni svet družbe
ter uprava pooblaščene družbe za upravlja-
nje Intara DZU, d.o.o., Ljubljana.

Skupščine se lahko udeležijo vsi tisti del-
ničarji oziroma pooblaščeni zastopniki, ki
bodo svojo udeležbo na skupščini pisno pri-
javili družbi vsaj tri dni pred skupščino. Pri-
java bo veljavna le s predložitvijo kopije ve-
ljavnega potrdila o izdanih delnicah.

Če ob začetku zasedanja skupščina ni
sklepčna, se opravi ponovno zasedanje is-
tega dne ob 12. uri, ko lahko skupščina
veljavno odloča ne glede na višino zastopa-
nega kapitala.

Udeleženci lahko dvignejo glasovnice,
ki so hkrati tudi vstopnice v dvorano, v po-
slovnih prostorih družbe najmanj 1 uro pred
začetkom skupščine. Zaradi potreb identifi-
kacije upravičencev do udeležbe in glaso-
vanja zamudniki ne bodo imeli vstopa v dvo-
rano.

Gradivo za sejo je na vpogled v tajništvu
pooblaščene investicijske družbe Mercata
1, d.d., Ljubljana, Železna cesta 18, vsak
delovnik, od 15. 6. do 16. 7. 1998, od 8.
do 12. ure.

Mercata 1, d.d., Ljubljana
direktorica

Ob-3515
Direktor pooblaščene investicijske druž-

be Mercata, d.d., Ljubljana, Železna cesta
18, na podlagi statuta družbe in določil za-
kona o investicijskih skladih in družbah za
upravljanje ter zakona o gospodarskih druž-
bah sklicuje

četrto skupščino
pooblaščene investicijske družbe

Mercata, d.d.,
ki bo v sredo, 15. 7. 1998 ob 11. uri, na

sedežu družbe v Ljubljani, Železna cesta
18, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in imenovanje nje-
nih delovnih teles.

Predlog sklepa: za predsednika skupš-
čine se izvoli Julijana Batič, za preštevalca
glasov pa Bojana Vinkovič in Boštjan Mlinar.

2. Obravnava in sprejem poslovnega po-
ročila uprave za leto 1997 in poročila o

reviziji računovodskih izkazov za poslovno
leto 1997.

Predlog sklepa: sprejmeta se poročili
uprave in pooblaščene revizijske hiše o po-
slovanju v letu 1997 ter mnenje nadzornega
sveta o tem poslovanju.

3. Obravnava in sprejem sklepa o ime-
novanju pooblaščenega finančnega revizor-
ja za pregled poslovanja za leto 1998.

Predlog sklepa: za pooblaščenega revi-
zorja za pregled poslovanja družbe za leto
1998 se na podlagi mnenja nadzornega
sveta imenuje družba Constantia, d.o.o.,
Ljubljana, Vilharjeva 27.

4. Imenovanje novih članov nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: zaradi izteka mandata
prvemu nadzornemu svetu, se za nove čla-
ne z mandatom štirih let izvolijo:

– Ada Gorjup, dipl. ek., iz Ljubljane, Pod
jelšami 12,

– Božidar Linhart, ek., iz Ljubljane, V
Murglah 127 in

– Janez Humar, dipl. ek., iz Radomelj,
Gostičeva 51a, Nožice.

5. Potrditev pogodbe o upravljanju.
Predlog sklepa: skupščina potrjuje či-

stopis pogodbe o upravljanju, ki sta jo 15.
10. 1997 podpisala nadzorni svet družbe
ter uprava pooblaščene družbe za upravlja-
nje Intara DZU, d.o.o., Ljubljana.

Skupščine se lahko udeležijo vsi tisti del-
ničarji oziroma pooblaščeni zastopniki, ki
bodo svojo udeležbo na skupščini pisno pri-
javili družbi vsaj tri dni pred skupščino. Pri-
java bo veljavna le s predložitvijo kopije ve-
ljavnega potrdila o izdanih delnicah.

Če ob začetku zasedanja skupščina ni
sklepčna, se opravi ponovno zasedanje is-
tega dne ob 12. uri, ko lahko skupščina
veljavno odloča ne glede na višino zastopa-
nega kapitala.

Udeleženci lahko dvignejo glasovnice,
ki so hkrati tudi vstopnice v dvorano, v po-
slovnih prostorih družbe najmanj 1 uro pred
začetkom skupščine. Zaradi potreb identifi-
kacije upravičencev do udeležbe in glaso-
vanja zamudniki ne bodo imeli vstopa v dvo-
rano.

Gradivo za sejo je na vpogled v tajništvu
pooblaščene investicijske družbe Mercata,
d.d., Ljubljana, Železna cesta 18, vsak de-
lovnik, od 14. 6. do 15. 7. 1998, od 8. do
12. ure.

Mercata, d.d., Ljubljana
direktor

Št. 175/98 Ob-3516
Uprava družbe Opekarna Novo mesto,

d.d., Zalog 21, Novo mesto, vabi delničarje
na

3. sejo skupščine
družbe Opekarna Novo mesto, d.d.,
dne 16. julija 1998 ob 12. uri, na sede-

žu podjetja Zalog 21, Novo mesto.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupš-

čina sklepčna in lahko veljavno odloča.
2. Imenovanje organov skupščine in no-

tarja.
Predlog sklepa: sprejme se predlog o

imenovanju organov skupščine in notarja.

3. Poročilo o poslovanju družbe v letu
1997.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo o
poslovanju družbe v letu 1997 v predlože-
nem besedilu s poročilom revizijske hiše in
mnenjem nadzornega sveta.

4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: imenuje se predlagani

revizor.
5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Vsak delničar ali njegov pooblaščenec

mora najaviti svojo udeležbo na skupščini
najpozneje tri dni pred zasedanjem skupš-
čine, v pisni obliki.

Najavljeni udeleženci so v tajništvu druž-
be pol ure pred začetkom zasedanja dolžni
podpisati seznam prisotnih delničarjev ozi-
roma pooblaščencev.

Celoviti predlogi sklepov za vsako točko
dnevnega reda in gradivo, ki sklepe obraz-
laga ter druge informacije, so delničarjem
na vpogled na sedežu podjetja pri Rešetič
Marti, vsak delovnik od 8. do 14. ure.

Vabljene prosimo, da v sedmih dneh od
prejema tega vabila svoje pripombe ter spre-
minjevalne oziroma dopolnitvene predloge
pisno sporočijo upravi. Uprava in nadzorni
svet bosta o utemeljenih predlogih sprejela
svoja stališča in bosta o spreminjevalnih
predlogih najpozneje 12 dni po sklicu
skupščine obvestila imenske delničarje.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se počaka pol ure. Čez pol ure je
skupščina sklepčna ne glede na višino za-
stopanega kapitala.

Vabimo vas, da se skupščine polnošte-
vilno udeležite!

Opekarna Novo mesto, d.d.
uprava družbe

Ob-3517
Na podlagi 7.4. statuta delniške družbe

Založba Obzorja, d.d., Partizanska 3-5, Ma-
ribor in v skladu z določili zakona o gospo-
darskih družbah, sklicuje uprava družbe

2. redno sejo skupščine delničarjev,

ki bo 14. 7. 1998 ob 12. uri, v Institutu
informacijskih znanosti, Prešernova 17, Ma-
ribor, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in predhodna
ugotovitev sklepčnosti.

Predlog sklepa uprave: ugotovi se, da je
skupščina sklepčna.

2. Imenovanje delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave: imenujejo se na-

slednja delovna telesa skupščine:
– za predsednico skupščine Blanka Mi-

tič,
– za preštevalca glasov Andrej Perkuš in

Ladislava Lesjak.
Ugotovi se, da je na seji navzoč vabljeni

notar Erih Matel oziroma njegov namestnik
Gorazd Šifrer.

3. Obravnava in odločanje o spremembi
in dopolnitvi statuta delniške družbe Založ-
be Obzorja, d.d.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: sprejmejo se spremembe in dopolni-
tve statuta delniške družbe Založbe Obzor-
ja, d.d., v predloženem besedilu.

4. Obravnava in odločanje o revidiranem
letnem poročilu delniške družbe Založbe
Obzorja, d.d., za leto 1997.
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Predlog sklepa uprave na podlagi mne-
nja nadzornega sveta: sprejme se revidira-
no letno poročilo delniške družbe Založbe
Obzorja, d.d., Maribor, za leto 1997 v pred-
loženi vsebini.

5. Obravnava in sprejem sklepa o pokrit-
ju izgube po zaključnem računu za leto
1997.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: sprejme se sklep o kritju izgube po
zaključnem računu za leto 1997 v breme
revalorizacijskega popravka rezerv ter pre-
nesenega čistega dobička preteklih let z
ustreznim deležem revalorizacije na dan 1.
1. 1998, in sicer: izguba leta 1997 znaša –
35,016.492,87 SIT, pokrivanje izgube v
breme revalorizacijskega popravka rezerv
(na dan 1. 1. 1998) 22,645.312,50 SIT,
pokrivanje izgube v breme čistega dobička
iz prejšnjih let s sorazmernim deležem reva-
lorizacije na dan 1. 1. 1998
12,371.180,82 SIT.

6. Imenovanje revizorja za leto 1998.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za

pooblaščeno revizijsko družbo za leto 1998
se imenuje Valuta, družba za revizijo, d.o.o.,
Strossmayerjeva 13, Maribor.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno in v skladu z zakonom
ter ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe. Gradivo za
skupščino je na voljo vsem delničarjem v
tajništvu uprave na sedežu družbe, vsak de-
lovni dan med 8. in 10. uro, od dneva obja-
ve sklica do zasedanja skupščine.

Pravico udeležbe na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno
prijavnico oziroma pooblastilo za zastopa-
nje osebno ali s priporočeno pošiljko dosta-
vijo družbi tako, da jo ta prejme najkasneje
3 dni pred sejo skupščine.

Pozivamo udeležence, da pridejo na
skupščino 30 minut pred zasedanjem, zara-
di vzpostavitve evidenc.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedala na istem
mestu istega dne ob 12.30. Na ponovnem
zasedanju bo skupščina veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Založba Obzorja, d.d.
uprava direktor

Ob-3558
Na podlagi 7.3. statuta delniške družbe

Oskrba, d.d., Dravograd, Trg 4. julija 46,
sklicujem

3. sejo skupščine družbe,

ki bo v torek, dne 7. julija 1998 ob 13.
uri, v sejni sobi na sedežu družbe v Dravo-
gradu, Trg 4. julija 45, z naslednjim dnev-
nim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti, izvolitev njenih organov in no-
tarja.

2. Potrditev dnevnega reda.
3. Obravnava in sprejem letnega poroči-

la o poslovanju družbe za leto 1997 z mne-
njem revizorja in mnenjem nadzornega
sveta.

4. Obravnava in odločanje o delitvi reva-
loriziranega nerazporejenega čistega dobič-
ka iz preteklih let in čistega dobička iz leta
1997.

5. Imenovanje revizorja družbe za leto
1998.

6. Obravnava in sprejem plana za leto
1998.

7. Sprejem sprememb statuta družbe.
8. Vprašanja in pobude delničarjev.
Predlog sklepov:
Sklep k 1. točki: skupščino vodi pred-

sednica Vajda Jožica, za notarja se imenuje
Kralj Sonja.

Sklep k 2. točki: potrdi se predlagan
dnevni red.

Sklep k 3. točki: sprejme se letno poro-
čilo o poslovanju za leto 1997 v vsebini kot
ga predlaga uprava in z mnenjem nadzorne-
ga sveta ter revizijskim poročilom.

Sklep k 4. točki: sprejme se delitev re-
valoriziranega nerazporejenega čistega do-
bička iz preteklih let in čistega dobika iz leta
1997 po predlogu uprave in z mnenjem
nadzornega sveta. Dividenda se izplača v
60 dneh po sprejemu sklepa.

