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Uradne objave
Uradni list
Republike Slovenije

Sodni register

CELJE

Rg-107786
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00897 z dne 27. 3. 1997 pri
subjektu vpisa HMEZAD – AGRINA,
TRGOVINA, PROIZVODNJA, STORITVE,
p.o., Žalec, Celjska cesta 7, sedež: Celj-
ska cesta 7, 3310 Žalec, pod vložno št.
1/00530/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča pravno poslovanje lastninskega
preoblikovanja, preoblikovanje iz družbene-
ga podjetja v d.d., ustanovitev osnovnega
kapitala, članov nadzornega sveta, spre-
membo firme, zastopnikov, dejavnosti in us-
kladitev s standardno klasifikacijo dejavno-
sti, uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5151031
Firma: HMEZAD AGRINA, trgovina, sto-

ritve, d.d.
Skrajšana firma: Hmezad AGRINA, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 436,300.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski

sklad, d.d., Ljubljana, Mala ulica 5, vložek
43,630.000 SIT, Kapitalski sklad pokojnin-
skega in invalidskega zavarovanja, d.d.,
Ljubljana, Mala ulica 5, vložek 87,844.000
SIT, Sklad Republike Slovenije za razvoj,
d.d., Ljubljana, Kotnikova 28, vložek
87,260.000 SIT, udeleženci na podlagi in-
terne razdelitve, vložek 74,330.000 SIT,
udeleženci na podlagi notranjega odkupa,
vložek 93,964.000 SIT, Sklad Republike
Slovenije za razvoj: za program notranjega
odkupa, vložek 49,272.000 SIT, vsi vstopili
29.8. 1996, odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: Je-
zovšek-Korent Danica, Žalec, Savinjska ce-
sta 25, razrešena 18. 9. 1996 in ponovno
imenovana kot predsednica, zastopa druž-
bo skupno z ostalimi člani uprave; član upra-
ve Vouk Franc, Žalec, Gotovlje 116, imeno-
van 18. 9. 1996, zastopa družbo skupno z
ostalimi člani uprave, član uprave Rozman
Mira, Slovenske Konjice, Kajuhova 2, ime-
novana 18. 9. 1996, zastopa družbo skup-
no z ostalimi člani uprave.

Člani nadzornega sveta: Grobler Marjeti-
ca, Guzej Anton in Vodovnik Roman, vsi
vstopili 29. 8. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 27. 3. 1997:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-

zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5030 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50401 Trgovina na debelo z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 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; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s ka-
vo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z riba-
mi, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 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; 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 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi 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; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5227 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
nami; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Stori-
tve menz; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7210 Svetovanje o
računalniških 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; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74204 Drugo projektira-
nje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje.

Vpiše se lastninsko preoblikovanje na
podlagi soglasja Agencije Republike Slove-
nije za prestrukturiranje in privatizacijo št.
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LP 00875/01323-1996/DD z dne 20. 11.
1996 in uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah v sodni register s sklepom Srg
96/00897 dne 27. 3. 1997.

Pri šifri dejavnosti 51.18 vse, razen far-
macevtskih izdelkov; pri šifri dejavnosti
67.13 le menjalnice; pri šifri dejavnosti
74.12 brez revizijske dejavnosti.

Rg-110731
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/03257 z dne 29. 5. 1997 pri
subjektu vpisa MIKRA, proizvodnja in pro-
daja, d.o.o., Vitanje, sedež: Vitanje 72,
3205 Vitanje, pod vložno št. 1/02532/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala z novimi vlož-
ki in iz sredstev družbe s temile podatki:

Matična št.: 5550084
Osnovni kapital: 1,505.000 SIT
Ustanovitelj: Krajnc Stanislav, Vitanje, Vi-

tanje 72, vstopil 21. 11. 1990, vložil
1,505.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah je vpisana v sodni register s skle-
pom Srg 94/03257 z dne 29. 5. 1997.

KOPER

Rg-110818
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/00354 z dne 3. 7. 1997 pri
subjektu vpisa AVID, mednarodna trgovi-
na, d.o.o., Koper, sedež: Pristaniška 14,
6000 Koper, pod vložno št. 1/01473/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme, skrajšane firme, sedeža,
osnovnega kapitala in vložkov, družbenikov,
zastopnikov, uskladitev dejavnosti in usta-
novnega akta  s temile podatki:

Matična št.: 5421675
Firma: PLAYTIME, DISCO-PUB, d.o.o.
Skrajšana firma: PLAYTIME, d.o.o.
Sedež: 6000 Koper, Cesta Zore Pe-

rello Godina 2
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Slavec Jasna, izstop 12. 3.

1997, Borin Luigi, Montagnana, Italija, Via
Alberi 27, vložek 420.000 SIT, Marescatto
Giuseppe, Montagnana, Italija, Mure Nord
51, vložek 360.000 SIT, Calzolari Luca,
Legnano, Italija, Via F. Bonivicini 16, vložek
360.000 SIT, Bonelli Brataševec Patrizia,
Trst, Italija, Via Donato Bramante 10, vložek
180.000 SIT in Grgič Benko, Koper, Ulica
Za gradom 14, vsi vstopili 12. 3. 1997,
vložek 180.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Sla-
vec Jasna, razrešena 12. 3. 1997, direktor
Brataševec Vid, Koper, Garibaldijeva 14,
imenovan 12. 3. 1997, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 3. 7. 1997:
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 pisarniš-
kimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 55111 Dejavnost
hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost
penzionov; 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);
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); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7134 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7481 Fotografska dejavnost;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga sploš-
na tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-

stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9232
Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih par-
kov 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9261 Obratovanje športnih objektov;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 67.13 pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom, opravlja družba dejavnost: samo
menjalnice; pri dejavnosti pod šifro 74.12
je izvzeta revizijska dejavnost.

Rg-110853
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 94/02911 z dne 1. 7. 1997 pri
subjektu vpisa ADRIA-CONVENT, Turistič-
no gostinsko podjetje, d.o.o., Ankaran,
sedež: Jadranska 25, 6280 Ankaran,
pod vložno št. 1/02575/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala in vložkov, sprememba druž-
benikov, uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti ter uskladitev usta-
novnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5534275
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Pternel Jože, Sevnica, Dro-

žanje 22 in Rebec Jadran, Škofije, Plavje
55, oba vstopila 23. 11. 1991, vložile po
450.000 SIT, Rebec Sonja, Sežana, Pa-
horjeva 2 in Rebec Uroš, Sežana, Pahorje-
va 2, oba vstopila 12. 5. 1997, vložila po
75.000 SIT, Starman Danijel, Koper, Izlet-
niška pot 28, vstopil 23. 11. 1991, vložek
450.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja-
jo; Rebec Drago, izstop 12. 5. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 1. 7. 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; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 55111 Dejavnost
hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost
penzionov; 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-
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kov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6110 Pomorski pro-
met; 6330 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7121 Daja-
nje drugih kopenskih vozil v najem; 7122
Dajanje vodnih plovil v najem; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.; 9234 Druge razvedrilne
dejavnosti, d.n.; 92712 Dejavnost igralnic;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022
Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 De-
javnost pedikerskih salonov; 9303 Druge
storitve za nego telesa.

Vpiše se omejitve pri dejavnostih: pri de-
javnosti pod šifro 67.13 samo menjalnice,
pri dejavnosti pod šifro 92.712 samo igre
na igralne avtomate zunaj igralnic.

Rg-110859
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/00504 z dne 26. 6. 1997 pri
subjektu vpisa COST, Trgovina, turizem
in storitve, d.o.o., Porotorož, Commer-
cio, turismo e servizi, s.r.l., Protorose,
sedež: Obala 105, 6320 Porotož, pod
vložno št. 1/03760/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala in vložkov, spremembo podat-
kov pri družbi, uskladitev dejavnosti po stan-
dardni klasfikaciji dejavnosti, spremembo
zastopnikov, uskladitev družbene pogodbe
s temile podatki:

Matična št.: 5713668
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Fattorini Giorgio, Uzzano,

Italija, Via della Costa 8 in Giusti Giuliano,
Uzzano, Italija, Via Feruccio Parri 53, oba
vstopila 15. 5. 1992, vložila po 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Fat-
torini Giorgio, Uzzano (Pistoia), Italija, Via
della Costa 36, razrešen 12. 6. 1996 in
ponovno imenovan kot prokurist, Giusti Giu-
liano, razrešen 12. 6. 1996, direktor Lju-
mani Bernard, Piran, Trg bratstva 8, imeno-
van 12. 6. 1996, zastopa družbo brez ome-
jitev, razen pogodb o odsvojitvi ali obreme-
nitvi nepremičnin, osnovnih sredstev ali
kreditnih pogodb ali kupoprodajnih pogodb,
ki presegajo vrednost osnovnega kapitala
družbe, ki jih lahko sklene le na podlagi
predhodnega sklepa skupščine.

Dejavnost, vpisana dne 26. 6. 1997:
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem

in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 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; 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;
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; 6024 Cestni tovorni
promet; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7440 Ekonomsko propagira-
nje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.

Vpiše se omejitev pri dejavnosti 67.13
samo menjalnice.

Rg-116715
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/00160 z dne 26. 11. 1997 pri
subjektu vpisa CONTOUR, Podjetje za tr-
govino in storitve, d.o.o., Portorož, se-
dež: Obala 114, 6320 Portorož, pod vlož-
no št. 1/03840/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev dejavnosti s stan-
darno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5732832
Dejavnost, vpisana dne 26. 11. 1997:

1533 Druga predelava in konzerviranje sad-

ja in vrtnin; 1771 Proizvodnja nogavic; 1810
Proizvodnja usnjenih oblačil; 1822 Proizvod-
nja drugih vrhnjih oblačil; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303 Po-
sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50401 Tr-
govina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila
motornih koles; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5152 Trgovina
na debelo s kovinami in rudami; 5154 Trgo-
vina na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnje-
nimi izdelki; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovi-
na na drobno z igračami, otroško opremo;
55112 Dejavnost penzionov; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6220 Izredni zračni
promet; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6323 Druge pomožne dejavnosti v zračnem
prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom poveza-
ne dejavnosti, d.n.; 6412 Kurirske storitve,
razen javnih poštnih storitev; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vod-
nih plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plo-
vil 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; 71403 Izposo-
janje drugih izdelkov široke porabe; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7481 Fotografska dejavnost;
74832 Fotokopiranje in drugo  razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9211
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Snemanje filmov in videofilmov; 9301 Dejav-
nost pralnic in kemičnih čistilnic.

Pri dejavnosti pod šifro 74.12 je izvzeta
revizijska dejavnost.

Rg-116725
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/00269 z dne 12. 12. 1997 pri
subjektu vpisa ABACCIA – KO-
MENDANOVIĆ IN KOMENDANOVIĆ, tr-
govsko podjetje, d.n.o., sedež: Hrušica 5,
6244 Podgrad, pod vložno št.
1/04278/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo in uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo dejavnosti ter spre-
membo družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5788013
Dejavnost, vpisana dne 12. 12. 1997:

2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov
iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embala-
že iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdel-
kov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za proda-
jo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ruda-
mi; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računalniš-
ko opremo; 5165 Trgovina na debelo z dru-
gimi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orod-
jem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7440
Ekonomsko propagiranje.

Pri dejavnosti 51.18 so izvzeti farma-
cevtski izdelki.

LJUBLJANA

Rg-106331
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/01502 z dne 18. 4. 1997
pri subjektu vpisa  PETELIN, Trgovsko go-
stinsko podjetje, d.o.o., Logatec, sedež:
Pavšičeva 18, 1370 Logatec, pod vložno

št. 1/18063/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, kapitala, de-
javnosti in ustanoviteljev s temile podatki:

Matična št.: 5698383
Firma: SILVER COMMERCE, d.o.o., Tr-

govina in posredništvo
Skrajšana firma: SILVER COMMERCE,

d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Ulica Vide

Pregarčeve 35
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Zebec Branko, Logatec,

Pavšičeva 18, vstop 8. 4. 1992 in Milavec
Vinko, Postojna, Kosovelova 8, vstop 12.
3. 1997, oba vložila po 750.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 18. 4. 1997: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pi-
jač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5122 Trgovina na debe-
lo s cvetjem in rastlinami; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovi-
na na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 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; 5146 Trgovina na debelo s far-
macevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;

5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5224 Trgo-
vina na drobno s kruhom, pecivom, testeni-
nami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačni-
mi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah z živili; 5232
Trgovina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
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.; 5511 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez
restavracije; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 7470 Čiščenje
stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
9305 Druge storitvene dejavnosti d.n.

Rg-109715
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/03154 z dne 18. 6. 1997
pri subjektu vpisa E.S.A., elementi in si-
stemi za avtomatiko, d.o.o., Ljubljana,
Župančičeva 2, sedež: Župančičeva 2,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/05305/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo firme, sedeža,
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ustanoviteljev, osnovnega kapitala, zastop-
nika, spremembo in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5874394
Firma: MSL trgovina in zastopstvo,

d.o.o.
Skrajšana firma: MSL, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Plešičeva 25
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Temeljotov Aleksander in

Žmuc Janko, oba izstopila 16. 4. 1997,
Marinko Matjaž in Marinko Romana, oba iz
Ljubljane, Plešičeva 25, vstopila 16. 4.
1997, vložila po 750.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Te-
meljotov Aleksander, razrešen 16. 4. 1997,
direktor Marinko Matjaž, zastopa družbo
brez omejitev in prokuristka Marinko Roma-
na, oba iz Ljubljane, Plešičeva 25, imeno-
vana 16. 4. 1997.

Dejavnost, vpisana 18. 6. 1997: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0113 Vinogradništvo in sadjarstvo;
0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac, koz,
konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja pra-
šičev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja dru-
gih živali; 0130 Mešano kmetijstvo; 0141
Storitve za rastlinsko pridelavo; 0142 Stori-
tve za živinorejo brez veterinarskih storitev;
0150 Lov in gojitev divjadi ter lovske stori-
tve; 1511 Proizvodnja in konzerviranje me-
sa, rezen perutninskega; 1512 Proizvodnja
in konzerviranje perutninskega mesa; 1513
Proizvodnja mesnih izdelkov in izdelkov iz
pertuninskega mesa; 1520 Predelava in
konzerviranje rib in ribjih izdelkov; 1531
Predelava in konzerviranje krompirja; 1532
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov;
1533 Druga predelava in konzerviranje sad-
ja in vrtnin; 1541 Proizvodnja surovega olja
in maščob; 1542 Proizvodnja rafiniranega
olja in maščob; 1543 Proizvodnja margarin-
ge in podobnih jedilnih maščob; 1551 Mle-
karstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih
izdelkov; 1552 Proizvodnja sladoleda;
1561 Mlinarstvo; 1562 Proizvodnja škroba
in škrobnih izdelkov; 1571 Proizvodnja pri-
pravljenih krmil za domače živali; 1572 Pro-
izvodnja krmil za hišne živali; 1581 Pro-
izvodnja kruha, svežega peciva in slaščic;
1582 Proizvodnja prepečenca in piškotov;
proizvodnja trajnega peciva in slaščic; 1583
Proizvodnja sladkorja; 1584 Proizvodnja ka-
kava, čokolade in sladkornih izdelkov; 1585
Proizvodnja testenin; 1586 Predelava čaja
in kave; 1587 Proizvodnja različnih začimb,
dišav in drugih dodatkov; 1588 Proizvodnja
homogeniziranih živil in dietetične hrane;
1589 Proizvodnja drugih živil, d.n.; 1591
Proizvodnja žganih pijač; 1592 Proizvodnja
etilnega alkohola; 1593 Proizvodnja vina iz
grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz drugega
sadja; 1595 Proizvodnja drugih nežganih
fermentiranih pijač; 1596 Proizvodnja piva;
1597 Proizvodnja slada; 1598 Proizvodnja
mineralnih vod in brezalkoholnih pijač; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2522 Pro-
izvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2625
Proizvodnja drugih keramičnih izdelkov;
2670 Obdelava naravnega kamna; 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
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; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6024 Cestni tovorni promet; 6110 Pomor-
ski promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7032 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v na-
jem; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 Obdelava podat-
kov; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 7310 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja in tehnologije; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška de-
la in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 9272 Druge dejavno-
sti za sprostitev, d.n.; 9303 Druge storitve
za nego telesa; 9305 Druge storitvene de-
javnosti, d.n.

Rg-114720
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 97/05367 z dne 12. 11. 1997 pod
št. vložka 1/29892/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1215680
Firma: S.T.P.A. TRADE družba za trgo-

vino in posredništvo, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Martinčeva

ulica 5
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Avdaj Silvana, Tirana, Rru-

ga Quamil Gurunjaku, Palati in Papež To-
maž, Ljubljana, Martinčeva ulica 5, oba vsto-
pila 8. 9. 1997, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-
kurist Avdaj Silvana, Tirana, Rruga Quamil
Gurunjaku, Palati in direktor Papež Tomaž,
Ljubljana, Martinčeva ulica 5, zastopa druž-
bo brez omejitev, oba imenovana 8. 9.
1997.

Dejavnost, vpisana 12. 11. 1997:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
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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; 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; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 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; 5274 Druga
popravila, d.n.; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6322 Druge pomožne
dejavnosti v vodnem prometu; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje.

Rg-114724
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 97/05375 z dne 11. 11. 1997 pod
št. vložka 1/29882/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1215710
Firma: HEMB XXI, d.o.o., družba za

proizvodnjo, promet, projektiranje, in-
ženiring, svetovanje, uvozno-izvozne
storitve

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Martinčeva

ulica 5
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Hoćanin Harun, Novi Pa-

zar, Ul. R. Burdževića, vložek 570.000 SIT;
Šabanović Daut, Novi Pazar, Ul. Bogoljuba

Čukića 19, vložek 427.500 SIT; Burim Be-
riša, Novi Pazar, Ul. M. Popovića 67, vložek
142.500 SIT; Buši Memet, Priština, Ul. Sve-
tosavska 14/4, vložek 285.000 SIT, in Pa-
pež Bogomir Stanko, Ljubljana, Martinčeva
ulica 5, vsi vstopili 18. 9. 1997, vložek
75.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Buši Memet, Priština, Ul. Svetosav-
ska 14/4, imenovan 18. 9. 1997 in direk-
tor Papež Bogomir Stanko, Ljubljana, Mar-
tinčeva ulica 5, imenovan 18. 9. 1997, za-
stopata družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 11. 11. 1997: 1711
Priprava in predenje vlaken bombažnega ti-
pa; 1712 Priprava in predenje mikanke iz
vlaken volnenega tipa; 1713 Priprava in pre-
denje česanke iz vlaken volnenga tipa; 1714
Priprava in predenje vlaken lanenega tipa;
1715 Sukanje in priprava naravne svile ter
sukanje in teksturiranje sintetične ali umet-
ne filamentne preje; 1716 Proizvodnja ši-
valnih sukancev; 1717 Priprava in predenje
drugih tekstilnih vlaken; 1721 Tkanje preje
bombažnega tipa; 1722 Tkanje preje tipa
volnene mikanke; 1723 Tkanje preje tipa
volnene česanke; 1724 Tkanje preje tipa
svile; 1725 Tkanje druge tekstilne preje;
1730 Plemenitenje tekstilij; 1740 Proizvod-
nja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1751
Proizvodnja preprog in talnih oblog; 1754
Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 2954 Pro-
izvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in us-
njarsko industrijo; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 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;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 52 / 24. 7. 1998 / Stran 5123

koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje.

Rg-116596
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/05869 z dne 20. 11. 1997
pri subjektu vpisa  SINAJ, podjetje za za-
stopstva in trgovino, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Levstikova 1, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/23300/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo sedeža,
ustanoviteljev, deležev, zastopnikov, uskla-
ditev dejavnosti in spremembo družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5775825
Sedež: 1000 Ljubljana, Pleteršniko-

va ulica 26
Ustanovitelji: Bratkič Marjeta, izstopila

20. 10. 1997; Jurca Boris, Ljubljana, Ulica
Metoda Mikuža 20 in Loboda Andrej, Ljub-
ljana, Pleteršnikova ulica 26, oba vstopila
20. 10. 1997, vložila po 798.146 SIT; od-
govornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
Bratkič Romildo in Bratkič Marjeta, oba raz-
rešena 20. 10. 1997; direktor Jurca Boris,
Ljubljana, Ulica Metoda Mikuža 20, imeno-
van 20. 10. 1997, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost vpisana 20. 11. 1997: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2215 Dru-
go založništvo; 2224 Priprava in proizvod-
nja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 2233 Raz-
množevanje računalniških zapisov; 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme

za obdelavo podatkov; 4511 Rušenje ob-
jektov in zemeljska dela; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 4525 Druga gradbena de-
la, tudi dela specialnih strok; 4532 Izolacij-
ska dela; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5530
Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 5552 Priprava in dostava
hrane (catering); 7010 Poslovanje z lastni-
mi 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; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7420 Projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 7440 Ekonomsko propagi-
ranje; 7481 Fotografska dejavnost; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 9212 Distri-
bucija filmov in videofilmov; 9231 Umet-
niško ustvarjanje in poustvarjanje; 9240 De-
javnost tiskovnih agencij; 92623 Druge
športne dejavnosti.