Sklep k 5. točki: za revizorja družbe za
leto 1998 se imenuje revizijsko družbo Lo-
ris, d.o.o., iz Dravograda.

Sklep k 6. točki: sprejme se plan za leto
1998.

Sklep k 7. točki: sprejmejo se spremem-
be statuta družbe, ki razširjajo dejavnost
družbe po predlogu uprave in nadzornega
sveta družbe.

Gradivo za sejo skupščine delniške druž-
be je delničarjem na vpogled na sedežu
družbe v Dravogradu, Trg 4. julija 46, vse
delovne dni od 8. do 13. ure.

Predlogi delničarjev so lahko le pisni,
obrazloženi in vloženi v sedmih dneh po
objavi tega sklica.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi zastopniki in pooblaščenci, če svojo
udeležbo na skupščini prijavijo tri dni pred
zasedanjem skupščine na sedežu družbe.

Vsaka delnica daje delničarju en glas.
Navodilo za glasovanje
Po vseh točkah dnevnega reda je glaso-

vanje javno. Sklepi se sprejmejo z navadno
večino glasov, razen sklepa pod 7. točko,
ki se sprejema s tričetrtinsko večino.

Način glasovanja
Glasuje se osebno ali po pooblaščencu

na podlagi glasovnice, ki jo prejme delničar
ob vstopu na skupščino. Pooblastilo mora
biti pismeno. Za fizične osebe mora vsebo-
vati priimek in ime ter naslov pooblastitelja
in pooblaščenca, kraj in datum ter podpis
pooblastitelja, za pravne osebe pa priimek
in ime ter naslov pooblaščenca, firmo ter
podpis in žig pooblastitelja.

Če je sklic skupščine neuspešen, se
skupščina ponovi istega dne ob 14. uri v
istem prostoru.

Po ponovnem sklicu bo skupščina odlo-
čala ne glede na višino zastopanega osnov-
nega kapitala.

Prostor, v katerem bo potekala skupšči-
na, bo odprt pol ure pred uradnim začet-
kom. V tem času se bodo delile glasovnice.

Oskrba, Trgovina na veliko in malo,
d.d., Dravograd

uprava – direktor

Št. 15/98 Ob-3518
Uprava – direktor Avtoservisa Gorica,

d.d., Vojkova 49, Nova Gorica, na podla-
gi statuta in zakona o gospodarskih druž-
bah objavlja

nasprotni predlog

k dnevnemu redu 4. skupščine družbe
Avtoservis Gorica, d.d.

Nasprotni predlog je podala Vida Vuk,
vodja notranjega odkupa, v imenu udele-
žencev notranjega odkupa.

5. točka dnevnega reda skupščine: spre-
memba in dopolnitev statuta ter razširitev
dejavnosti družbe na predlog uprave in nad-
zornega sveta.

Nasprotni predlog sklepa se glasi:
Ne sprejme se predlog spremembe sta-

tuta družbe v delu, ki se nanaša na novo
7.3.3. točko.

Sprejme se razširitev dejavnosti in uskla-
di s standardno klasifikacijo dejavnosti, kot
je navedeno v 2.1. točki.

Zato naj se 5. točka dnevnega reda
skupščine razdeli na dve točki oziroma naj
se glasuje ločeno za vsako predlagano spre-
membo statuta.

Avtoservis Gorica, d.d.,
direktor

Ob-3519
Skladno z 288. členom zakona o gospo-

darskih družbah vlaga Vlada Republike Slo-
venije

nasprotni predlog

k 3. točki dnevnega reda seje skupšči-
ne. Vlada nasprotuje delitvi dela dobička
upravi in delavcem s posebnimi pooblastili
ter članom nadzornega sveta. Prav tako Vla-
da nasprotuje, da del dobička ostane ne-
razporejen.

Nasprotni predlog se glasi:
Skupščina sprejme sklep o ugotovitvi in

razdelitvi čistega dobička:
– čisti dobiček družbe za poslovno leto

1996, v revalorizirani višini na dan 31. 12.
1997, to je 566,692.000 SIT, se razporedi
na dan 1. 1. 1998 v proste rezerve družbe,

– čisti dobiček družbe za poslovno leto
1997, v višini 893,509.603,60 SIT, se raz-
poredi na dan 1. 1. 1998:

  – 445,000.000 SIT čistega dobička se
izplača delničarjem za dividende,

  – razlika, to je 448,509.603,60 SIT či-
stega dobička se po plačilu davka od do-
bička razporedi v proste rezerve družbe.

Istrabenz, holdinška družba, d.d.,
Koper

glavni direktor
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Razne objave

Objave
po 42. členu zakona

o javnih glasilih

Ob-3391
Radio Ognjišče je v celoti v lasti Tiskov-

nega društva Ognjišče s sedežem na Trgu
Brolo 11 v Kopru.

Vira financiranja Radia Ognjišče sta og-
laševanje in prostovoljni darovi.

Direktor radia je msgr. Franc Bole, od-
govorni urednik pa Franci Trstenjak. Lojze
Milharčič, Franc Bole, Elizabeta Nadoh, Sil-
vester Čuk in Božo Rustja so člani odbora
Tiskovnega društva Ognjišče. Člani nadzor-
nega odbora so: Aleš Rupnik, Milan Nemac
in Bojan Ravbar.

Št. 486 Ob-3604
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg 98/00670 z dne 5. 5. 1998 vpisalo
začetek redne (prostovoljne) likvidacije druž-
be z omejeno odgovornostjo Partes, inže-
niring in projektiranje, d.o.o., Koper – v
likvidaciji.

Za likvidacijskega upravitelja je imeno-
van Vojko Faletič, iz Sežane, Ulica Nika Štur-
ma 4.

Kot upnik lahko prijavite svoje terjatve
likvidacijskemu upravitelju v dveh mesecih
od dneva prejema tega obvestila, dokumen-
tirano z ustreznimi listinami.

Morebitni dolg pa poravnajte takoj na
žiro račun pri Agenciji RS za plačilni pro-
met, Podružnica Koper, številka 51400-
691-90067.

Likvidacijski upravitelj
Vojko Faletič

Št. 031-1/98 Ob-3387
Republika Slovenija, Ministrstvo za finan-

ce, Davčna uprava Republike Slovenije,
Glavni urad, Jesenkova 3, Ljubljana, prekli-
cuje službeno izkaznico od Cankar Janeza,
na delovnem mestu Sodelavec I – izterjeva-
lec II, zaposlenega na Davčnem uradu Ce-
lje, stanujočega v Celju, Ozka pot 2, pod
registrsko številko 0488, izdano 24. 7.
1997.

Ob-3609
Podpisani Rudi Glas, stanujoč Presladol

49/a, Brestanica, preklicujem izgubljeno
štampiljko z vsebino: PREVOZ Rudi Glas,
s.p. PRESLADOL 49a, 68280 BRESTANI-
CA. Tel. 0608/70-341.

Št. 02/02-4-033-9/98-02 Ob-3610
V skladu z določili drugega odstavka 10.

člena pravilnika o obliki in besedilu pečatov
državnih organov v Republiki Sloveniji (Ur. l.

RS, št. 17/90) razglašamo za neveljaven
izgubljen mali pečat okrogle oblike z zapo-
redno številko 67 z napisom: REPUBLIKA
SLOVENIJA, UPRAVNA ENOTA LJUBLJA-
NA SEKTOR ZA UPRAVNE NOTRANJE ZA-
DEVE.

Navedeni pečat je pogrešan od 5. 6.
1998 in se je uporabljal na Oddelku za pro-
met Sektorja za upravne notranje zadeve
Upravne enote Ljubljana, Adamič Lundrovo
nabrežje 2, Ljubljana.

 Ametaj Tahir, s.p., Glinškova pl. 2, Ljub-
ljana, preklicuje štampiljko pravokotne oblike,
z vsebino VITAM trgovina na drobno z živili in
gospodinjskimi potrebšč., AMETAJ TAHIR,
s.p., Glinškova pl. 2, Ljubljana. s-44282

Avtohiša CLAAS, Letališka 16, Ljubljana,
preklicuje izjavo o ustreznosti vozila št.
AOO75091, izdana dne 13.3.1995. s-44311

Banka Creditanstalt d.d., Poljanska 25,
Ljubljana, preklicuje kombinirano zavaroval-
no polico avtomobilskega zavarovanja št.
1884545, izdala Zavarovalnica Triglav, v
Ljubljani, dne 15. 12. 1997. s-44157

Hribar Tomaž, s.p., Celovška 264, Ljub-
ljana, preklicuje priglasitveni list, opr. št.
023-0043/96, izdan dne 26. 8. 1996.
s-44218

Mirtizan Ramadani s.p., Cesta Notranj-
skega odreda 22, Stari trg pri Ložu, prek-
licuje odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
010748/0630/00-14/1995, izdano dne
6. 3. 1995. s-44035

Namestnik Danilo s.p., Vrata 3, Muta,
preklicuje obrtno dovolenje št.
051845/0333/01-17/1996, izdano dne
5. 11. 1996. m-1022

Stele Avguštin, Golice, Laze v Tuhinju,
preklicuje priglasitveni list, opr. št.
15-0303/94 od 20.5.1994. g-44328

Suljič Atko, Ul. Viktorja Kejžarja 6, Jese-
nice, preklicuje original priglasitveni list, opr.
št. 14-0700/95. s-44336

Šlibar Ana, Alpska cesta 3, Bled, preklicuje
obrtno dovolenje št.
014493/1259/00-54/1995, izdano dne 28.
3. 1995. g-44204

Štajerski Avto dom, Tržaška 38, Mari-
bor, preklicuje uradno potrdilo za registraci-
jo vozila renault kangoo express 1,9D, št.
šasije VF1FCOEAF  17924114, ki je bil
carinjen po ECL 2976, dne 25. 3. 1998.
m-2052

Zorko Martin, Gorjance 20, Podsreda, pre-
klicuje priglasitveni list, opr. št.
054/1160/96, izdala Občina Šmarje pri Jel-
šah. p-44096

Izgubljene listine
preklicujejo

Potne listine

Abramič Samo, Volčja Draga 31, Volčja
Draga, potni list št. BA 246251, izdala UE
Nova Gorica. g-44145

Andlovec Benjamin, Podnanos 47, Pod-
nanos, potni list št. AA 428477, izdala UE
Ajdovščina. g-44053

Antić Jelena, Žirje 28, Sežana, potni list
št. BA 123934, izdala UE Sežana. p-44105

Antić Marina, Žirje 28, Sežana, maloob-
mejno prepustnico VS AI 047838, izdala
UE Sežana. p-44106

Antić Ranko, Žirje št. 28, Sežana, potni
list št. AI 038890, izdala UE Sežana.
p-44145

Avdič Mustafa, Kozlovičeva 5, Koper,
potni list št. AA 207838. g-44347

Babič Vesna, Obirska 19, Ljubljana, pot-
ni list št. BA 109921. s-44344

Bajrektarevič David, Jakčeva 39, Ljub-
ljana, potni list št. BA 738395, izdala UE
Ljubljana. s-44078

Bajrektarevič Elvis, Jakčeva 39, Ljublja-
na, potni list št. BA 738436, izdala UE Ljub-
ljana. s-44077

Bančov Fredi, Ragovska ul. 14, Novo
mesto, potni list št. AA 224574, izdala UE
Novo mesto. g-44156

Bergoč Bojan, Zajelše 56, Dol pri Ljub-
ljani, potni list št. AA 312598. s-44292

Beriša Samir, Ruška cesta 87, Maribor,
potni list št. BA 283010, izdala UE Maribor.
p-44116

Berčič Anton, Draga 11 a, Škofja Loka,
potni list št. AA 582105. s-44251

Berčič Marija, Draga 11 a, Škofja Loka,
potni list št. AA 787090. s-44250

Bizjak Igor, Alpska c. 70, Lesce, potni
list št. AA 577134, izdala UE Radovljica.
g-44147