Sprememba družbene pogodbe z dne
20. 10. 1997.

Rg-116612
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/06515 z dne 18. 12. 1997
pri subjektu vpisa LENCO, d.o.o., Ljublja-
na, podjetje za marketing, storitve in in-
ženiring, sedež: Bilečanska ul. 2, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/23403/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža, naslova ustanovitelja in naslova
direktorja s temile podatki:

Matična št.: 5781680
Firma: LENCO, d.o.o., Podjetje za mar-

keting, storitve in inženiring, Medvode
Skrajšana firma: LENCO, d.o.o., Med-

vode
Sedež: 1215 Medvode, Donova uli-

ca 7b
Ustanovitelja: Luznar Alen, Medvode,

Donova ulica 7b, vstop 28. 5. 1993, vložek
1,085.000 SIT in Waschl Luznar Alenka,
Medvode, Donova ulica 7b, vstop 27. 5.
1994, vložek 420.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benik Luznar Alen, Medvode, Donova ulica
7b, imenovan 27. 5. 1994; zastopa družbo
brez omejitev, kot pomočnik direktorja in
direktorica Waschl Luznar Alenka, Medvo-
de, Donova ulica 7b, imenovana 27. 5.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 18. 12. 1997:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-

karska in steklarska dela; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 55302
Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pi-
jač in napitkov; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje.

Sprememba družbene pogodbe dne
15. 12. 1997.

MARIBOR

Rg-106696
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00189 z dne 18. 4. 1997
pod vložno št. 1/10145/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
neomejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1122576
Firma: GAJZER & CO., družba za stori-

tve in trgovino, d.n.o.
Skrajšana firma: GAJZER & CO., d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: 2204 Miklavž na Dravskem

polju, Mejna 8, Skoke
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Gajzer Zdravko – vzdrže-

valec vozil in strojev in Gajzer Hilda – proda-
jalka, oba iz Miklavža na Dravskem polju,
Mejna 8, Skoke, vstopila 11. 3. 1997, vlo-
žila po 1.000 SIT, odgovornost: odgovarja-
ta s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benik Gajzer Zdravko in družbenica Gajzer
Hilda, oba iz Miklavža na Dravskem polju,
Mejna 8, Skoke, imenovana 11. 3. 1997,
zastopata družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 18. 4. 1997:
0124 Reja perutnine; 2030 Stavbno mi-
zarstvo; 2811 Proizvodnja kovinskih kon-
strukcij in njihovih delov; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 4532 Izolacijska dela; 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; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5134 Tr-
govina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo
s tobačnimi izdelki; 5142 Trgovina na de-
belo z oblačili in obutvijo; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem
in zelenjavo; 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; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52472 Trgovina na drobno s ča-
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sopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55403 Točenje pijač in na-
pitkov v drugih lokalih; 6024 Cestni tovorni
promet.

Rg-114280
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01632 z dne 17. 10. 1997
pri subjektu vpisa MURINOV, družba za
proizvodnjo, storitve, trgovino in gostins-
tvo, d.o.o., sedež: Jamova 21, 2000 Ma-
ribor, pod vložno št. 1/08610/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo de-
javnosti in družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5784867
Dejavnost, vpisana dne 17. 10. 1997:

52500 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 52610 Trgovina na drobno po pošti;
52620 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln.

Rg-116500
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01849 z dne 8. 12. 1997
pod vložno št. 1/10296/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1226495
Firma: MTT TKANINE, družba za pro-

izvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: MTT TKANINE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Ulica kraljevi-

ča Marka 19
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: MTT, Tovarna tkanin Melje,

d.o.o., Maribor, Ulica kraljeviča Marka 19,
vstop 15. 10. 1997, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Ledinek Milan, Zgornja Kungota, Sla-
tina 19, imenovan 15. 10. 1997, posle gle-
de  razpolaganja z nepremičninami, njiho-
vim delom ali o obremenitvi nepremičnin,
prevzemanju jamstev ter druge po naravi
podobne posle, lahko sklepa le v soglasju z
ustanoviteljem.

Dejavnost, vpisana dne 8. 12. 1997:
17150 Sukanje in priprava naravne svile ter
sukanje in teksturiranje sintetične ali umet-
ne filamentne preje; 17170 Priprava in pre-
denje drugih tekstilnih vlaken; 17210 Tka-
nje preje bombažnega tipa; 17220 Tkanje
preje tipa volnene mikanke; 17230 Tkanje
preje tipa volnene česanke; 17240 Tkanje
preje tipa svile; 17250 Tkanje druge tekstil-
ne preje; 17300 Plemenitenje tekstilij;
17400 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, ra-
zen oblačil; 17600 Proizvodnja pletenih in
kvačkanih materialov; 24110 Proizvodnja
tehničnih plinov; 40101 Proizvodnja elektri-
ke v HE; 40102 Proizvodnja elektrike v TE
in JE; 40103 Druga proizvodnja elektrike;
40104 Prenos elektrike; 40105 Distribuci-
ja elektrike; 51410 Trgovina na debelo s
tekstilom; 51700 Druga trgovina na debe-
lo; 52410 Trgovina na drobno s tekstilom;
60240 Cestni tovorni promet; 63120 Skla-

diščenje; 70200 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 70310 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
70320 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije; 73201
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja; 74201 Geodetsko,
geološko, geofizikalno, geokemično in dru-
go opazovanje, meritve, kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načr-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 74300 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 74400 Ekonomsko
propagiranje; 74700 Čiščenje stavb.

Rg-204402
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00336 z dne 3. 4. 1998
pri subjektu vpisa STYRIJA PLIN, izgrad-
nja in upravljanje plinovodov in drugih
komunalnih naprav, d.o.o., sedež: Žol-
gerjeva 1, 2310 Slovenska Bistrica, pod
vložno št. 1/09747/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo naslova in
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5868319
Sedež: 2310 Slovenska Bistrica, Gra-

dišče 4.
Pod šifro dejavnosti G 51.18 družba ne

sme opravljati posredništva pri prodaji far-
macevtskih izdelkov.

NOVA GORICA

Rg-42504
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 96/00324 z dne 22. 7. 1996
pod vložno št. 1/03626/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5948215
Firma: ALPINES, Gostinstvo, turizem,

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

govornostjo
Sedež: 5290 Šempeter pri Gorici,

Franca Baliča 26
Osnovni kapital: 1,500.004 SIT.
Ustanovitelji: Beguš Stanislav, Tolmin,

Prekomorskih brigad 14, vložek 136.364
SIT, Durcik Vladimir, Nova Gorica, Ljube Šer-
cerja 1, vložek136.364 SIT, Gregorčič Edo,
Nova Gorica, Pod Škabrijelom 16, vložek
136.364 SIT, Jereb Viktor, Branik, Branik
71, vložek 136.364 SIT, Lipovšek Ivan, Šem-
peter pri Gorici, Ivana Suliča 8A, vložek
136.364 SIT, Šuligoj Dušan, Nova Gorica,
Marija Kogoja 1D, vložek 136.364 SIT, Ta-
baj Emil, Nova Gorica, Gradnikove brigade
47, vložek 136.364 SIT, Vodopivec Marija-
na, Nova Gorica, Ivana Regenta 13, vložek
136.364 SIT, Vončina Silvester, Renče, Bu-
kovica 55, vložek 136.364 SIT, Vuga Igor,
Šempeter pri Gorici, Franca Baliča 26, vlo-
žek 136.364 SIT in Zuljan Oton, Nova Gori-
ca, Ledine 6, vložek 136.364 SIT, vsi vstopi-
li 31. 5. 1996, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vuga Igor, Šempeter pri Gorici, Fran-
ca Baliča 26, imenovan 31. 5. 1996, zasto-
pa družbo brez omejitev, razen pri sklepa-
nju pogodb o zaposlitvi delavcev, pridobitvi
in odtujitvi nepremičnin, za kar potrebuje
soglasje skupščine družbe.

Dejavnost, vpisana 22. 7. 1996: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 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; 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; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 55112 Dejavnost pen-
zionov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
5530 Gostinske storitve prehrane; 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; 6330 Storitve potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 74201 Geodet-
sko, geološko, geofizikalno, geokemično in
drugo opazovanje, meritve, kartiranje;
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; projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 9234 Dru-
ge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9303 Druge
storitve za nego telesa.

Rg-114166
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00624 z dne 16. 10. 1997
pri subjektu vpisa WORLDPUMP, Investi-
cijski in finančni inženiring, konstruira-
nje in trgovina, d.o.o., Miren, sedež: Mi-
ren 126, 5291 Miren, pod vložno št.
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1/03561/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča izstop družbenika s temile podatki:

Matična št.: 5746124
Ustanovitelja: Lowara, s.p.a., Montecchio

Maggiore, Via Lombardi 14, vstop 30. 11.
1994, vložek 80,016.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja in Worldpump, s.p.a., izstop
7. 7. 1995.

NOVO MESTO

Rg-113173
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 97/00393 z dne 12. 10.
1997 pri subjektu vpisa VINI, trgovsko in
proizvodno podjetje Martinja vas-Mokro-
nog, d.o.o., sedež: Martinja vas 10, 8230
Mokronog, pod vložno št. 1/03063/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev dejavnosti z uredbo o uvedbi in upora-
bi standardne klasifikacije dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5754437
Dejavnost, vpisana dne 2. 10. 1997:

0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 0502 Ribogojstvo, ribiške
storitve; 1740 Proizvodnja tekstilnih izdel-
kov, razen oblačil; 1760 Proizvodnja plete-
nih in kvačkanih materialov; 1771 Proizvod-
nja nogavic; 1772 Proizvodnja pletenih in
kvačkanih oblačil; 1810 Proizvodnja usnje-
nih oblačil; 1821 Proizvodnja delovnih ob-
lačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih obla-
čil; 1823 Proizvodnja spodnjega perila;
1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov, d.n.; 1830 Strojenje in dodelava krz-
na, proizvodnja krznenih izdelkov; 2121
Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter
papirne in kartonske embalaže; 2123 Proi-
zvodnja pisarniških potrebščin iz papirja;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izda-
janje časopisov; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo;
2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih
zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapi-
sov; 2233 Razmnoževanje računalniških za-
pisov; 2754 Litje drugih neželeznih kovin;
2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in va-
ljanje kovin; prašna metalurgija; 3002 Proi-
zvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 3120 Proizvodnja na-
prav za distribucijo in krmiljenje elektrike;
3150 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in
električnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge
električne opreme za stroje in vozila; 3162
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih
ventilov in drugih elektronskih komponent;
3220 Proizvodnja radijskih in televizijskih
oddajnikov, aparatov in opreme za snema-
nje in predvajanje zvoka in slike; 3630 Pro-
izvodnja glasbenih instrumentov; 3640 Pro-
izvodnja športnih izdelkov; 3650 Proizvod-
nja igralnih pripomočkov in igrač; 3710 Re-
ciklaža kovinskih ostankov in odpadkov;
3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in od-
padkov; 5010 Trgovina z motornimi vozili;

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; 5030 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila
motornih koles; trgovina s posameznimi de-
li in opremo; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi 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, 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; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi ži-
valmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s suro-
vim tobakom; 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; 5163

Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniš-
kimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 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; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgo-
vina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina
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.; 5530 Gostinske storitve prehrane;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 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); 6021
Drug kopenski potniški promet na rednih
linijah; 60211 Mestni in primestni potniški
promet na rednih linijah; 60212 Medkrajev-
ni potniški cestni promet na rednih linijah;
60213 Dejavnost žičnic, vlečnic; 6022 Sto-
ritve taksistov; 6023 Drug kopenski potniš-
ki promet; 6024 Cestni tovorni promet;
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6030 Cevovodni transport; 6311 Preklada-
nje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem
prometu; 6323 Druge pomožne dejavnosti
v zračnem prometu; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6412
Kurirske storitve, razen javnih poštnih stori-
tev; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7110 Da-
janje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Daja-
nje vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje
zračnih plovil v najem; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 Dejav-
nost videotek; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7482
Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo  razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9133 Dejavnost  drugih organizacij, d.n.;
9220 Radijska in televizijska dejavnost;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne
prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 9240 Dejavnost tiskovnih
agencij; 9261 Obratovanje športnih objek-
tov.

Rg-114293
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 97/00399 z dne 28. 10.
1997 pod vložno št. 1/03993/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev
d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1214896
Firma: KRIŽAN R & R & CO., gostin-

stvo, storitve in trgovina, d.n.o., Gradac
Skrajšana firma: KRIŽAN R & R & CO.,

d.n.o., Gradac
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: 8332 Gradac, Gradac 104
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Križan Rok in Križan Ra-

mona, oba iz Gradca, Gradac 98, vstopila
30. 4.1997, vložila po 1.000 SIT, odgovo-
nost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Križan Rok, zastopa družbo brez
omejitev in družbenica, Križan Ramona, za-
stopa družbo brez omejitev, kot namestnica
direktorja, oba iz Gradca, Gradac 98, ime-
novana 30. 4. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 28. 10. 1997:
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1751 Proizvodnja preprog in talnih
oblog; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij,
d.n.; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil;
1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proi-
zvodnja drugih izdelkov iz lesa; 5121 Trgo-
vina 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;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili 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 pisarniš-
kimi stroji in računalniško opremo; 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; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.

Pogodba o ustanovitvi družbe z neome-
jeno odgovornostjo sklenjena dne 30. 4.
1997.

Ustanovitev vpisana v sodni register s
sklepom Srg 399/97 z dne 28. 10. 1997.

SLOVENJ GRADEC

Rg-105088
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s

sklepom Srg št. 96/00227 z dne 7. 3.
1997 pri subjektu vpisa SLATIN, pro-

izvodnja in trgovina, d.o.o., sedež: Brdi-
nje 18/a, 2390 Ravne na Koroškem,
pod vložno št. 1/07217/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala, poslovnega deleža, de-
javnosti ter uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah in s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5692571
Osnovni kapital: 1,625.670,50 SIT
Ustanovitelj: Slatinšek Milan, Ravne na

Koroškem, Brdinje 18/a, vstop 14. 11.
1992, vložek 1,625.670,50 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 7. 3. 1997:
0202 Gozdarske storitve; 2010 Žaganje
in skobljanje lesa ter impregniranje lesa;
2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvod-
nja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja
drugih izdelkov iz lesa; 2521 Proizvodnja
plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas;
2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih
mas za gradbeništvo; 2852 Splošna me-
hanična dela; 3611 Proizvodnja sedežne-
ga pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za
poslovne in prodajne prostore, razen se-
dežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega
pohištva, razen sedežnega; 3614 Proi-
zvodnja drugega pohištva, d.n.; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4531
Električne inštalacije; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 4543 Ob-
laganje tal in sten; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih
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; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5244 Trgovina na drob-
no s pohištvom, svetili in drugimi predmeti
za gospodinjstvo; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 5552 Priprava in do-
stava hrane (catering); 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74201 Geodetsko,
geološko, geofizikalno, geokemično in dru-
go opazovanje, meritve, kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načr-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.

Uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in uredbo o uvedbi in uporabi stan-
dardne klasifikacije dejavnosti, vpisana v
sodni register s sklepom Srg 96/00227,
dne 7. 3. 1997.

Pri dejavnosti pod šifro: 74.14 “podjet-
niško in poslovno svetovanje” razen “arbi-
traža in posredovanje v pogajanjih med ma-
nagerji in delavci”.
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Prenehanje družb
po skrajšanem postopku in izbris

iz sodnega registra

CELJE

Srg 1315/97 Rg-201927
To sodišče je v registrski zadevi predla-

gatelja sklenilo objaviti sklep:
Družba DANIEL, trgovina, proizvodnja,

storitve, d.o.o., Lahov graben 20, Jur-
klošter, preneha po skrajšanem postopku.

Družba ima dva družbenika, in sicer De-
želak Stanislava in Deželak Ano, oba Pane-
če 27, Jurklošter, ki prevzameta obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Premoženje družbe se razdeli med druž-
benika po vloženih deležih.

Sklep sta sprejela družbenika dne 7. 10.
1996.

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

Okrožno sodišče v Celju
dne 10. 12. 1997

Srg 98/00143 Rg-204696
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00143 z dne 11. 2. 1998 pod
št. vložka 4/00637/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo na podlagi dru-
gega odstavka 54. člena zakona o stavbnih
zemljiščih s temile podatki:

Firma: Sklad stavbnih zemljišč obči-
ne Laško, p.o., Laško, Ulica Borisa Kraig-
herja 2

Pravnoorg. oblika: sklad
Sedež: 3270 Laško, Ul. Borisa Kraig-

herja 2
Ustanovitev in konstituiranje vpisano dne

27. 12. 1985.
Vpiše se izbris subjekta vpisa na podlagi

določbe prvega in drugega odstavka 54.
člena zakona o stavbnih zemljiščih (Ur. l.
RS, št. 44/97).

Srg 98/00142 Rg-204697
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00142 z dne 11. 2. 1998 pod
št. vložka 4/00633/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo na podlagi dru-
gega odstavka 54. člena zakona o stavbnih
zemljiščih s temile podatki:

Firma: Sklad stavbnih zemljišč obči-
ne Celje, p.o., Celje, Aškerčeva 15

Pravnoorg. oblika: sklad
Sedež: 3000 Celje, Aškerčeva 15
Ustanovitev in konstituiranje vpisano dne

5. 4. 1985.
Vpiše se izbris subjekta vpisa na podlagi

določbe prvega in drugega odstavka 54.
člena zakona o stavbnih zemljiščih (Ur. l.
RS, št. 44/97).

Srg 98/00138 Rg-204699

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 98/00138 z dne 12. 2. 1998 pod

št. vložka 4/00640/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo na podlagi dru-
gega odstavka 54. člena zakona o stavbnih
zemljiščih s temile podatki:

Firma: Sklad stavbnih zemljišč obči-
ne Slovenske Konjice, Partizanska c. 19,
Slovenske Konjice

Pravnoorg. oblika: sklad
Sedež: 4209 Slovenske Konjice, Par-

tizanska c.
Ustanovitev in konstituiranje vpisano dne

19. 3. 1986.
Vpiše se izbris subjekta vpisa na podlagi

določbe prvega in drugega odstavka 54.
člena zakona o stavbnih zemljiščih (Ur. l.
RS, št. 44/97).

Srg 98/00137 Rg-204700
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00137 z dne 12. 2. 1998 pod
št. vložka 4/00641/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo na podlagi dru-
gega odstavka 54. člena zakona o stavbnih
zemljiščih s temile podatki:

Firma: Sklad stavbnih zemljišč obči-
ne Mozirje, p.o., Mozirje, Mozirje št. 175

Pravnoorg. oblika: sklad
Sedež: 3330 Mozirje, Mozirje št. 175
Ustanovitev in konstituiranje vpisano dne

15. 4. 1986.
Vpiše se izbris subjekta vpisa na podlagi

določbe prvega in drugega odstavka 54.
člena zakona o stavbnih zemljiščih (Ur. l.
RS, št. 44/97).

Srg 98/00136 Rg-204701
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00136 z dne 12. 2. 1998 pod
št. vložka 4/00647/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo na podlagi dru-
gega odstavka 54. člena zakona o stavbnih
zemljiščih s temile podatki:

Firma: Sklad stavbnih zemljišč obči-
ne Velenje, Velenje, Titov trg 1

Pravnoorg. oblika: sklad
Sedež: 3320 Velenje, Titov trg 1
Ustanovitev in konstituiranje vpisano dne

3. 4. 1987.
Vpiše se izbris subjekta vpisa na podlagi

določbe prvega in drugega odstavka 54.
člena zakona o stavbnih zemljiščih (Ur. l.
RS, št. 44/97).

Rg-204437
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/02099 z dne 20. 4. 1998 pod
št. vložka 1/01989/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:

Firma: LINIJA, trgovsko in proizvodno
podjetje, d.o.o., Aškerčeva ul. 2, Celje

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

govornostjo
Sedež: 3000 Celje, Aškerčeva ul.2
Osnovni kapital: 2.000 SIT.
Sklep družbenice z dne 3. 5. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postop-
ku (Srg 2099/94 z dne 6. 9. 1995).

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku (Srg 2099/94 z dne
20. 4. 1998).

Obveznost plačila morebitnih obveznosti
izbrisane družbe je prevzela Majda Jager
Schlosser, Plečnikova 23, Celje.