Bizjak Vida, Šempas 15, Šempas, potni
list št. AA 984625, izdala UE Nova Gorica.
g-44052

Bjedov Željko, Šalovci 43, Šalovci, potni
list št. AA 303343, izdala UE Murska Sobo-
ta. p-44146

Cerar Jolanda, Verdijeva ul. 6, Piran, pot-
ni list št. AA 500752, izdala UE Piran.
s-44205

Cerkvenik Božidar, Pohorskega bataljo-
na 8, Ljubljana, potni list št. BA 707206,
izdala UE Ljubljana. s-44128

Cerkvenik Jadranka, Pohorskega bata-
ljona 8, Ljubljana, potni list št. BA 171679,
izdala UE Ljubljana. s-44127

Ćoragić Ermina, Trg svobode 23, Tržič,
potni list št. AA 892471, izdala UE Tržič.
s-44270

Čekeliš Slavko, Vidmarjeva 8, Ljubljana,
potni list št. AA 309342, izdala UE Ljublja-
na. s-44044

Delić Zorica, Goriška c. 47, Velenje, pot-
ni list št. AA 691719. p-44182

Dostal Darja, Goriška cesta 44, Velenje,
potni list št. BA 322878, izdala UE Velenje.
p-44114

Dovjak Marjan, Ljubljanska c. 76, Dom-
žale, potni list št. AA 938226, izdala UE
Domžale. s-44121

Dvorščak Valent, Koroška 34, Maribor,
potni list št. BA 295528, izdala UE Maribor.
p-44001

Erjavec Ivan, Alpska c. 54, Lesce, potni
list št. AA 754689, izdan dne 23. 3. 1993 v
Radovljici. p-44134
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Faganel Marinka, 9. september 150, Vr-
tojba, Šempeter, maloobmejno prepustni-
co AI 25725, izdala UE Nova Gorica.
g-44203

Ferjančič Vojko, Trubarjeva 18, Nova
Gorica, maloobmejno prepustnico AI
42048, izdala UE Nova Gorica. g-44257

Fic Dragica, Brezje pri Tržiču 96, Tržič,
potni list št. AA 727478. p-44177

Fic Ivan, Brezje pri Tržiču 96, Tržič, pot-
ni list št. BA 179302. p-44178

Furlan Franc, Slap 61, Vipava, potni list
št. BA 123082, izdala UE Ajdovščina.
g-44260

Furlan Marija, Slap 61, Vipava, potni list
št. AA 429043, izdala UE Ajdovščina.
g-44261

Gaiser Herman, Nova vas pri Ptuju 25 D,
Ptuj, potni list št. AA 176347. g-44349

Grah Irena, Ob gozdu 45, Lenart, potni
list št. AA 793234, izdala SO Lenart, dne
17. 5. 1993. m-1031

Grujič Spomenko, Cesta v Staro vas 3,
Postojna, potni list št. AA 623030. p-44175

Gunjač Moreno, Korte 128, Izola, potni
list št. AA 508738, izdala UE Izola. g-44146

Gyergyek, Brezovci 14, Puconci, potni
list št. BA 757205, izdala UE Murska Sobo-
ta. p-44164

Hadžić Hasib, Podlubnik 162, Škofja Lo-
ka, potni list št. BA 254603. s-44362

Halužan Patricija, Tuncovec 10a, Roga-
ška Slatina, potni list št. BA 687297, izdala
UE Šmarje pri Jelšah. p-44163

Horvat Gorazd, Ravenska cesta 5, Bel-
tinci, potni list št. BA 275919, izdala UE
Murska Sobota. p-44143

Hrastelj Matej, Prešernova 29, Gornja
Radgona, potni list št. BA 532551, izdala
UE Gornja Radgona. p-44002

Hromec Božislava, Tesovnikova 39/a,
Ljubljana, potni list št. AA 526757, izdala
UE Ljubljana. s-44179

Hromec Gašper, Tesovnikova 39/a,
Ljubljana, potni list št. BA 708002, izdala
UE Ljubljana. s-44180

Hromec Janez, Tesovnikova 39/a, Ljub-
ljana, potni list št. AA 526758, izdala UE
Ljubljana. s-44181

Humar Taja, Gradnikove brigade 15, No-
va Gorica, potni list št. BA 301514.
g-44348

Idris Duga, Markova ulica 1, Celje, potni
list št. AA 993355, izdala UE Celje.
p-44006

Ikanović Asmir, Beblerjev trg 6, Ljublja-
na, potni list št. BA 290413. s-44313

Ilšin Kata, Reška c. 7, Kočevje, potni list
št. BA 126719, izdala UE Kočevje.
g-44144

Ivanjko Silvo, Slomškova 16, Ljubljana,
potni list št. AA 18661. s-44323

Ivnik Maksimiljan, Koroška cesta 90, Tr-
žič, potni list št. AA 361287, izdala UE Tr-
žič. p-44029

Jalovec Erik, Župančičeva 7, Kranj, pot-
ni list št. BA 693310, izdala UE Kranj.
p-44144

Jocić Marija, Vojkovo nabrežje 8, Ko-
per, maloobmejno prepustnico, št. AI
93599. g-44352

Jocić Marija, Vojkovo nabrežje 8, Ko-
per, potni list št. AA 517110. g-44353

Jovičič Aleksandra, Cesta v Staro vas
3, Postojna, potni list št. BA 630376.
p-44176

Kavčič Nives, Cesta na grad 27, Celje,
potni list št. BA 281910, izdala UE Celje.
p-44018

Klančnik Nadja Eva, Mekinčeva 26, Ljub-
ljana, potni list št. BA 586501, izdala UE
Ljubljana. s-44036

Kopše Boštjan, Pod klancem 17, Lim-
buš, potni list št. BA 78124. m-1051

Korenčič Breda, Spodnji Rudnik II 15,
Ljubljana, potni list št. AA 871997, izdala
UE Ljubljana. s-44057

Kotnik Karel, Polje 30, Zagorje, potni list
št. AA 353402. p-44179

Kovič Drago, Jesenje 5, Kresnice, potni
list št. AA 952994, izdala UE Litija. s-44279

Kovič Svetlana, Jesenje 5, Kresnice,
potni list št. AA 474569, izdala UE Litija.
s-44278

Kralj Ferdo, Ob Meži 27, Prevalje, potni
list št. BA 047467, izdala UE Ravne na
Koroškem. g-44241

Krampač Aleksander, Gornja Bistrica
148, Črenšovci, potni list št. AA 627661.
p-44181

Lalić Branko, Bogomira Magajne 10, Izo-
la, potni list št. AA 503197, izdala UE Izola.
g-44207

Lešnik Boris, Klinetova 12, Maribor, pot-
ni list št. AA 443333, izdala UE Maribor.
p-44020

Lukovnjak-Kocman Slava, Šaranovičeva
ul. 17, Celje, potni list št. BA 564868, izda-
la UE Celje. p-44007

Marolt Zdenka, Fram 154d, Fram, potni
list št. AA 808032, izdala UE Maribor.
p-44104

Medjić Jadranko, Trnovo 12, Laško, pot-
ni list št. BA 99115. p-44167

Miklavčič Vilko, Rakitovec 62, Črni kal,
Izola, maloobmejno prepustnico AI 76699,
izdala UE Sežana. g-44149

Mišič Varja, Primšarjeva 7, Cerknica,
potni list št. BA 068643, izdala UE Cerkni-
ca. g-44051

Mugoša Nina, Pavlinova ulica 4, Krško,
potni list št. BA 642595, izdala UE Krško.
p-44122

Mulić Meho, Hladilniška 1b, Ljubljana,
potni list št. AA 592718, izdala UE Ljublja-
na. s-44129

Muller Jožef, Pušča 66, Murska Sobota,
potni list št. BA 532954, izdala UE Murska
Sobota. p-44160

Naber Bishara, Papirniška ulica 2, Kr-
ško, potni list št. BA 488964, izdala UE
Krško. p-44120

Naber Jadranka, Papirniška ulica 2, Kr-
ško, potni list št. AA 333976, izdala UE
Krško. p-44121

Naber Samir, Papirniška ulica 2, Krško,
potni list št. BA 659632, izdala UE Krško.
p-44119

Pavlinc Karel, Ul. Oktobrske revolucije
41, Izola, potni list št. AA 206766.
g-44343

Pavlinc Marta, Ul. Oktobrske revolucije
41, Izola, potni list št. AA 514415.
g-44346

Perič Hermina, Gorička 69, Černelavci,
Murska Sobota, potni list št. BA 300942,
izdala UE Murska Sobota. p-44103

Pernat Damjan, Stanošina 8a, Podleh-
nik, potni list št. BA 657438, izdala UE Ptuj.
s-44202

Pirc Majda, Pšata 79, Dol pri Ljubljani,
potni list št. BA 157828, izdala UE Domža-
le. s-44039

Podbevšek Andrej, Glinškova ploščad 9,
Ljubljana, potni list št. AA 972665, izdala
UE Ljubljana. s-4084

Podgornik Anja, Zavetiška 8, Ljubljana,
potni list št. BA 663259, izdala UE Ljublja-
na. s-44126

Podrekar Anton, Cankarjeva ul. 3, Ža-
lec, potni list št. BA 163605, izdala UE
Žalec. g-44258

Pogelšek Marinka, Zadrže 46, Šmarje
pri Jelšah, potni list št. AA 038509.
p-44172

Poklukar Jakob, Zgornje Gorje 7, Zgor-
nje Gorje, potni list št. AA 173674, izdala
UE Radovljica. g-44153

Polak Slavko, Koritnice 65, Ilirska Bistri-
ca, potni list št. AA 70502. s-44360

Polovič Alojz, Podvinci 33, Ptuj, potni
list št. BA 268602, izdala UE Ptuj.
s-44001

Povše Marica, Ul. Angelce Ocepkove
13, Ljubljana, potni list št. AA 716057.
s-44341

Powolny Slavko, Brezovci 16, Ptuj, pot-
ni list št. BA 540115, izdan dne 9. 2. 1996.
p-44107

Prelog Gabrijel, Pucova 1, Celje, potni
list št. AA 566225. g-44355

Pretnar Anton, Sebenje 100, Tržič, pot-
ni list št. AA 630403, izdala UE Radovljica.
g-44155

Pretnar Marjana, Sebenje 100, Tržič,
potni list št. AA 630402, izdala UE Radovlji-
ca. g-44154

Prezelj Dejan, Meline 9, Spodnja Idrija,
potni list št. BA 140247. p-44174

Pucko Majda, Gregorčičeva 55, Murska
Sobota, potni list št. AA 665449, izdala UE
Murska Sobota. p-44117

Recko Katica, Oplotniška c. 2/b, Slo-
venske Konjice, potni list št. BA 274783.
p-44168

Rodić Milena, Glavarjeva 20, Ljubljana,
potni list št. AA 534412, izdala UE Ljublja-
na. s-44151

Rupar Tomaž, Kovorska cesta 53, Tržič,
potni list št. BA 133823, izdala UE Tržič.
s-44271

Savski Marjan, Goriška 17/b, Maribor,
potni list št. BA 570678. p-44173

Sekereš Albert, Dobrovnik 149, Dobrov-
nik, potni list št. BA 234676, izdala UE
Lendava. p-44123

Sotlar Marija, Kneza Mihaila 59, Aran-
dželovac, potni list št. BA 23815.
s-44221

Stanič Helena, Bodrež 28, Kanal, ma-
loobmejno prepustnico AI 136230, izdala
UE Nova Gorica. g-44262
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Stanič Helena, Bodrež 28, Kanal, potni
list št. BA 463116, izdala UE Nova Gorica.
g-44263

Statovci Ilir, Tabor 2, Ljubljana, potni list
št. AA 129214, izdala UE Ljubljana.
s-44031

Šiprim Blakaj, Rusjanov trg 9, Ljubljana,
potni list št. BA 736170, izdala UE Ljublja-
na. s-44287

Šket Franc, Brestovec 8, Šmarje pri Jel-
šah, potni list št. AA 236868. p-44171

Šraj Maja, Bezjakova 7, Limbuš, potni
list št. BA 537183, izdala UE Maribor.
p-44118

Štupica Eva, Rusjanov trg 8, Ljubljana,
potni list št. BA 556469, izdala UE Ljublja-
na. s-44211

Štupica Mira, Rusjanov trg 8, Ljubljana,
potni list št. BA 591628, izdala UE Ljublja-
na. s-44212

Šuhel Fani, Kajuhova št. 3, Laško, potni
list št. BA 305479, izdala SO Laško.
p-44142

Šulin David, Miren 13f, Miren, maloob-
mejno prepustnico AI 8451, izdala UE No-
va Gorica. s-44265

Šušmelj Igor, Renški Podkraj 35, Ren-
če, maloobmejno prepustnico, št. AI 8072.
g-44345

Švaglić-Bernić Marija, Vojkova c. 73,
Ljubljana, potni list št. AA 762913, izdala
UE Ljubljana. s-44059

Tabak Darijan, Naselje Heroja Maroka
24, Sevnica, potni list št. BA 713428, izda-
la UE Sevnica. p-44010

Tomše Kotnik Dragica, Polje 30, Zagor-
je, potni list št. AA 363761. p-44180

Urbančič Janez, Zgornji Košaki 42, Ma-
ribor, potni list št. AA 859877, izdala UE
Maribor. p-44162

Urbančič Jelko, Prijateljeva 16, Ljublja-
na, potni list št. AA 44669, izdala UE Ljub-
ljana. s-44170

Veselič Branko, Bedenj št. 20, Črno-
melj, potni list št. BA 585886, izdala UE
Črnomelj. p-44161

Vidrih Sonja, Štorje 92, Sežana, potni
list št. AA 098951, izdala UE Sežana.
p-44028

Vidrih Vojko, Štorje 92, Sežana, potni
list št. AA 1619191, izdala UE Sežana.
p-44200

Vitez Miran, Na otoku 1, Celje, potni list
št. AA 567413, izdala UE Celje. p-44003

Vodovnik Marija, Prušnikova 36, Mari-
bor, potni list št. BA 369251. p-44170

Vohar Benjamin, Meljski dol 13, Mari-
bor, potni list št. AA 122894, izdala UE
Maribor. p-44016

Vrečar Srečko, Obrež 143, Ormož, pot-
ni list št. AA 46697, izdala UE Ormož.
g-44050

Zabukovec Edvard, Partizanska c. 16,
Rakek, potni list št. BA 485471, izdala UE
Cerknica s-44267

Zver Renata, Ul. Štefana Kovača 116,
Turnišče, preklic preklica potnega lista, ob-
javljenega v Ur. l. RS, št. 18/98, p-18070.
p-44094

Vidrih Mojca, Štorje 93, Sežana, potni list
št. BA 425518, izdala UE Sežana. p-44102

Druge listine

 Absec Peter, Levičnikova ulica 2, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
št. S 730349, reg. št. 183890. s-44364

Adamlje Polona, Baznikova ulica 27,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
196019, S 690181, izdala UE Ljubljana.
s-44187

Adrovič Sabaheta, Bilje 135, Nova Gori-
ca, spričevala OŠ Šmihel, izdana leta 1986
do 1994. g-44040

Aghamalla Miha, Janka Puclja 9, Kranj,
spričevalo 1. letnika Srednje ekonomske
upravno-administrativne šole Kranj.
g-44097

Aghamalla Miha, Janka Puclja 9, Kranj,
spričevalo 2. letnika Srednje ekonomske
upravno-administrativne šole Kranj.
g-44098

Aghamalla Miha, Janka Puclja 9, Kranj,
spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske
upravno-administrativne šole Kranj.
g-44099

Ajazaj Ramadan, Linhartova 35, Ljublja-
na, osebno delovno dovoljenje, št.
0424473096. g-44334

Ambrožič Ladislav, Vojkov drevored 24,
Ilirska Bistrica, veterinarsko izkaznico, št.
004352-b, izdano 10. 3.1997. g-44305

Amon Mojca, Babno 25, Celje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 14163. p-44011

Arah Bojan, Brodarjev trg 7, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1104141, reg. št. 213254, izdala UE Ljub-
ljana. s-44141

Arapović Remzija, Šabiči 66, Velika Kla-
duša, osebno delovno dovoljenje, št.
0424472166. s-44064

Arbiter Gregor, Novo Polje, Cesta
XXI/4b, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat.BGH, št. S 933269, reg. št. 170489,
izdala UE Ljubljana. s-44213

Arko Luka, Celjska ulica 5, Ljubljana,
delovno knjižico. s-44256

Ašanin Žarko, Pipanova 67, Šenčur, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 1194848.
g-44047

Babič Elvira, Sončna pot 48, Portorož,
vozniško dovoljenje. g-44114

Bajželj Janko, Ul. Željka Tonija 39/a,
Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti za vo-
ditelja čolna, ser. št. BČ/784/97, št.
02/13-2286/97. g-44162

Banič Simon, Ob progi 73, Murska So-
bota, vozniško dovoljenje, št. 26743.
p-44139

Bartol Marija, Velika Loka 53, Grosup-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
14320, izdala UE Grosuplje. s-44073

Bastarda Venčeslav, Vrzdenec 52, Hor-
jul, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
973786, reg. št. 200294. s-44131

Batis Mirjana, Cesta v Staro vas 3, Po-
stojna, spričevalo 8. razreda. p-44156

Batis Mirjana, Cesta v Staro vas 3, Po-
stojna, spričevalo 1. letnika Srednje šole.
p-44157

Baškovič Bojan, Rove 8, Zagorje, letno
vozovnico, za leto 1997/98. p-44025

Baškovič Nina, Rove 8, Zagorje, letno
vozovnico, za leto 1997/98. p-44026

Belingar Adolf, Nova Gorica, osebno iz-
kaznico. g-44300

Benet Primož, Reška ulica 27, Ljublja-
na, zavarovalno polico št. 512035, izdala
Zavarovalnica Tilia. s-44276

Bergant Aleksandra, Zg. Duplek 88c,
Spodnji Duplek, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 93026, izdala UE Maribor, dne 8.
1. 1992. m-1014

Berlič Gregor, No Korošci 7, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
596703, reg. št. 196170. s-44312

Berlič Rafael, Peršinova cesta 5, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1191386, reg. št. 11071, izdala UE Ljub-
ljana. s-44184

Bertok Martin, Cesta 1. Istrske brigade
26, Koper, evidenčni list za čoln, št.
02/03-1335/95, izdan 26. 4. 1995 v Ko-
pru. s-44209

Bertok Martin, Cesta 1. Istrske brigade
26, Koper, potrdilo o usposobljenosti za
voditelja čolna, št. 02/13-1115/15-90.
s-44210

Bezjak Jožef, Žikarce 69, Zgornja Kun-
gota, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
82847, izdano dne 22. 1. 1997. m-1024

Bezjak Tatjana, Mala vas 34, Gorišnica,
delovno knjižico, reg. št. 47949, izdana v
Ptuju na ime Tomažič Tatjana. g-44102

Bidovec Tjaša, Slovenska 55a, Ljublja-
na, študentsko izkaznico, št. 01096377,
izdala Pedagoška fakulteta. s-44169

Bitenc Jakob, Podgorska cesta 34, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
293102, reg. št. 187072, izdala UE Ljub-
ljana. s-44136

Bizovičar Marko, Pivovarniška 8, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
182317, S 90657, izdala UE Ljubljana.
s-44173

Bjedov Željko, Šalovci 43, Šalovci, voz-
niško dovoljenje. p-44141

Blažič Bojan, Glavni trg 44, Sevnica,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika ter diplomo o
zaključnem izpitu, izdano leta 1980 v Sred-
nji šoli Krško. s-44069

Božank Branka, Čečovlje 11/c, Ravne
na Koroškem, spričevalo 3. letnika , izdano
leta 1996. g-44322

Bobnar Boris, Ul. I. Hribarja 22, Cerklje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
638416, reg. št. 34330, izdala UE Kranj.
g-44120

Bojanc Jernej, Stražna 1, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
33125. s-44045

Bole Blanka, Ulica Dušana Kraigherja
11, Ljubljana, zaključno spričevalo 4. letni-
ka Srednje pedagoške šole, izdano leta
1989. s-44037

Boškovič Aleksandra, Pot na Fužine 9,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1024427, reg. št. 205516. s-44357

Bračič Boris, Gosposvetska 24, Mari-
bor, maturitetno spričevalo I. gimnazije Ma-
ribor, izdano leta 1974. m-1002

Bračko Marjan, Sv. Ana 6b, Sv. Ana v
Slovenskih goricah, spričevalo 3. letnika
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Srednje gradbene tehnične šole - smer niz-
ke gradnje v Mariboru, za leto 1081/82.
m-997

Brecelj Boris, Brežna pot 22, Brezovica,
indeks Pravne fakultete, št. 20930072, iz-
dan leta 1992. s-44034

Bremec Vesna, Godešič 106, Škofja Lo-
ka, spričevalo 8. razred OŠ Heroja Franca
Bukovca, izdano leta 1987. s-44033

Brečko Stanislav, Trg borcev NOB 12,
Dol pri Hrastniku, vozniško dovoljenje, kat.
ABCEGH, št. 851, izdala UE Hrastnik.
s-44124

Bricelj Mitja, Ig 445, Ig, indeks št.1266,
izdala Srednja šola za gostinstvo in turizem
v Ljubljani leta 1992. s-44032

Brunčič Bojan, Jiršovci 43, Destrnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 29671,
izdala UE Ptuj. g-44237

Brčan Mojca, Malo Hudo 25, Ivančna
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
11670, izdala UE Grosuplje. s-44007

Carič Tina, Pelechova cesta 6, Radom-
lje, spričevalo 3. letnik Šolskega centra Ru-
dolf Maister Kamnik, izdano leta 1997.
s-44220

Cencič Andrej, Cerej 26, Ankaran, zača-
sno potrdilo za vožnjo motornih vozil, kat.
GH, št. 41131. g-44238

Cenčič Damjan, OF 9, Izola, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 8552, izdala UE
Izola. g-44325

Cevzar Milena, Attemsov trg 15, Gornji
Grad, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
7880. p-44033

Culiberg Miha, Gallusovo nabrežje 19,
Ljubljana, indeks Pravne fakultete, izdan le-
ta 1992. s-44061

Curk Gregor, Kunaverjeva ulica 4, Ljub-
ljana, delovno knjižico. s-44018

Časar Milan, Izlake 19, Izlake, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 470814.
p-44113

Čebulc Marija, C. ob Hudinji 12, Vojnik,
diplomo - zaključno spričevalo Gimnazije
Celje Center - predšolska vzgoja, razredni
pouk, za leta 1988 do 1992. m-1035

Čekeliš Slavko, Vidmarjeva ulica 8, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
št. S 410517, reg. št. 11575, izdala UE
Ljubljana. s-44020

Černe Maja, Litijska cesta 212, Ljublja-
na, spričevalo 2. letnika Srednje uprav-
no-administrativne šole, izdano leta 1997.
s-44167

Černivec Aleš, Cigaletova ulica 8, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1165164, reg. št. 218702. s-44338

Černivšek Mojca, Nove Trate 10, Mozir-
je, preklic preklica vozniškega  dovoljenja,
objavljenega v Ur. l. RS, št. 41/98,
p-41095. p-44022

Černivšek Mojca, Nove Trate 10, Mozir-
je, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7348.
p-44032

Černoga Janez, Cvetna ul. 19, Dobova,
vozniško dovoljenje. p-44115

Črešnik Marijan, Trbonje 3, Trbonje, spri-
čevalo. p-44109

Dajčman Klavdija, Ob Mlinščici 14, Bi-
strica ob Sotli, vozniško dovoljenje, kat.