Srg 98/00243 Rg-206880
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00243 z dne 9. 7. 1998 pod št.
vložka 1/00670/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:

Matična št.: 5279763
Firma: LESNA INDUSTRIJA SAVINJA,

Celje, Mariborska 116, d.o.o.
Skrajšana firma: LI SAVINJA, Celje, Ma-

riborska 116, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 3000 Celje, Mariborska 116
Osnovni kapital: 66,553.010,70 SIT
Sklep družbenikov z dne 19. 6. 1997 o

prenehanju družbe po skrajšanem postop-
ku (Srg 243/98 z dne 12. 6. 1998).

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku (Srg 243/98 z dne 9. 7.
1998).

Obnveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe so prevzeli GIP Vegrad,
p.o., Prešernova 9/a, Velenje; Juteks, Ke-
mijsko tekstilno podjetje, p.o., Žalec; Vod-
nogospodarsko podjetje Drava, p.o., Ptuj;
Vodnogospodarsko podjetje Mura, p.o.,
Murska Sobota; Vodnogospodarski Biro
Maribor, p.o., Maribor; Ljubljanska banka
Splošna banka Celje, d.d.; Finančna orga-
nizacija Merx, r.o., Celje; SCT, p.o., Ljub-
ljana; Sestavljeno podjetje SGP Kograd Dra-
vograd in GIP Ingrad, p.o., Celje.

KOPER

Srg 96/00551 Rg-204802
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00551 z
dne 8. 4. 1998 pod št. vložka 1/01423/00
izbrisalo in sodnega registra tega sodišča
družbo zaradi prenehanja po skrajšanem po-
stopku s temile podatki:

Matična št.: 5412552
Firma: EXPO, propaganda in aranži-

ranje, d.o.o., Bertoki - Koper
Skrajšana firma: EXPO, d.o.o., Bertoki

- Koper
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 6000 Koper, Markova 43, Ber-

toki
Osnovni kapital: 2.100 SIT
Ustanoviteljice: Apollonio Darja, Podbev-

šek Melita in Blatnik Miranda, izstopili 1. 7.
1996.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku pod št. Srg 551/96 z dne
8. 4. 1998. Obveznost plačila morebitnih
obveznosti izbrisane družbe so prevzele
Apollonio Darija, Kraljeva 17, Koper, Pod-
bevšek Melita, Vojkovo nabrežje 29a, Ko-
per in Blatnik Miranda, Ferda Bidovca 5,
Izola.

Srg 97/01663 Rg-204864
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/01663 z
dne 9. 4. 1998 pod št. vložka 1/00775/00
izbrisalo in sodnega registra tega sodišča
družbo zaradi prenehanja po skrajšanem po-
stopku s temile podatki:
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Matična št.: 5307309
Firma: ASTRAL, Podjetje za poslovne,

trgovske in agencijske storitve, d.o.o.,
Pervanjeva ul. 12, 6280 Ankaran

Skrajšana firma: ASTRAL, d.o.o., Per-
vanjeva ul. 12, 6280 Ankaran

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 6280 Ankaran, Pervanjeva
ul. 12

Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelji: Jecič Radmilo, izstop 23.

10. 1997.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku pod št. Srg 1663/97 z
dne 9. 4. 1998. Obveznost plačila morebit-
nih obveznosti izbrisane družbe je prevzel
Jecić Radmilo, Pervanjeva ul. 12, Ankaran.

Srg 97/01664 Rg-204865
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/01664 z
dne 9. 4. 1998 pod št. vložka 1/01358/00
izbrisalo in sodnega registra tega sodišča
družbo zaradi prenehanja po skrajšanem po-
stopku s temile podatki:

Matična št.: 5388198
Firma: JERA, Zavarovalni posli, d.o.o.,

Pervanjeva 12, Ankaran
Skrajšana firma: JERA, d.o.o., Perva-

njeva 12, Ankaran
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 6280 Ankaran, Pervanjeva

ul. 12
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelji: Jecič Radomilo, izstop 15.

10. 1997.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku pod št. Srg 1663/97 z
dne 9. 4. 1998. Obveznost plačila morebit-
nih obveznosti izbrisane družbe je prevzel
Jecić Radomilo, Pervanjeva ul. 12, Anka-
ran.

Srg 89/98 Rg-204924

Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko
sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:

Družba IMMOBIL, d.o.o., Portorož,
Podjetje za promet z nepremičninami,
Portorož, Vojkova 18, ki je vpisana pri tem
sodišču pod vložno št. 1/2840/00, prene-
ha po skrajšanem postopku po sklepu druž-
benikov z dne 18. 12. 1997.

Družbeniki so Hočevar Vesna, Lucija, Voj-
kova ul. 18, Portorož, Dal Din Giovanni, Cae-
rano di San Marco, Via Marco Polo 22, Trevi-
so, Italija in Tonello Lorenzo, Caerano San
Marco, Via San Marco 148/1, Treviso, Italija.

Družbeniki izjavljajo, da je družba malo
poslovala, se ni zadolževala in nima zapo-
slenih delavcev ter nima zato nikakršnih ne-
poravnanih denarnih obveznosti ali obvez-
nosti do izpolnitve  kakršnekoli druge obli-
gacije in tudi nima nobenih neurejenih ozi-
roma nepoplačanih obveznosti ali
neurejenih razmerij do delavcev.

Družbeniki prevzamejo solidarno obvez-
nost plačila morebitnih preostalih neporav-
nanih obveznosti družbe, če bi se le te ka-
sneje pojavile in jih bodo poravnali iz svoje-
ga osebnega premoženja.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se preostala sredstva družbe pre-

nesejo v celoti na osebo z imenom Olah
Magdalena, Koper, Vojkovo nabrežje 3.

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 14. 5. 1998

Srg 1338/97 Rg-204925
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko

sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
Družba SAMOSTOJNOST, uvoz-izvoz,

d.o.o., Izola, Trubarjeva 13, ki je vpisana
pri tem sodišču pod vložno št. 1/4742/00,
preneha po skrajšanem postopku po skle-
pu družbenikov z dne 9. 10. 1997.

Edini družbenik Zuppardo Francesco,
Italija, Lecco, Via Battello 1, izjavlja, da je
družba malo poslovala, se ni zadolževala  in
nima zaposlenih delavcev ter nima zato ni-
kakršnih neporavnanih denarnih obveznosti
ali obveznosti do izpolnitve kakršnekoli dru-
ge obligacije in tudi nima nobenih neureje-
nih oziroma nepoplačanih obveznosti ali
neurejenih razmerij do delavcev.

Družbenik v celoti solidarno prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe, če bi se le te kasneje poja-
vile in jih bo poravnal iz svojega osebnega
premoženja.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se osnovni kapital družbe prenese v
celoti na pooblaščenko Ofelijo Brec, Izola,
Trubarjeva ul. 13, za račun družbenika.

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 14. 5. 1998

Srg 1043/97 Rg-204926
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko

sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
Družba SUDKOP, d.o.o., Trgovina na

debelo in drobno Izola, B. Kraigherja 14,
ki je vpisana pri tem sodišču pod vložno št.
1/1123/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu družbenikov z dne 6. 8.
1997.

Družbenika Martinčič Peter in Martinčič
Ester, oba Izola, Svetega Petra 14, izjavlja-
ta, da je družba malo poslovala, se ni zadol-
ževala in ni nikdar zaposlovala in nima zapo-
slenih delavcev ter nima zato nikakršnih ne-
poravnanih denarnih obveznosti ali obvez-
nosti do izpolnitve kakršnekoli druge
obligacije in tudi nima nobenih neurejenih
oziroma nepoplačanih obveznosti ali neure-
jenih razmerij do delavcev. Družbenika prev-
zemata obveznost plačila morebitnih preo-
stalih neporavnanih obveznosti družbe, če
bi se le te kasneje pojavile in jih bosta po-
ravnala iz svojega osebnega premoženja.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se osnovni kapital družbe prene-
se v celoti na družbenico Ester Martinčič.

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 14. 5. 1998

Srg 745/97 Rg-205051
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko

sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
Družba UNIVEM, trgovinsko industrij-

sko podjetje, d.o.o., Koper, Ferrarska ul.
14, ki je vpisana pri tem sodišču pod vložno
št. 1/923/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 29. 5.
1997.

Družbeniki so Cerovac Sandro in Cero-
vac Dunja, oba Koper, Letoviška pot št. 14
ter Kocjančič Aldo in Kocjančič Franka, oba
Koper, Gortanov trg št. 7.

Družbeniki izjavljajo, da družba nima ne-
poravnanih dospelih obveznosti in nima za-
poslenih delavcev. Družbeniki prevzamejo
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe, dospelih v roku enega leta
po objavi izbrisa družbe iz sodnega registra.

Po prenehanju družbe se celotno pre-
moženje in pravice družbe prenesejo na
družbenike skladno z njihovimi deleži v druž-
bi, pri čemer se upošteva knjigovodska in
računovodska dokumentacija. Med družbe-
niki je nesporno, da bodo določene stvari
razdeljene tako kot je navedeno v sklepih
skupščine z dne 29. 5. 1997.

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 27. 5. 1998

Srg 97/01661 Rg-205209
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/01661 z
dne 21. 5. 1998 pod št. vložka
1/04875/00 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča podružnico s temile podatki:

Matična št.: 5864780
Firma: ANTRACHEM ANSTALT Vaduz,

PODRUŽNICA ANTRACHEM KOPER
Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: 6000 Koper, Ferrarska 14
Ustanovitelj: Antrachem Anstalt, izstop 1.

1. 1998.
Izbris podružnice na podlagi sklepa usta-

novitelja z dne 17. 12. 1997, po katerem
podružnica preneha z dne 1. 1. 1998.