BGH, št. 4416, velja od 30. 7. 1993 do
30. 7. 2003. m-1057

Deželak Romana, Kidričeva 18, Laško,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7517,
izdala UE Laško. p-44019

Debelak Metka, Braslovče 33b, Braslov-
če, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
675446, izdala UE Žalec. p-44147

Debeljak Ladislav, Parapatova ulica 3,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
8435, izdala UE Kamnik. s-44188

Dejanovič Kristijan Kičo, Stara cerkev
72, Stara cerkev, spričevalo 1. letnika Gim-
nazije Ledina, izdano leta 1992. s-44356

Delovec Valentin, Koroška cesta 49,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
S 807648, reg. št. 22536, izdala UE Kranj.
s-44339

Demiroski Demir, C. na Lenivec 14, Se-
žana, delovno knjižico št. 1059474.
p-44009

Derganc Sabina, Češča vas 16, Novo
mesto, spričevalo 3. letnika gimnazije No-
vomesto, izdano leta 1997. g-44015

Dervišaj Bedri, Linhartova 35, Ljubljana,
osebno delovno dovoljenje, št.
0424473097. s-44335

Detiček Andreja, Gregorčičeva 19, Bled,
vozniško dovoljenje, kat. BGH. g-44108

Djorjević Nikola, Heroja Šlandra 17, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
10702, izdala UE Maribor, dne 4. 12.
1992. m-1037

Dobovišek Vesna, Poklukarjeva ulica 22,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 218992, reg. št. 160719, izdala UE
Ljubljana. s-44130

Dolar Matic, Zabreznica 53c, Žirovnica,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 795423.
g-44117

Dolenc Jaka, Kajuhova 1, Velenje, in-
deks EPF Maribor, št. 81431102.
m-1028

Dolenc Janko, Vodovodna 15, Selnica
ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
70895, velja od 18. 2. 1991 do 23. 12.
1995. m-1017

Dolinar Marko, Šentjošt nad Horjulom
49, Horjul, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 1051424, reg. št. 159212, izdala UE
Ljubljana. s-44219

Dolinšek Igor, Ul. 30. maja 18, Limbuš,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 99243,
izdala UE Maribor, dne 14. 8. 1995.
m-1042

Dominko Jelka, Cesta prvih borcev 46,
Brežice, delovno knjižico. g-44004

Dragišić Stevo, Zakotnikova ulica 1,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 512330, reg. št. 126097, izdala UE
Ljubljana. s-44074

Dreo Marta, Tomšičeva 1b, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 6487. g-44046

Drmota Andrej, Plave, Ivana Gradnika
26, Anhovo, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH. g-44307

Drnovšek Rebeka, Maistrova ulica 4 a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 212842, S 1103492, izdala UE ljublja-
na. s-44189

Drstvenšek Cvetka, Mali trg 11, Krško,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 8835.
p-44110

Dular Jernej, Obrh 13, Dolenjske Topli-
ce, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 33454,
izdala UE Novo mesto. G-44232

Durnik Uroš, Šavna peč 10, Hrastnik,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
5221, izdala UE Hrastnik. g-44176

Eržen Ivanka, Ledina 12, Bled, vozniško
dovoljenje, kat. B. g-44310

Erdani Matjaž, Cankarjeva 3, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. S
65234, reg. št. 16417, izdala UE Domža-
le. s-44086

Erniša Erna, Št. Kovača 14, Murska So-
bota, vozniško dovoljenje, št. 20735.
p-44194

Fajfer Majda, Letoviška 4, Portorož, ve-
teransko izkaznico. g-44329

Fegic Boštjan, Bazoviške brigade 15,
Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 830469, izdala UE Ajdovščina.
g-44150

Ferlič Romanca, Pesnica 59, Pesnica
pri Mariboru, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 246, izdano dne 28. 3. 1994 v Pesnici.
m-1045

Filipič Erika, Križ 202, Sežana, delovno
knjižico. p-44153

Fingušt Boštjan, Starše 44, Starše, in-
deks FERI Maribor, št. 93415322. m-1039

Fišer Robert, Cesta 67, Rogatec, indeks
FERI Maribor, št. 93373789. m-1044

Furst Anton, Rečica ob Savinji 54, Mo-
zirje, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št.
2938, izdala UE Mozirje. p-44151

Gajšek Alberta, Kersnikova 32/a, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 26691.
p-44092

Galun Silva, Hrvatinova 12, Ankaran, voz-
niško dovoljenje, št. 19511, izdala UE Ptuj.
g-44229

Gašpirc Miroslav, Šmartno 37, Cerklje
na Gorenjskem, inštruktorsko vozniško do-
voljenje, kat. B, št. SA 403, reg. št. 125,
izdala UE Kranj. g-44177

Gert Renata, Goriška 18, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 84674, iz-
dano dne 15. 6. 1994. m-1043

Gjerek Robert, Cesta na Ježah 6/d,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 1013157, reg. št. 202274, izdala UE
Ljubljana. s-44185

Glamočanin Goran, Preglov trg 13, Ljub-
ljana, delovno knjižico.- s-44255

Glavač Jasmina, Ulica Josipa Ogrinca
12a, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 19412, izdala UE Kamnik.
s-44243

Gomzi Tomaž, Novo naselje 17, Bistrica
ob Sotli, zaključno spričevalo SKSMŠ, izda-
no leta 1991. m-1030

Gorše Uroš, Ulica 17. julija 24, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. FGH, št. 102353,
izdano dne 12. 4. 1995. m-1004

Gramc Milena, Gazice 15a, Cerklje, voz-
niško dovoljenje. p-44023

Gregorovič Monika, Senčna pot 14,
Portorož, vozniško dovoljenje, kat. B.
g-44090
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Grilc Simon, Gosposvetska 11, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 92787,
izdano 24. 3. 1994. m-999

Gros Zdenka, Cesta Zmage 9, Maribor,
diplomo Srednje trgovske šole Maribor, iz-
dano leta 1984. m-1023

Grum Sandi, Janževski veh 23a, Podvel-
ka, bonifikacijo na kuponih AO 375669,
izdala Zavarovalnica Adriatic. p-44154

Gyorek Tomaž, Talanyeva 15, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, št. 34739.
p-44015

Habe Bojan, Prežihova 2, Bled, zavaro-
valno polico št. 41401000542, izdala Za-
varovalnica Slovenica. g-44159

Hafner Pavel, Virmaše 108, Škofja Lo-
ka, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
104, izdala UE Škofja Loka. s-44285

Hagenbuch Kristian, Chengdujska cesta
20, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 1050515, reg. št. 208726, izdala
UE Ljubljana. s-44223

Hamulić Sadat, Ulica 28. maja 63, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
2128, reg. št. 180603. s-44354

Herbst Mateja, Matjanova pot 11, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1211589, reg. št. 220782. s-44067

Hodžaj Jeton, Linhartova 35, Ljubljana,
osebno delovno dovoljenje, št.
0424473101. s-44333

Holc Tomaž, Stara gora 20, Sveti Jurij ob
Ščavnici, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10233, izdala UE Gornja Radgona. g-44107

Horvat Matjaž, Kajuhova 1f, Lucija, Por-
torož, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
8060. g-44239

Horvat Sašo, Zlato Polje 3 b, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S
32967, reg. št. 24448, izdala UE Kranj.
g-44298

Hozjan Branko, Lendavske gorice 100,
Lendava, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 11651, izdala UE Lendava. p-44008

Hočevar Damijan, Goriška cesta 13, Aj-
dovščina, indeks. g-44164

Hribar Aleksander, Kidričeva 13, Zagor-
je, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
816758, izdala UE Zagorje ob Savi.
p-44093

Hrvatin Matjaž, Kalinškova 26, Kranj,
spričevalo 1. letnika Gostinske šole Bled,
poklic gostinski tehnik, za šolsko leto
1993/94. g-44016

Hudej Branko, Ul. Metoda Mikuža 20,
Ljubljana, delovno knjižico. s-44363

Humar Matej, Žale 4a, Kamnik, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 11889, izdala UE
Kamnik. s-44242

Hundrič Breda, Stritarjeva 29, Maribor,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje zdrav-
stvene šole Maribor, za šolska leta 1972/73
in 1973/74. m-1016

Huzimec Ladislav, Lendavske Gorice 35,
Lendava, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
15378, izdala UE Lendava. p-44152

Idris Duga, Markova 1, Celje, vozniško
dovoljenje, št. 41985. p-44005

Imerović Veli, Kidričeva c. 67, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
21161, izdala UE Škofja Loka. s-44024

Ivanetič Zofija, Šentiljska 41, Maribor,
duplikat vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
81134, velja od 5. 1. 1998 do 8. 11. 1999.
m-1021

Jager Bojan, Ul. Molniške čete 3, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 577413, izda-
la Zavarovalnica Tilia. s-44342

Jagodič Vinko, Prekopa 50, Vransko,
vozniško dovoljenje, kat. ABCDEGH, izdala
UE Žalec. p-44012

Jakin Milena, Kozana 24, Dobrovo, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH. g-44306

Janžel Janez, Rogozniška 17, Ptuj,
končno spričevalo Poklicne kmetijske šole
Ptuj, izdano leta 1973. m-1036

Janežič Fani, Iška vas 16, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 324572,
reg. št. 101678, izdala UE Ljubljana. s-44288

Jankovec Anton, Srednja vas pri Pol-
hovem Gradcu 19, Polhov Gradec, vozniš-
ko dovoljenje, kat. ABFGH, št. 23879, S
392518, izdala UE Ljubljana. s-44171

Jarh Sebastijan, Ob železnici 4, Celje,
vozniško dovoljenje št. 28002. p-44193

Jaušovec Jelka, Sp. Gaj 27, Pragersko,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 26950,
izdala UE Ptuj. g-44315

Jeklar Milena, Stara Fužina 53a, Bohinj-
sko jezero, potrdilo o opravljenem strokov-
nem izpitu za vzgojiteljico. g-44093

Jelen Katja, Okrogarjeva 5, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 29510.
p-44112

Jene Blaž, Kvedrova 46, Sevnica, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. 5923.
p-44100

Jeram Mirko, Dražgoše 12 B, Železniki,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
13385, izdala UE Škofja Loka. s-44317

Jeras Jasna, Hrvatini 100, Koper, spri-
čevalo 3. letnika Srednje šole za farmacijo
in zdravstvo, izdano leta 1997. s-44268

Jeriha Goršič Jelka, Grablovičeva ulica
26, Ljubljana, maturitetno spričevalo Gim-
nazije Moste, izdano leta 1977 na ime Jeri-
ha Jelka. s-44186

Jerkovič Zlatko, II. prekomorske briga-
de 22/a, Koper, vozniško dovoljenje, št.
20018, izdala UE Koper. g-44013

Jerman Tatjana, Kotnikova ulica 6 a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 923952, reg. št. 24750. s-44065

Josef Gašper, Lom 69, Tržič, vozno kar-
to, izdal Integral. g-44296

Kalan Marija, Kurirska pot 33, Kranj, voz-
niško dovoljenje, št. 208205, izdala UE
Kranj. g-44299

Kezija Gojko, Ustanička 10, Bajna Ba-
šta, zaključno spričevalo Srednje usnjarsko
galanterijske šole Domžale, poklic galante-
rijski tehnik, izdano leta1982. s-44283

Kešanski Marjetka, Bobkova 11, Ilirska
Bistrica, spričevalo 3. letnika Gimnazije Po-
stojna. g-44017

Kirn Tatjana, Velike Brusnice 94, Brusni-
ce, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
29822, izdala Občina Novo mesto.
g-44112

Kišič Vlado, Kozara 1, Rogaška Slatina,
zaključno spričevalo Srednje kovinarske šo-
le Celje, izdano leta 1982. g-44225

Kladnik Saša, Loke 35, Ljubno, študent-
sko izkaznico št. 42216894, izdala Akade-
mija za likovno umetnost v Ljubljani, Odde-
lek grafično oblikovanje. g-44005

Kladnik Saša, Loke 35, Ljubno, indeks
št. 42216894, izdala Akademija za likovno
umetnost v Ljubljani, oddelek grafično obli-
kovanje. g-44049

Klanšek Katarina, Turnerjeva ulica 31,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 845255, reg. št. 164067, izdala UE
Ljubljana. s-44190

Klavžar Helena, Novi svet 15, Logatec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
968104, reg. št. 6254, izdala UE Logatec.
s-44076

Klincov Alenka, Milčinskega 7, Celje,
vozniško dovoljenje, št. 20710. p-44140

Kobal Alenka, Matke 12a, Prebold, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1079216,
izdala UE Žalec. p-44091

Kobal Alenka, Matke 12a, Prebold, voz-
niško dovoljenje. p-44155

Kocet Marjan, Moša Pijade 4, Lendava,
zaključno spričevalo, šolsko leto 82/83.
g-44316

Kocjan Jelko, Kvedrova 11, Koper, voz-
niško dovoljenje, ŠT. 5276. g-44231

Kodrlja Lilijana, Šmartno 60, Šmartno,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 13280.
g-44321

Kogovšek Boštjan, Pungrt 30, Šmartno
pri Litiji, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 108667. s-44066

Koležnik Mateja, Gubčeva 14, Metlika,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 4137,
izdala UE Metlika. s-44042

Kopše Diana, Kozlovičeva 15, Koper,
vozniško dovoljenje, št. 21620, izdala UE
Koper. g-44113

Korenčič Breda, Spodnji Rudnik II 15,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 766018, reg. št. 46814, izdala UE
Ljubljana. s-44056

Kos Majda, Čopova 25, Celje, vozniško
dovoljenje, št. 33574. p-44150

Kos Tomaž, Pirnatova 23, Maribor, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. 70855, iz-
dala UE Maribor, dne 20. 9. 1993. m-1010

Kosi Dušan, Cven 21, Ljutomer, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. 2465,
izdala UE Ljutomer, dne 2. 8. 1993.
p-44137

Kovač Nataša, Smledniška 25, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 735589,
reg. št. 34715, izdala UE Kranj. g-44297

Kovač Štefan, Trnje 155/a, Črenšovci,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 7489,
izdala UE Lendava. p-44149

Kovič Drago, Jesenje 5, Kresnice, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 49252,
izdala UE Litija. s-44280

Kovič Špela, Kresnice št. 109, Litija, di-
plomo Srednje pedagoške šole v Ljubljani,
izdana leta 1989. s-44125

Kržič Ivanka Janika, Rimska cesta 26,
Borovnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 13191, izdala UE Vrhnika. s-44122

Krajnc Igor, Betnavska 49, Maribor, za-
ključni izpit SKSMŠ v Mariboru, izdano leta
1994. m-1033
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Krajnc Janez, Korenjak 6, Zavrč, potrdi-
lo o lastništvu delnic Perutnine Ptuj iz serije
B 354, C 381, D 001. g-44161

Krašek Edvard, Cesta na Svetino 15,
Laško, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10427, izdala UE Laško. s-44041

Kreuh Marijana, Pavšičeva ulica 24, Lo-
gatec, spričevalo o zaključnem izpitu Go-
stinske šole Celje, št. 70, izdano dne 29. 8.
1974. s-44273

Krištofelc Franc, Židovska 12, Mari-
bor, vpisni list za čoln AGIR-KP 874, št.
02/03-1575/95, izdan 15. 5. 1995.
g-44010

Krmec Majda, Gabrovica 4, Črni kal,
spričevalo Ekonomske šole. g-44094

Krošl Dušanka, Kardeljeva 69, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 110873,
izdano 20. 11. 1996. m-998

Krt Kristina, Dobrava 4, Izola, spričevalo
3. letnika šole za prodajalce, šolsko leto
1995/96. g-44294

Krt Kristina, Dobrava 4, Izola, spričevalo
o zaključnem izpitu šole za prodajalce, šol-
sko leto 1995/96. g-44295

Kvržić Zorko, Toplarniška ulica 13, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1076107, reg. št. 211262, izdala UE Ljub-
ljana. s-44284

Ladiha Andrej, Motnica 1, Trzin, vozni-
ško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1195018, reg. št. 32423, izdala UE Dom-
žale. s-44081

Laharnar Marko, Ponikve 70, Slap ob
Idrijci, vozniško dovoljenje, št. 9957, izdala
UE Tolmin. g-44111

Lanišek Damjana, Županje njive 5a, Sta-
hovica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
17804, izdala UE Kamnik. s-44026

Lavtižar Andrej, Aljaževa 5, Mojstrana,
letno spričevalo 3. letnika Gimnazije Jese-
nice, za šolsko leto 1996/97. g-44224

Lazar Mitja, Jesenovo 40b, Čemšenik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1067694, izdala UE Zagorje ob Savi.
p-44135

Leban David, Bača pri Modreju 57, Most
na Soči, vozniško dovoljenje, št. S 935387,
izdala UE Tolmin. g-44309

Lebar Sonja, Mostje 2b, Juršinci, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. 30263, izdala
UE Ptuj. g-44234

Lenard Vid, Rožna dolina, C. IV 50, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
482465, reg. št. 194387. s-44253

Lešnik Alenka, Zg. Ložnica 66, Zgornja
Ložnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
16235. g-44320

Liber Ivan, Masarykova 32, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 73805, iz-
dala UE Maribor, dne 17. 6. 1993. m-1046

Lipuš Maja, Kamniška 57, Radomlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
162707, reg. št. 26089, izdala UE Domža-
le. s-44085

Ljuljdjuraj Peter, Strma ulica 8, Rogaška
Slatina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
15063, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
p-44169

Ložar Anton, Mengeška 15, Trzin, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1052205,

reg. št. 30116, izdala UE Domžale.
s-44119

Magdič Mitja, Pokoše 34a, Zgornja Pol-
skava, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št.18602. g-44236

Majerič Marija, Kajuhova ulica 5, Ljublja-
na, zavarovalno polico št. 118900, izdala
Zavarovalnica Slovenica. s-44183

Male Miha, Levstikova 1, Pragersko, po-
trdilo o opravljenem izpitu št. 1586/97, iz-
dala UE Maribor, dne 17. 4. 1997, A 125.
m-1048

Malovrh Pavel, Medno 26, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 89613,
reg. št. 26256, izdala UE Ljubljana.
s-44062

Marino Marko, Grampovčanova 27, Ljub-
ljana, zavarovalno polico št. 00101118258,
izdala Zavarovalnica Slovenica. s-44143

Markež Jernej, Cankarjeva 4/d, Jeseni-
ce, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
222098, izdala UE Jesenice. s-44216

Markež Peter, Janežovci 8/c, Destrnik,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 18822,
izdala UE Ptuj. g-44089

Markež Peter, Janežovci 8/c, Destrnik,
zavarovalno polico št. AO 138889.
g-44101

Markuš Srečko, Sladki vrh 7, Sladki vrh,
zaključno spričevalo OŠ Sladki vrh, izdano
leta 1972. m-1020

Martinčič Igor, Sotelsko 8, Krško, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. 14508.
p-44031

Martiškovič Jank Milena, Zamušani 30
A, Gorišnica, delovno knjižico, reg. št.
34481, izdala UE Ptuj. g-44326

Mavec Saja, Dobarvica 6, Ig, delovno
knjižico. s-44358

Maček David, Archinetova ul. 7, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
632273, reg. št. 195027, izdala UE Ljub-
ljana. s-44071

Medjić Jadranko, Trnovo 12, Laško, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. 10725,
izdala UE Laško. p-44166

Mesarič Irena, Breg 20, Majšperk, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 20367, iz-
dala UE Ptuj. g-44233

Meserko Miloš, Roje 4, Mirna, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 161098.
s-44252

Miletič Bojan, Igriška 47, Maribor, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. 67865, iz-
dala SO Maribor, dne 21. 4. 1993. m-1034

Milutin Miroslav, Brodarjev trg 14, Ljub-
ljana, zavarovalno polico št. 577939, izdala
Zavarovalnica Tilia. s-44030

Mlinarič Franjo, Medvedova 21c, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
5450, izdano dne 5. 6. 1992. m-1013

Movrin Jerica, Železniška 3, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
700550, reg. št. 28889, izdala UE Domža-
le. s-44274

Močnik Zvonko, Kovačev rovt 37, Idrija,
vozniško dovoljenje. p-44192

Muhvič Darja, Breg pri Sinjem vrhu 9,
Vinica, spričevalo 3. letnika, izdala Srednja
vzgojiteljska šola v Ljubljani leta 1979.
s-44172

Muller Jožef, Pušča 66, Černelavci, Mur-
ska Sobota, vozniško dovoljenje, št. 24095.
p-44158

Mumel Magdalena, Meža 111, Dravo-
grad, zaključno spričevalo. g-44318

Nabergoj Irena, Na produ 7, Vipava, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1144233,
izdala UE Ajdovščina. g-44259

Narobe Matevž, Ljubljanska c. 80, Dom-
žale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1163496, reg. št. 25866, izdala UE Dom-
žale. s-44281

Nemec Sašo, Boračeva 46/b, Radenci,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
10947, izdala UE Gornja Radgona.
g-44235

Nikolić Tamara, Ul Bratov Učakar 88,
Ljubljana, spričevalo 1. razreda Srednje šo-
le za družbošlovje in splošno kulturo, izda-
no leta 1990. s-44359

Nikšič Damijan, Zg. Selnica 54, Selnica
ob Dravi, diplomo Srednje kemijske šole
Ruše, izdano leta 1986. m-1027

Novak Rajko, Ul. Mire Miheličeve 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH,št. S 515057, reg. št. 60431, izdala
UE Ljubljana. s-44272

Novak Sandra, Luize Pesjakove ulica 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 653666, reg. št. 195304, izdala UE
Ljubljana. s-44182

Oberleit Rado, Goriška 5, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 66596,
izdano dne 30. 9. 1992 v Mariboru.
m-1009

Ocepek Kristina, Gašperšičeva ulica 8,
Ljubljana, interno delnico M banke, št.
00439398. s-44137

Oder Popič Darja, Majstrova 6, Slovenj
Gradec, spričevalo 1., 2. in 3. letnika, za
šolska leta 1978 do 1981, strojno tehnični
risar. g-44092

Ogrin Matjaž, Partizanska 20, Maribor,
zaključni izpit Srednje tekstilne šole Mari-
bor - smer frizer, za šolsko leto 1996/97.
m-1026

Ohnjec Mojca, Pionirska pot 10, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 225.
s-44191

Okoren Adi, Einspielerjeva ulica 18,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 169872, reg. št. 141619, izdala UE
Ljubljana. s-44023

Olivieri Klavdij, Šmarje 208, Šmarje, voz-
niško dovoljenje, kat. BCE, št. 2308, izdala
UE Koper. g-44230

Orel Marja, Gradnikova c. 72, Radovlji-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
25023. g-44105

Ornik Romana, Zavrh 65, Lenart v Slov-
enskih Goricah, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 5454, velja od 21. 6. 1993 do
21. 6. 2003. m-1047

Orozel Barbara, Kraljeviča Marka 15,
Maribor, zaključno spričevalo Srednje dru-
žboslovne šole Maribor, izdano leta 1991.
m-1061

Papež Gregor, Zavetiška ulica 4, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
513842, reg. št. 182815, izdala UE Ljub-
ljana. s-44140
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Pavlič Zora, Štjak 39, Štanjel, delovno
knjižico, reg. št. 10692, ser. št. 48458.
g-44103

Pavlović Aleksander, Ulica Bratov Uča-
kar 78, Ljubljana, kupone k zavarovalni poli-
ci št. 406137, izdala Zavarovalnica Tilia.
s-44003