LJUBLJANA

Srg 2914/98 Rg-195
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

Družba KEA STAKNE & KAVČIČ, d.n.o.,
trgovina s čistili in kozmetiko, Opekarna
13, Trbovlje, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 21. 5. 1998.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljici sta Kavčič Andreja, Opekar-
na 13, Trbovlje in Stakne Simona, Novi dom
33b, Trbovlje, z ustanovitvenim kapitalom
8.000 SIT, ki prevzemata obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelji-
ci, vsaki do ene polovice.
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Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smi-
slu 396. in 397. člena zakona o gospodar-
skih družbah dopusten ugovor v 15 dneh
od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer
bo sodišče po preteku tega roka sprejelo
sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 6. 1998

Srg 94/19303 Rg-196
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

Družba Trgovsko podjetje SINCOM,
d.o.o., Šlosarjeva 17, Ljubljana, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupš-
čine z dne 29. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Janez Miklavc, Ul. Po-
horskega bataljona 87, Ljubljana, Berlič An-
drej, Ul. bratov Učakar 126, Ljubljana in
Jesenovec Stanislav, Bijedičeva 9, Ljublja-
na, z ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT,
ki prevzemajo obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prene-
se v celoti na ustanovitelje, in sicer vsake-
mu po eno tretjino.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 2. 1997

Srg 94/19301 Rg-197
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

Družba CETRA – prometno, trgovsko
podjetje, d.o.o., Ulica pohorskega bata-
ljona 87, Ljubljana, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu skupščine z dne
28. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Miklavec Janez, Ulica po-
horskega bataljona 87, Ljubljana, z ustano-
vitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 2. 1997

Srg 5160/97 Rg-198
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

ESTE’BEL, trgovina s kozmetiko, ko-
mercialne in finančne storitve, d.o.o.,
Ljubljana, reg. št. vl. 1/26808/00, prene-
ha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 28. 4. 1997.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Fernmead Trading Limi-
ted, Douglas 19, Peel road, z ustanovitve-
nim kapitalom 1,500.000 SIT, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 2. 12. 1997

Srg 4033/98 Rg-199
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

SKYPARTNER AIRLINES, storitve za
aviacijo, d.o.o., Ljubljana, Pod akacija-
mi 42, reg. št. vl. 1/26145/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupš-
čine z dne 15. 6. 1998.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta družba Partnair Aviation
Services, Storitve za aviacijo, d.o.o., Ježa
25a, Ljubljana-Črnuče in družba Skylink
Aviation Inc. Toronto, Kanada, 593 Yonge
Street, z ustanovitvenim kapitalom
9,600.000 SIT, ki prevzemata obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prene-
se na družbenika skladno z njihovimi po-
slovnimi deleži.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 7. 1998

Srg 6147/97 Rg-200
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, na predlog objavlja
sklep:

SEDMICA, Podjetje za trgovino, inže-
niring in razvoj, d.o.o., Izlake, Izlake 16,
reg. št. vl. 1/14126/00, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu ustanoviteljice z
dne 28. 10. 1997.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Jelena Kramar Mlakar,
Izlake 16, z ustanovitvenim kapitalom 8.000
SIT, ki prevzema obveznost plačila morebit-
nih preostalih obveznosti družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 2. 3. 1998

Srg 96/07256 Rg-204533
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/07256 z dne 4. 3. 1998 pod št. vložka
1/04040/00 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5318181
Firma: CAT’S POLJANŠEK IN PART-

NERJI, Trgovina in zastopstvo, d.n.o.,
Domžale, Savska 47

Skrajšana firma: CAT’S Poljanšek in
partnerji, d.n.o., Domžale

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 1230 Domžale, Savska 47
Osnovni kapital: 3.000 SIT
Ustanovitelja: Poljanšek Milena in Poljan-

šek Ivan, izstop 19. 12. 1996.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Poljanšek Milena in Poljanšek Ivan, oba
Savska 47a, Domžale.

Srg 94/07068 Rg-204939
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07068 z dne 28. 4. 1998 pod št. vlož-
ka 1/17129/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku in izbris iz sodne-
ga registra s temile podatki:

Firma: FLORA, podjetje za trgovino na
drobno in debelo, d.o.o., Stara Cerkev

Skrajšana firma: FLORA, d.o.o., Stara
Cerkev

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1332 Stara Cerkev, Stara Cer-
kev 4

Osnovni kapital: 8.000 SIT.
Ustanovitelj: Žagar Anton, izstop 16. 5.

1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Anton Žagar, Koblarji 2, Stara Cerkev.

Srg 98/00027 Rg-204942
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00027 z dne 21. 4. 1998 pod št. vlož-
ka 1/08309/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku in izbris iz sodne-
ga registra s temile podatki:

Matična št.: 5406544
Firma: MBP, svetovanje, projektiranje,

inženiring, proivzodnja, trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: MBP, d.o.o.
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Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1410 Zagorje ob Savi, Levsti-
kova 17

Osnovni kapital: 1,735.000 SIT
Ustanovitelja: Grčar Boris in Sotenšek

Matjaž, izstop 14. 6. 1996.
Sklep skupščine z dne 14. 6. 1996 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe so prev-
zeli Marija Grčar ter mladoletna Jernej Gr-
čar in Matjaž Grčar, ki ju zastopa skrbnik
Leon Brtoncelj, Cankarjeva 6, Zagorje, vsi
stanujoči Levstikova 17, Zagorje, dediči do-
sedanjega družbenika Borisa Grčarja.

Srg 98/00723 Rg-205061
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00723 z dne 4. 5. 1998 pod št. vložka
1/26242/00 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča tujo podružnico s temile po-
datki:

Matična št.: 5893127
Firma: KLINIKA MEDICAL, d.o.o., Usin-

gen, Podružnica v Ljubljani
Skrajšana firma: KLINIKA MEDICAL,

d.o.o., Podružnica v Ljubljani
Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Mencingerje-

va 7
Ustanoviteljica: Klinika Medical, d.o.o.,

izstop 31. 1. 1998.
Izbris podružnice na podlagi sklepa usta-

novitelja z dne 31. 1. 1998.

Evidenca statutov
 sindikatov

Št. 024-2/98 Ob-4820
Upravna enota Tolmin, Oddelek za gos-

podarstvo z dnem izdaje te odločbe sprej-
me v hrambo statut, vpisan v evidenco statu-
tov sindikatov dne 8. 7. 1998 pod zap. št.
33, z nazivom pravila sindikata vzgoje, izo-
braževanja in znanosti Slovenije – Območni
odbor Tolmin, ki jo je zahtevala pooblašče-
na oseba sindikata z imenom: Sindikat
vzgoje, izobraževanja in znanosti Slove-
nije, Območni odbor Tolmin in sedežem v
Tolminu, Dijaška 12.

Št. 121-9/98-08 Ob-4821
Upravna enota Kranj sprejme v hrambo

pravila o delovanju sindikalne enote Sindi-
kata delavcev v zdravstveni negi Slovenije,
Bolnišnice Golnik, ki ga je zahtevala poob-
laščena oseba sindikata, z imenom Sindi-
kat delavcev v zdravstveni negi Sloveni-
je, SE Bolnišnica Golnik, s sedežem na
Golniku 36.

Pravila sindikata so z dnem izdaje te od-
ločbe, vpisana v evidenco statutov sindika-
tov pod zap. št. 152.

Št. 029-8/98-2/23 Ob-5016
Pravila Zveze svobodnih sindikatov

Slovenije, Agencije RS za plačilni pro-

met, Sindikat podružnice Krško, C. 4.
julija 42, Krško, z matično številko
5972949, sprejeta dne 17. 4. 1998, so
vpisana v evidenco in hrambo statutov sindi-
katov pod št. 74 pri Upravni enoti Krško.

Razglasi sodišč

Stečajni postopki
in likvidacije

St 13/98-17 S-336
To sodišče je s sklepom St 13/98 dne

13. 7. 1998 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Agrostroj Commerce, Družba
za trgovino s kmetijskimi proizvodi,
d.o.o., Draga 15, Ljubljana.

Za stečajnega upravitelja se imenuje Gre-
ga Erman iz Ljubljane.

Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča in v Uradnem listu RS ter vpiše
v sodni register.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj
poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da
prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v
dveh mesecih od dneva tega oklica. Prijave je
treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z
ustreznimi dokazi o obstoju terjatve in kolko-
vane s predpisano sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 5. 10. 1998 ob 13. uri, soba 368/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
13. 7. 1998.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 7. 1998

St 7/97-414 S-337
Drugi narok za preizkus terjatev v stečaj-

nem postopku nad dolžnikom Alples Po-
hištvo, d.o.o. – v stečaju, Češnjica 48a,
Železniki, bo dne 21. 9. 1998 ob 9. uri v
sobi 113/I tega sodišča.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 14. 7. 1998

St 22/95-74 S-338
To sodišče je na seji senata dne 10. 7.

1998 pod opr. št. St 22/95 sprejelo na-
slednji sklep

stečajni postopek nad dolžnikom Tek-
stil, Konfekcija Adlešiči, d.o.o. – v steča-
ju, Adlešiči št.3/a, Adlešiči, se zaključi.

Po pravnomočnosti tega sklepa se ste-
čajni dolžnik izbriše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 10. 7. 1998

St 11/98 S-339
To sodišče je s sklepom St 11/98 dne

14. 7. 1998 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Rentier, d.o.o., Družba za pro-
met z nepremičninami, Draga 15, Ljub-
ljana.

Za stečajnega upravitelja se imenuje Gre-
ga Erman, Maroltova 1, Ljubljana.

Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča in v Uradnem listu RS ter vpiše
v sodni register.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike poziva-
mo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi
o obstoju terjatve in kolkovane s predpisa-
no sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 5. 10. 1998 ob 13.30, soba 368/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
14. 7. 1998.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 7. 1998

St 9/98-8 S-340
To sodišče je s sklepom opr. št. St 9/98

dne 15. 7. 1998 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Eleko, proizvodnja, stori-
tve in trgovina, d.d., Blejska Dobrava,
Blejska Dobrava 124.

Za stečajnega upravitelja je postavljen
Mitja Ulčar, Trubarjeva cesta 11, Bled.

Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje ter-
jatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave oklica o začetku stečajnega
postopka v Uradnem listu RS. Prijave naj
upniki vložijo v dveh izvodih, dokumentirane
z ustreznimi dokazili o obstoju terjatve in
kolkovane s predpisano takso.

Dolžniki naj brez odlašanja poravnajo
svoje dolgove do stečajnega dolžnika.

Narok za preizkus terjatev bo dne
27. 11. 1998 ob 9. uri, v sobi 113/I tega
sodišča.

Oklic je bil nabit na oglasno desko so-
dišča dne 15. 7. 1998.

Okrožna sodišče v Kranju
dne 15. 7. 1998

St 10/98 S-341
To sodišče je s sklepom opr. št.

St 10/95 z dne 15. 7. 1998 začelo posto-
pek prisilne poravnave nad dolžnikom Lo-
katerm, Podjetje za proizvodnjo in trgo-
vino, d.o.o., Kidričeva c. 55, Škofja Lo-
ka.

Za upravitelja prisilne poravnave je dolo-
čen Franc Sladič, Vurnikova 11, Ljubljana.

Upniki, katerih terjatve so nastale do dne-
va nabitja oklica o začetku postopka prisilne
poravnave na oglasno desko sodišča, naj
sodišču z obrazloženo vlogo v dveh izvodih
in priloženimi dokazili v roku 30 dni po obja-
vi oklica v Uradnem listu RS prijavijo svoje
terjatve.