Pegan Ana, Trnovski pristan 10, Ljublja-
na, spričevalo 3. letnika Srednje zdravstve-
ne šole in gimnazije Šubičeva, izdano leta
1997. s-44139

Pelko Milan, Medičeva ul. 6, Novo me-
sto, spričevalo 4. letnika Gimnazije Ljublja-
na Šiška, za šolsko leto 1994/95. g-44226

Pelko Nina, Seškova 24, Medvode, spri-
čevalo 3. letnika Srednje šole za farmacijo
in zdravstvo Ljubljana, izdano leta 1997.
s-44178

Per Danilo, Kandrše 48, Vače, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. S 655204.
p-44136

Perko Bilijana, Mariborska 18, Selnica
ob Dravi, zaključno spričevalo Srednje gra-
fične šole tiska in papirja Ljubljana, izdano
leta 1982. m-1001

Pernk Mirko, Črešnjevec 44, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BCDE-
FG, št. 20965. g-44319

Petak Ivanka, Jadranska ulica 2, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.S
100860, reg. št. 88231, izdala UE Ljublja-
na. s-44244

Petak Marjan, Jadranska ulica 2, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
100859, reg. št. 86154, izdala UE Ljublja-
na. s-44245

Petek Pavel, Visoko 4, Ljubljana, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 929460,
reg. št. 197927, izdala UE Ljubljana.
s-44138

Petrič Alenka, Melikova ulica 13, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
999290, reg. št. 206720, izdala UE Ljub-
ljana. s-44152

Peče Igor Rihard, Cesta v Rošpoh 47,
Kamnica, delovno knjižico. m-1053

Peček Jure, Ig 259, Ig, zaključno spri-
čevalo 3. letnika Gimnazije Moste, izdano
dne 27. 8. 1992. s-44160

Pižent Gregor, Ulica osvobodilne fronte
16, Izola, indeks Fakultete za kemijo in ke-
mijsko tehnologijo, št. 08001510, izdan le-
ta 1997. s-44208

Piavec Ida, C. V Debro 37, Laško, spri-
čevalo o končani osnovni šoli. p-44199

Pirc Uroš, Lavtarjeva ul. 5a, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 113120, iz-
dala SO Maribor, dne 13. 11. 1997.
m-1032

Plajnšek Gorazd, Zg. Hajdina 207, Ptuj,
zaključno spričevalo Ekonomske šole - Eko-
momsko komercialni tehnik, za šolsko leto
1995/96. m-1058

Plevnik Daniel, Ulica prvoborcev 39,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 767707, reg. št. 170125, izdala UE
Ljubljana. s-44028

Pleško Jana, Litijska cesta 224/b, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
514052, reg. št. 149096, izdala UE Ljub-
ljana. s-44070

Plohl Igor, Prušnikova 18, Maribor, za-
ključno spričevalo OŠ Tabor II, izdano leta
1987 v Mariboru. m-1005

Plohl Marjeta, Na zelenici 9, Celje, voz-
niško dovoljenje, št. 30332. p-44004

Plut Roland, Otovec 12, Črnomelj, voz-
niško dovoljenje, kat. B. g-44314

Podboršek Matjaž, Dragomelj št. 121,
Domžale, indeks Srednje šole za  elektro-
energetiko Ljubljana, št. I-256, izdan dne
22. 6. 1984 v Ljubljani. s-44264

Poglovnik Bojan, Zg. Dobrenje 25, Šentilj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9220, iz-
dala SO Pesnica, dne 15. 7. 1994. m-1007

Polak Slavko, Koritnice 65, Ilirska Bistri-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
691479, reg. št. 6589. s-44361

Poljšak Katja, Avgustinčičeva ulica 21,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1001253, reg. št. 201270, izdala UE
Ljubljana. s-44058

Popit Anton, Pionirska cesta 1, Log pri
Brezovici, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. 2573, izdala UE Vrhnika. s-44011

Poš Silverij, Vorohova 12, Bistrica ob
Sotli, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
6696, izdano dne 20. 6. 1994, velja do
19. 3. 2001. m-1015

Prepotnik Franjo, Perzonali 30, Preva-
lje, potrdilo o znanju CPP, št. 891, izdala
UE Ravne na Koroškem. g-44302

Preskar Bogdan, Boršt 28, Cerklje, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCEF, št. 13266.
p-44197

Prijatelj Antonija, Vas 76, Radlje ob Dra-
vi, zaključno spričevalo, št. 2612 z dne
25.6.1977. g-44293

Proj Matija, Zg. bitnje 146a, Žabnica,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 642178,
reg. št. 43187, izdala UE Kranj. g-44012

Puc Ljubislava, Rečiška 57, Bled, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. 5050.
g-44008

Puhek Peter, Dragatuš 38, Dragatuš,
spričevalo o zaključnem izpitu 3. letnika
Srednje tehniške in zdravstvene šole Novo
mesto, izdano dne 31. 8. 1994. s-44055

Purić Amir, Ob Sotočju 6, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 292288,
reg. št. 176102, izdala UE Ljubljana.
s-44087

Purić Smail, Ob Sotočju 6, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 22538,
reg. št. 145191, izdala UE Ljubljana.
s-44088

Puzigaća Breda, Usnjarska cesta 3, Vrh-
nika, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št.13637, izdala UE Vrhnika. s-44082

Puškarić Matija, Skopska ulica 6, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
102390, reg. št. 206903. s-44249

Radić Drago, Borova vas 5, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 105070,
velja od 28. 4. 1995 do 28. 4. 2005.
m-1060

Rakaj Sinan, Linhartova 35, Ljubljana,
osebno delovno dovoljenje, št.
0424473098. s-44331

Ramovš Andreja, Bleiweisova 57, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 51637,
reg. št. 30499, izdala UE Kranj. g-44110

Ramšak Edvard, Kersnikova 32a, Celje,
vozniško dovoljenje. p-44101

Rashkaj Selim, Linhartova 35, Ljubljana,
osebno delovno dovoljenje, št.
0424473099. s-44338

Rataj Ljubomira, Zapuška cesta 23, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
586053, reg. št. 136333, izdala UE Ljub-
ljana. s-44275

Rebernik Tomaž, Stružnikova pot 20,
Šenčur, zaključno spričevalo in spričevala
1., 2., 3. in 4. letnika Srednja živinorejska
veterinarska šola Ljubljana, izdana leta 1978
do 1982. s-44002

Rebolj Marjan, Pece 13, Grosuplje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 11050, iz-
dala UE Grosuplje. s-44021

Repovž Marija, Poljanska cesta 11, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
207472, S 1043098, izdala UE ljubljana.
s-44217

Riboli Sašo, Gasilska 5a, Selnica ob Dra-
vi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.7673,
velja od 12. 6. 1995 do 12. 6. 2005, izdala
UE Ruše. m-1041

Ring Srečko, Raduše 25c, Podgorje,
vozniško dovoljenje, kat. BCDFGH, št.
8069. g-44166

Rizvanovič Ermin, Selca 114 A, Selca,
spričevalo 1. in 3. letnika SKCPŠ v Škofji
Loki. s-44289

Rogina Matija, Stara lipa 4, Vinica, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 7490, izdala
UE Črnomelj. p-44030

Rupret Marko, Brdnikova ulica 38, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
845379, reg. št. 67319, izdala UE Ljublja-
na. s-44134

Simčič Borut, Liskur 18, Nova Gorica,
delovno knjižico. p-44159

Salija Kemal, Kolodvorska 1a, Postojna,
vozniško dovoljenje, št. 12285. p-44198

Savić Radisav, Cesta v Šmartno 35,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1250021, reg. št. 223715, izdala UE
Ljubljana. s-44038

Savurdžić Stevo, Frankovičeva 4, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 1038,
izdala UE Ptuj. g-44301

Schlauer Mirjana, Ribniška 6, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 80970,
izdala UE Maribor, dne 25. 4. 1994.
m-1054

Seitl Stanko, Metelkov dvor 5, Grosu-
plje, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13-1448/14-94, izdano v Ko-
pru, dne 21. 5. 1994. s-44080

Seljak Andrej, C. Prekomorskih brigad
23, Šempeter, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, izdala UE Nova Gorica. p-44034

Sever Peter, Vidovdanska cesta 5, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1064830, reg. št. 182775, izdala UE Ljub-
ljana. s-44075

Sijarić Meka, Steletova ulica 2, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 842621, reg. št. 191744, izdala UE Ljub-
ljana. s-44079

Skale Franc, Slap 3, Loka pri Zidanem
mostu, vozniško dovoljenje št. 431.
p-44196
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Skamlec Egon, Celovška 123, Ljublja-
na, zaključno spričevalo OŠ Bojan Ilich Ma-
ribor, izdano leta 1977. m-1050

Skobe Janez, Slomškova ulica 5, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1000621, reg. št. 209295, izdala UE Ljub-
ljana. s-44072

Skubic Tina, Pijava Gorica 26b, Škoflji-
ca, zavarovalno polico 0475479, izdala Za-
varovalnica Tilia. s-44174

Skuhala Tomaž, Klinetova 14, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 105526,
izdala UE Maribor, dne 28. 6. 1998. m-1059

Smaka Rok, Krekova 8, Maribor, spriče-
valo 2. letnika III. gimnazije, izdano leta
1997. m-1056

Smej Franc, Kobilje 58, Dobrovnik, de-
lovno knjižico. p-44138

Smogavec Stanislav, Zg. Prebukovje 36,
Šmartno na Pohorju, delovno knjižico, reg.
št. 7444, ser. št. 919373, izdano dne 28.
4. 1970 v Slovenski Bistrici. m-1019

Sotošek Zvonimir, Ul. Heroja Rojška 10,
Celje, vozniško dovoljenje. p-44017

Stanko Dean, Dolenjska cesta 46, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
388192, reg. št. 191615, izdala UE Ljub-
ljana. s-44168

Stanonik Jurij, Virmaše 177, Škofja Lo-
ka, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št.19378, izdala UE Škofja Loka. s-44266

Sterle Oskar, Cankarjeva ul. 31/c, Ra-
dovljica, spričevalo 3. letnika GimnazijeJe-
senice, za šolsko leto 1996/97. g-44163

Stojičič Zdravko, Emilia Driolia 5, Izola,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 7713,
izdala UE Izola. g-44104

Stopinšek Matjaž, Poženelova ulica 1,
Laško, vozniško dovoljenje. s-44019

Stržinar Vida, Gradišče 1, Vrhnika, potr-
dilo o opravljenem strokovnem izpitu, izdalo
Ministrstvo za zdravstvo, leta 1974, na ime
Keber Stržinar Vida. s-44365

Strle Darja, Trebinjska ulica 14, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
000201195, ser.št. 1136383, izdala UE
Ljubljana. s-44340

Sukič Simon, Dolič 107, Kuzma, vozni-
ško dovoljenje št. 31681. p-44095

Susman Anton, Iška 1, Ig, vozniško do-
voljenje, kat. BFGH, reg. št. 98129, izdala
UE Ljubljana. s-44240

Svetek Franc, Dobrunjska cesta 26,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 811352, reg. št. 71682, izdala UE
Ljubljana. s-44022

Svetel Luka, Polanškova 11, Ljubljana,
spričevalo OŠ Franceta Bevka, izdano leta
1995. s-44054

Šauperl Hedvika, Pesnica 41a, Pesnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7870,
izdano dne 23. 1. 1996 v Pesnici. m-1011

Šauperl Miran, Pesnica 41a, Pesnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7880,
izdano dne 13. 2. 1998 v Pesnici. m-1012

Šega Franc, Štancerju 6, Ravne na Ko-
roškem, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. 1945. g-44303

Šenk Verica, Dolenji lazi 7, Ribnica, vo-
zniško dovoljenje, kat. B, št. 281, izdala UE
Ribnica. s-44286

Širca Katja, Farančan 3a, Pobegi, pre-
klic preklica indeksa, objavljenega v Ur.l.
RS, št. 41/98, g-41299. g-44100

Šircelj Stojan, Pobeška cesta 7, Koper,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 3779, izdala
UE Koper. s-44083

Škodlar Milan, Tbilisijska ulica 2, Ljublja-
na, delovno knjižico. s-44060

Škorjanc Jožica, Legen 41, Šmartno,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 3699,
izdala UE Slovenj Gradec. g-44106

Šola Jana, Naselje Ne 2, Krško, spriče-
valo 2. letnika Srednje trgovske šole.
g-44304

Špec Urban, Gotoveljska c. 4, Žalec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1131355, izdala UE Žalec. p-44183

Šporn Violeta, Župančičeva 6, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 90590,
izdala SO Maribor, dne 3. 1. 1994. m-1008

Šram Nataša, Lambrehtinova 3, Sloven-
ske Konjice, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Lava Celje. p-44165

Šrimpf Minka, Razlagova 27, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 113742,
izdala UE Maribor, dne 29. 2. 1998.
m-1000

Štajner Veronika, Ul. Slavka Rožanca 6,
Krško, spričevalo 1., 2. in 3. letnikater za-
ključni izpit Gostinske šole Slovenj Gradec,
za leta 1977, 1978 in 1979, izdana na ime
Peter Veronika. g-44165

Štalec Primož, Zvonarska ulica 7, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
769785, reg. št. 160044, izdala UE Ljub-
ljana. s-44006

Štamcar Alojzij, Ig 241, Ig, delovno knji-
žico. s-44158

Šteger Ervin, Ravna ulica 3, Selnica ob
Dravi, zavarovalno polico št. AA-PT 8405,
izdala Zavarovalnica Adriatic. m-1025

Štern Zdravko, Loka pri Framu 24, Zgor-
nja Polskava, delovno knjižico št. 20866,
izdano leta 1985. m-1003

Štih Andrej, Florjanska 112, Sevnica,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
10770. p-44111

Štokar Jana, Orehovec 9, Kostanjevica
na Krki, spričevalo 3. letnika Gimnazije Novo
mesto. g-44096

Štrukelj Robert, Pijava Gorica 25b, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
971262, reg. št. 177666, izdala UE Ljub-
ljana. s-44027

Šuber Andrej, Osp 18, Črni kal, vozni-
ško dovoljenje, kat. B, št. 28969, izdala UE
Koper. g-44048

Šuligoj Petra, Zg. Selnica 10, Selnica
ob Dravi, indeks št. 16537, izdala Univerza
v Ljubljani - Višja upravna šola. m-1023

Švegelj Mitja, Hladnikova ul. 11, Križe,
duplikat spričevala o zaključnem izpitu.
g-44227

Tahiri Ramit, Linhartova 35, Ljubljana,
osebno delovno dovoljenje, št.
0424473100. s-44332

Titan Jožica, Markovičeva 13, Maribor,
zaključno spričevalo OŠ Ivan Cankar Mari-
bor, izdano leta 1985. m-1048

Tomc Karmen, Gorenjesavska 13, Kranj,
študentsko izkaznico, št. 09570149, izdala

Fakulteta za pomorstvo in promet Portorož.
s-44148

Toromanović Hasan, G. Koprivna, BIH,
diplomo Poklicne gradbene šole Ivana Kav-
čiča, izdana leta 1980. s-44247

Toškan Valter, Dekani 95, Dekani, voz-
niško dovoljenje, kat. AB, št. 17262, izdala
UE Koper. g-44175

Tratnik Valter, Cebejeva 18, Ajdovščina,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
S233121, izdala UE Ajdovščina. g-44206

Trivunčević Dragan, Bodovlje 27, Škofja
Loka, spričevalo 4. letnika SKCPŠ Škofja
Loka, izdano leta 1995. s-44135

Troha Marija, Cankarjeva 8, Kočevje,
vozniško dovoljenje, št. 2500, izdala UE
Kočevje, dne 26. 5. 1993. s-44215

Trpin Anica, Dergomaška ulica 3, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
595908, reg. št. 110925. s-44337

Trček Robert, Ob Ljubljanici 112, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
20803. s-44123

Turk Aleksander, Obla 116, Portorož,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 9219.
g-44324

Turner Jernej, Zg. Hoče 21, Hoče, vozniš-
ko dovoljenje, kat. ABGH, št. 94741, izdala
SO Maribor, dne 13. 10. 1995. m-1029

Urankar Peter, Trubarjeva 38, Celje,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Lava Celje,
šolsko leto 1997/98. g-44291

Ustar Egon, Gimnazijska 29d, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 5300,
izdala ONZ Trbovlje. s-44248

Valant Matjaž, Roška 9, Ljubljana, spri-
čevalo 3. letnika Gimnazije Šubičeva, izda-
no leta 1997. s-44132

Vasilevskis Marius, Erfurto 36, Vilnius,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1213192, reg. št. 221390, izdala UE Ljub-
ljana. s-44029

Vaš Teja, Studenška 102, Maribor, vo-
zniško dovoljenje, kat. GH, št. 113009, iz-
dala SO Maribor, dne 29. 10. 1997.
m-1055

Veličkovič Vojko, Košnica 32, Gorica pri
Slivnici, diplomo. p-44027

Vene Brigita, Vorohova 4, Bistrica ob
Sotli, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
1520, izdala UE Ruše, dne 14. 7. 1992.
m-1038

Vengar Edi, Javorniški rovt 1, Jesenice,
spričevalo 2. razreda Poklicne žel. elektro
kovinarske šole Ljubljana, za šolsko leto
1978/79. g-44095

Vengušt Željko, Višnja vas 1b, Vojnik,
zaključno spričevalo, št. 2225. p-44021

Verbančič Marija, Rakovec 19, Kapele,
mturitetno spričevalo Gimnazije Brežice, izda-
no leta 1977 na ime Požar Marija. g-44014

Verbič Andrej, Rožna dolina C. XI/17,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1215512, reg. št. 222345, izdala UE
Ljubljana. s-44142

Vernik Darko, Kerenčičeva 21, Ormož,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 5563,iz-
dala UE Ormož. g-44091

Veronek Mirko, Draženska 21, Ptuj, vo-
zniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 15046,
izdala UE Ptuj. g-44327



Stran 4632 / Št. 45 / 12. 6. 1998 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Vidmar Ferdo, Stara cesta 127, Straža,
vozniško dovoljenje. g-44118

Vidmar Nada, Ingličeva 10, Ljubljana,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika ter zaključno
spričevalo Gostinskega šolskega centra v
Ljubljani, izdana od leta 1969 do 1971 na
ime Korbar Nada. p-44024

Vidmar Živa, Cesta 27. aprila 1, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1041590, reg. št. 45266. s-44290

Vohar Benjamin, Meljski dol 13, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
38409, izdano dne 12. 6. 1992. m-1040

Vohl Natalija, Slovenska 8, Maribor, za-
ključno spričevalo 8. razreda OŠ Bratov Po-
lančič Maribor, za šolsko leto 1987/88.
m-1018

Vovk Alojz, Dolenji Leskovec 77, Bresta-
nica, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
177. p-44099

Vovk Maja, Štefanova ulica 6, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1010222, reg. št. 205063. s-44277

Vreček Marjeta, Snebersko nabrežje 51,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 135650, reg. št. 5754, izdala UE
Ljubljana. s-44254

Vuković Milija, Cesta 1. maja 67, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
734940, reg. št. 37490. g-44109

Zadravec Klavdija, Dolga vas 133e, Len-
dava, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št.14502, izdala UE Lendava. p-44097

Zajšek Marjan, Vodruž 3a, Šentjur pri
Celju, TIR certifikat, št. 1317, za tov.prikoli-
co, reg. št. 172-32CE. g-44222

Zavrl Stanislav, Zaloška cesta 228, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 447635, reg. št. 57847. s-44068

Zgonik Samo, Ul. 5. prekomorske briga-
de 1, Celje, spričevalo. p-44108

Zorec Tomaž, Vodovodna cesta 73,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št.S 847585, reg. št. 155481. s-44063

Zorko Zoran, V Loki 34, Brezovica, de-
lovno knjižico. s-44133

Zupan Peter, C. na Ostrožno 136, Celje,
vozniško dovoljenje, št. 33712. p-44014

Zupanc Dragica, Zvodno 35, Štore, za-
ključno spričevalo OŠ Svetina Štore. p-44013

Zupanec Jože, Lendavske Gorice
281/a, Lendava, vozniško dovoljenje, št.
13801. p-44148

Zupanič Olga, Ul. prvih žrtev 45, Miklavž
na Dravskem pol, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 43863, izdala UE Maribor, dne
18. 4. 1995. m-1006

Zupančič Gaber Ivana, Stara Loka 44,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 13673, izdala UE Škofja Loka. g-44115

Zupančič Jožica, Strtenik 6, Slovenske Ko-
njice, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
5472, izdala UE Slovenske Konjice. p-44098

Zupančič Ludvik, Stara Loka 44, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
22635, izdala UE Škofja Loka. g-4116

Zupančič Mitja, Slavina 7, Dole pri Litiji,
spričevalo 3. letnika Srednje elektro šole,
izdano leta 1997. s-44228

Žabkar Jože, Med vinogradi 1, Bertoki,
Koper, potrdilo o usposobljenosti za vodite-
lja čolna, št. 02/13-702/46-78. g-44009

Žarn Bajec Irena, Kuzmičeva ulica 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 969913, reg. št. 155116. s-44308

Žavbi Janja, Kandrše 46, Izlake, letno
vozovnico za leto 1997/98. p-44195

Žerovnik Stanislav, Cesta Dolomitskega
odreda 79, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BCDEGH, št. S 240970, reg. št.
27647, izdala UE Ljubljana. s-44269

Žigon Angelo, Celovška cesta 107, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
480554, reg. št. 95412, izdala UE Ljublja-
na. g-44246

Žnidar Suzana, Ulica Fortunata Berganta
12, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 17272, izdala UE Kamnik. s-44214

Žnidaršič Helena, Veliko Mlačevo 77,
Grosuplje, letno spričevalo 3. letnika Sred-
nje šole Josip Jurčič Ivančna Gorica, izda-
no dne 20. 6. 1997. s-44201

9 771318 918011

  ISSN 1318-9182

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – Direktor Lojze Janko – Založnik Časopisni zavod
Uradni list Republike Slovenije – Direktor Marko Polutnik – Priprava ČZ Uradni list, Tisk
Tiskarna SET, d.o.o., Vevče – Internet http://www.uradni-list.si – e-mail: info@uradni-list.si

Sodni register 4533
Celje 4533
Koper 4533
Kranj 4541
Ljubljana 4541
Maribor 4543
Murska Sobota 4543
Nova gorica 4543

Prenehanje družb po skrajšanem postopku
in izbris  iz sodnega registra 4544

Koper 4544
Ljubljana 4544
Maribor 4545
Slovenj Gradec 4545

Evidenca statutov sindikatov 4545

Razglasi sodišč 4545
Stečajni postopki in likvidacije 4545

Razpisi delovnih mest 4547

Javna naročila po zakonu o javnih naročilih 4547
Namera o naročilu 4547

Javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev 4548
Javni razpis za izbiro izvajalca
s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti 4589
Zbiranje ponudb 4590
Sklepi po 42. členu 4591
Oddaja javnega naročila brez javnega razpisa
(55. člen) 4600

Javni razpisi 4601

Programi lastninskega preoblikovanja podjetij 4606

Objave delniških družb 4606
Javne prodaje delnic 4606
Sklici skupščin in nasprotni predlogi 4607

Objave po 42. členu zakona o javnih glasilih 4624

Razne objave 4624

Izgubljene listine preklicujejo 4624
Potne listine 4624
Druge listine 4626

Vsebina