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

Člani upniškega odbora so:
– Merkur, d.d., Kranj, Koroška c. 1,
– Zavarovalnica Triglav, d.d., OE Kranj,

Bleiweisova 20,
– Kerex, d.o.o., Oslavijska 7, Ljubljana,
– SŽ ŽJ Acroni, d.o.o., Cesta Železarjev 8,
– Janez Krmelj, Puštal 45a, Škofja Lo-

ka, kot delavski zaupnik.
Oklic o začetku postopka prisilne porav-

nave je bil nabit na oglasno desko sodišča
dne 15. 7. 1998.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 15. 7. 1998
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St 1/96-10 S-342
To sodišče je s sklepom opr. št. St 1/96

dne 14. 7. 1998 začelo likvidacijski posto-
pek nad dolžnikom Elkos, Obrtna zadru-
ga, p.o., Železniki, Racovnik 38, Želez-
niki in postopek z istim sklepom tudi zaklju-
čilo.

Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v
15 dneh po objavi sklepa v Uradnem listu
RS.

Po pravnomočnosti tega sklepa se dolž-
nik izbriše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 14. 7. 1998

St 53/98 S-343
To sodišče je s sklepom z dne 14. 7.

1998 pod opr. št. St 53/98 začelo pos-
topek prisilne poravnave nad dolžnikom
Jagoda, d.o.o., Dolenjska 244, Ljub-
ljana.

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

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

Za upravitelja prisilne poravnave je dolo-
čen Bojan Lepičnik iz Ljubljane.

V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:

– S.O.M. Padova, Corso stati uniti 50,
Padova, Italija,

– Centrale Ortofrutticola Orto Mercato,
Padiglione C, Milano,

– BTC Trgi, d.o.o., Šmartinska 152,
Ljubljana,

– Jesih & Šubic, d.o.o., Verovškova 58,
Ljubljana,

– Gabriel Glavica, Prešernova 5, Trzin,
začasni delavski zaupnik.

Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 14. 7. 1998.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 7. 1998

St 48/98 S-344

To sodišče je s sklepom St 48/98 dne
10. 7. 1998 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Elektromedicina, Proizvodnja
medicinskih aparatov in opreme, d.o.o.,
Ljubljana, Komenskega 12.

Za stečajnega upravitelja se imenuje Zvo-
ne Janež, odvetnik iz Ribnice.

Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča in v Uradnem listu RS ter vpiše
v sodni register.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike poziva-
mo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi
o obstoju terjatve in kolkovane s predpisa-
no sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 27. 10. 1998 ob 9. uri v konferenčni
dvorani tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
10. 7. 1998.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 7. 1998

St 54/96 S-345

To sodišče v stečajnem postopku nad
Komercialno banko Triglav, d.d., Ljub-
ljana razpisuje 2. narok za preizkus terjatev
za 10. 9. 1998 ob 11. uri v konferenčni
dvorani in narok za obravnavanje osnutka
glavne razdelitve v istem stečajnem postop-
ku za dne 10. 9. 1998 ob 13. uri v konfe-
renčni dvorani tega sodišča.

Upniki si lahko osnutek glavne razdelitve
ogledajo pri sodišču v sobi 312 in 313 med
uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek
od 9. do 12. ure.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 7. 1998

St 52/98 S-346
To sodišče je s sklepom z dne 15. 7.

1998 pod opr. št. St 52/98 začelo posto-
pek prisilne poravnave nad dolžnikom Lito-
stroj-Tovarna ulitkov, d.o.o., Litostrojska
cesta 40, Ljubljana.

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

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

Za upravitelja prisilne poravnave je dolo-
čen Stojan Zdolšek, odvetnik iz Ljubljane.

V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:

– Slovenska razvojna družba, d.d., Du-
najska 160, Ljubljana,

– Exoterm, Kemična tovarna, d.d., Stru-
ževo 66, Kranj,

– Bank Austria, d.d., Wolfova 1, Ljublja-
na,

– Areco Handels GmbH, Priesterhaus-
gasse 8/2, A-9020 Celovec, Austria,

– Geoplin, d.o.o., C.Ljubljanske briga-
de 11, Ljubljana,

– Volskbank, Geverbe-und Handelsbank
Karten Aktiongesellchaft, A 9020 Celovec,
Avstrija,

– Andrej Mihelič, kot predstavnik delav-
cev.

Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 15. 7. 1998.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 7. 1998

St 29/98 S-347
To sodišče je s sklepom z dne 16. 7.

1998 pod opr. št. St 29/98 začelo posto-
pek prisilne poravnave nad dolžnikom Kon-
cern Litostroj Holding, d.d., Litostrojska
40, Ljubljana.

Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka pri-
silne poravnave na oglasno desko sodišča
pozivamo naj poravnalnemu senatu z vlogo

v dveh izvodih in priloženimi dokazili v
30 dneh po objavi oklica v Uradnem listu
RS, prijavijo svoje terjatve.

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

Za upravitelja prisilne poravnave je dolo-
čen odv. Bojan Klenovšek iz Ljubljane.

V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:

– Sklad RS za razvoj iz Ljubljane, Dunaj-
ska 160,

– A Banka d.d., iz Ljubljane, Slovenska
58,

– Ministrstvo za finance iz Ljubljane, Zu-
pančičeva 2,

– Combick, Windmuhlstrasse 1, 6000
Frankfurt am Main 1, Nemčija,

– delavski zaupnik: Marjan Pirc.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega

sodišča 16. 7. 1998.
Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 16. 7. 1998

Razpisi
 delovnih mest

Št. 130-1/98 Ob-4146
Razpisna komisija za imenovanje na-

mestnika generalnega direktorja, pomočni-
kov generalnega direktorja in direktorjev po-
družnic razpisuje skladno z 32. in 34. čle-
nom statuta Agencije Republike Slovenije
za plačilni promet, delovno mesto

direktorja podružnice Kočevje
Pogoja: visoka strokovna izobrazba eko-

nomske ali druge družboslovne smeri in
5 let delovnih izkušenj.

Kandidat mora na podlagi vseh izdelanih
gradiv o reformi slovenskih plačilnih siste-
mov, pripraviti predlog uporabe dejavnikov
Agencije v procesu reforme na območju po-
družnice Kočevje. V predlogu mora posebej
opredeliti načrt zaposlitve delavcev podruž-
nice Agencije Kočevje, upoštevajoč vse mož-
nosti zaposlovanja na tem območju. Gradiva
za pripravo predloga uporabe dejavnikov
agencije v procesu reforme na območju po-
družnice Kočevje so na voljo v kadrovski služ-
bi centrale v Ljubljani, Tržaška c. 16.

Mandat za razpisano delovno mesto tra-
ja 4 leta.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpi-
snih pogojev, življenjepisom, opisom dose-
danjih delovnih izkušenj ter izdelanim pred-
logom uporabe dejavnikov agencije v pro-
cesu reforme na območju podružnice Ko-
čevje, sprejema razpisna komisija za
imenovanje namestnika generalnega direk-
torja, pomočnikov generalnega direktorja in
direktorjev podružnic Agencije Republike
Slovenije za plačilni promet, Ljubljana, Tr-
žaška c. 16. Rok za prijavo je 15 dni in
začne teči z dnem objave razpisa. Kandida-
te, ki se bodo prijavili, bomo o izbiri obvesti-
li v 30 dneh po objavi razpisa.

Agencija Republike Slovenije
za plačilni promet, Ljubljana
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Št. 23/98 Ob-4822
Osnovna šola Ljubno ob Savinji, Vrtec

Ljubno, Cesta v Rastke 10, Ljubno ob Savi-
nji, razpisuje 2 prosti delovni mesti

pomočnic vzgojiteljic (za nedoločen
čas), od tega:

– 1 delovno mesto za polni delovni čas,
– 1 delovno mesto za polovični delovni

čas.
Pogoji:
– srednja strokovna izobrazba, pridob-

ljena po izobraževalnem programu za po-
dročje predšolske vzgoje ali

– končan četrti letnik gimnazije.
Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili o

izpolnjevanju pogojev v 8 dneh na naslov
šole. Prijav, ki bodo brez ustreznih dokazil,
ne bomo upoštevali. Prosilci bodo dobili
odgovor v 8 dneh po izbiri.

Osnovna šola Ljubno ob Savinji
Vrtec Ljubno

Št. 19/98 Ob-4823
Osnovna šola Nazarje, Vrtec Nazarje, Vr-

tec Šmartno ob Dreti, Zadrečka cesta 34,
Nazarje, razpisuje prosta delovna mesta

pomočnic vzgojiteljic;
1. V vrtcu Nazarje: 2 delavki za opravlja-

nje del in nalog pomočnice vzgojiteljice za
določen čas od 1. 9. 1998 do 31. 8. 1999
s polovičnim delovnim časom.

2. V vrtcu Šmartno ob Dreti: 1 delavko
za opravljanje del in nalog pomočnice vzgo-
jiteljice za določen čas od 1. 9. 1998 do
31. 8. 1999 s polnim delovnim časom.

Pogoji:
– srednja strokovna izobrazba, pridob-

ljena po izobraževalnem programu za po-
dročje predšolske vzgoje ali

– končan četrti letnik gimnazije.
Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili o

izpolnjevanju pogojev v 8 dneh na naslov
šole. Prosilci bodo dobili odgovor v 8 dneh
po izbiri.

Osnovna šola Nazarje
Vrtec Nazarje

Vrtec Šmartno ob Dreti

Št. 147/98 Ob-4851
Koroški dom starostnikov, Črneče 146,

Dravograd, razpisuje delovno mesto
vodje zdravstveno negovalnega sek-

torja
Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki

izpolnjujejo naslednje pogoje:
– višja oziroma visoka stopnja zdravstve-

ne smeri ali organizacijske z zdravstveno
predizobrazbo,

– 12 mesecev delovnih izkušenj,
– da ima organizacijske sposobnosti.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev

pošljite v zaprti kuverti z označbo za razpis
na naslov zavoda v roku 8 dni po objavi v
Uradnem listu RS. Kandidati bodo o imeno-
vanju obveščeni v roku 15 dni po opravljeni
izbiri.

Koroški dom starostnikov
Črneče-Dravograd

Ob-4852
Na podlagi 34. in 35. člena zakona o

javnih zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91,
45/94 in 8/96), 21. in 22. člena statuta
Zavoda za zdravstveno varstvo Kranj in

sklepa sveta zavoda, razpisujemo prosto
delovno mesto

direktorja Zavoda za zdravstveno vars-
tvo Kranj.

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat:
– visoka strokovna izobrazba medicinske

smeri s specilizacijo ene od zavodovih de-
javnosti,

– najmanj pet let specialistične strokov-
ne prakse.

Od kandidata pričakujemo, da bo prijavi
predložil poleg dokazil o izpolnjevanju po-
gojev še lasten pogled na delo in razvoj
zavoda. Zaželene so izkušnje pri vodenju
javnih zdravstvenih zavodov.

Izbrani kandidat bo imenovan za direk-
torja za dobo štirih let.

Rok za prijavo je 15 dni po objavi. Pisne
prijave z oznako “za javni razpis direktorja
zavoda” se pošljejo na naslov: Zavod za
zdravstveno varstvo Kranj, Gosposvetska uli-
ca 12, 4000 Kranj.

O izbiri bodo kandidati obveščeni v 30
dneh po končanem javnem razpisu.

Svet Zavoda za zdravstveno varstvo
Kranj

Ob-4942
Župan Mestne občine Koper, objavlja

delovno mesto
direktorja Javnega podjetja Komu-

nala Koper, d.o.o. – s.r.l.
Poleg splošnih pogojev, določenih z za-

konom, morajo kandidati izpolnjevati še na-
slednje pogoje:

– da imajo najmanj višjo izobrazbo,
– da imajo vodstvene in organizacijske

sposobnosti.
Kandidati morajo prijavi na javni razpis

priložiti dokazila o izpolnjevanju splošnih po-
gojev, kratek življenjepis, z opisom delovnih
izkušenj, dokazila o izobrazbi in predlog pro-
grama delovanja in razvoja javnega podjet-
ja, s poudarkom na delovanju na področju
gospodarskih javnih služb, ki jih izvaja javno
podjetje.

Mandat direktorja traja štiri leta.
Rok za prijavo na razpis je 30 dni od

objave v Uradnem listu RS.
Prijavo za razpis z vsemi prilogami se

pošlje priporočeno, na naslov: Mestna ob-
čina Koper, župan, Verdijeva 10, 6000 Ko-
per, ali izroči osebno v tajništvu župana na
istem naslovu.

O izbiri kandidata bo župan odločil naj-
kasneje v 30 dneh po izteku roka za prijavo.

Mestna občina Koper

Št. 6/98 Ob-4943
Pletilja, d.d., Litija, Ljubljanska c. 18,

objavlja prosto delovno mesto
direktorja
Pogoji:
– dipl. ekonomist ali inž. tekstilne tehno-

logije z 5 leti delovnih izkušenj ali tekstilni
tehnik z 10 leti delovnih izkušenj,

– aktivno znanje slovenskega in vsaj ene-
ga tujega jezika,

– organizacijske, upravljalske in vodstve-
ne sposobnosti,

– državljanstvo RS,
– poznavanje branže.
Delovno razmerje bomo sklenili za ne-

določen čas, s poskusno dobo 3 mese-
ce.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
naj kandidati pošljejo v 8 dneh po objavi na
gornji naslov.

Kandidate bomo o izbiri obvestili v 15
dneh po objavi.

Pletilja, d.d., Litija

Ob-4999
Osnovna šola Ljubno ob Savinji, Cesta v

Rastke 10, Ljubno ob Savinji, razpisuje pro-
sto delovno mesto

učitelja matematike in fizike za nedo-
ločen čas s polnim delovnim časom.

Začetek dela 1. 9. 1998.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje za

učitelja, določene z zakonom.
Prijave z dokazili pošljite v 8 dneh po

objavi razpisa na naslov šole. Kandidate bo-
mo obvestili o izboru v zakonitem roku.

Osnovna šola Ljubno ob Savinji.

Št. 381/98 Ob-5000
Na podlagi sklepa z dne 7. 7. 1998 Svet

varstveno delovnega centra Polž Maribor,
razpisuje delovno mesto

direktorja VDC Polž Maribor,
za mandatno dobo štirih let.
Pogoji:
– končana VII. ali VI. stopnja strokovne

izobrazbe v skladu z 69. členom zakona o
socialnem varstvu,

– opravljen strokovni izpit za delo na po-
dročju socialnega varstva,

– najmanj 5 let delovnih izkušenj na
vzgojno-izobraževalnem področju defekto-
loške smeri ali na socialnem področju (56.
člen zakona o socialnem varstvu),

– predložitev programa dela VDC.
Vlogi na razpis priložite vso ustrezno do-

kumentacijo o izpolnjevanju pogojev, življe-
njepis ter program dela VDC.

Vloge pošljite najkasneje v roku 8 dni od
dneva objave v zaprti ovojnici na naslov:
VDC Polž Maribor, Rapočeva ul. 13, Mari-
bor, s pripisom: Vloga na razpis za direktor-
ja VDC.

Kandidati bodo obveščeni o izidu v roku
30 dni od dneva objave.

Varstveno delovni center Polž Maribor

Javna naročila
po zakonu

o javnih naročilih

Namera o naročilu

Popravek

Ob-5096
V nameri o javnem naročilu za nakup

magnetno resonančnega tomografa, objav-
ljeni v Uradnem listu RS, št. 50, z dne 10. 7.
1998; Ob-4463, se:

– v 1. točki obrazca popravi:
Naročnik: Klinični center Ljubljana in Me-

dicinska fakulteta.
Kontaktna oseba: Barbara Jurca, dipl. ek.

in prof. dr. Dušan Šuput, Zaloška c. 2/4.
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E-mail: dusan.suput@mf.uni-lj.si.
– v 2. točki obrazca popravi: nakup mag-

netno resonančnega tomografa za MRI in
MRS.

– v 4. točki popravi: dobavni rok začetka
in dokončanja del je 4 mesece.

Klinični center Ljubljana

Št. 10/98 Ob-4944
Na podlagi 5. člena in tretjega odstavka

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

namero o javnem naročilu
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Splošna bolnišnica Maribor, kont. ose-
ba Milan Večernik, inž., Ljubljanska 5, Mari-
bor, tel. 317-221, faks 316-573.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine:
  1. neurgentni prevozi bolnikov,
  2. prevozne storitve,
  3. špediterske storitve,
  4. varovanje premoženja,
  5. fotokopiranje in razmnoževanje,
  6. organizacija strokovnih potovanj

v tujino,
  7. G+O+I vzdrževalna dela,

IV (172,22 mio SIT),
  8. vzdrževanje medicinske opreme

Gambro,
  9. vzdrževanje računalniške strojne

opreme,
  10. PTT storitve,
  11. prevoz bolnikov,
  12. tekoče vzdrževanje nemedicin-

ske opreme,
  13. tekoče vzdrževanje medicinske

opreme,
  14. komunalne storitve – čistilna

ekipa,
  15. komunalne storitve – ostalo,
  16. varstvo pri delu,
  17. laboratorijske storitve; ostale

storitve,
  18. uvozna provizvija,
Skupaj storitve.
3. Orientacijska vrednost naročila in

predvideni čas objave razpisa:
362,090.000 SIT; začetek 28. 8. 1998
in/ali zaključek 28. 9. 1998.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 1. 1999 in/ali 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: 28. 8.
1998.

Št. 10/98 Ob-4945
Na podlagi 5. člena in tretjega odstavka

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

namero o javnem naročilu
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Splošna bolnišnica Maribor, kont. ose-
ba Marija Žlender, dipl. ek., Ljubljanska 5,
Maribor, tel. 317-221, faks 316-573.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine:
  1. živila in material za prehrano,
  2. izdelki iz tekstila,
  3. material za popravilo in vzdrževa-

nje,
  4. pralna in čistilna sredstva;
  5. plini razni,
  6. premog,
  7. kurilno olje,
  8. režijski material,
  9. pisarniški material;
10. splošni DI,
Skupaj nezdravstveni potrošni mate-

rial.
3. Orientacijska vrednost naročila in

predvideni čas objave razpisa:
714,753.000 SIT; začetek 28. 8. 1998
in/ali zaključek 28. 9. 1998.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 1. 1999 in/ali 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: 28. 8.
1998.

Št. 10/98 Ob-4946
Na podlagi 5. člena in tretjega odstavka

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

namero o javnem naročilu
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Splošna bolnišnica Maribor, kont. ose-
ba Monika Lepša, dipl. ek., Ljubljanska 5,
Maribor, tel. 062/303-285, faks
062/135-136.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine:
  1. zdravila,
  2. reagenti, kemikalije in radioizo-

topi,
  3. transfuzijski in potrošni material,
  4. obvezilni material,
  5. sredstva za dezinfekcijo,
  6. sanitetni material,
  7. ovojnina za zdravilne oblike,
  8. šivalni material in mehanski šivi,
  9. RTG material in ostalo,
  10. medicinski potrošni material in

pripomočki,
  11. dializni material,
  12. osteosintetski material,
  13. srčni stimulatorji,
  14. implantati,
  15. strokovna literatura;
Skupaj zdravstveni potrošni material.
3. Orientacijska vrednost naročila in

predvideni čas objave razpisa:
2.098,250.000 SIT; začetek 28. 8. 1998
in/ali zaključek 28. 9. 1998.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 1. 1999 in/ali 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: 28. 8.
1998.

Splošna bolnišnica Maribor

Javni razpis za izbiro izvajalca
brez omejitev

Popravek

V javnem razpisu za izbiro izvajalca brez
omejitev za nakup medicinske opreme za
potrebe SPS Stomatološka klinika v Klinič-
nem centru v Ljubljani, objavljenem v Urad-
nem listu RS, št. 51, z dne 17. 7. 1998,
Ob-4640, Št. 441/98, se 10. točka pravil-
no glasi:

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

Uredništvo

Št. 90415-9/1998-4 Ob-5086

Popravek

V javnem razpisu za izbiro izvajalca brez
omejitev, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
50, z dne 10. 7. 1998, Ob-4315, se naziv
naročnika v 1. točki objave pravilno glasi:

Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Ljubljana, Dunajska 56-58 in
MOP – Geodetska uprava RS, Ljubljana,
Zemljemerska 12.

Geodetska uprava
Republike Slovenije

Popravek

Ob-5087
V javnem razpisu za izbiro izvajalca brez

omejitev za hidravlično bolnišnično dvigalo
pri pediatriji nosilnosti do 2000 kg, vključno
z dvigalnim jaškom in ureditvijo spremljajočih
prostorov po sistemu “ključ v roke”, objavlje-
nem v Uradnem listu RS, št. 50, z dne 10. 7.
1998, Ob-4372, se datumi pravilno glasijo:

Dobavni rok, oziroma rok začetka del je
30. 9. 1998.

Rok za predložitev ponudb je 18. 8.
1998 do 12. ure.

Javno odpiranje ponudb bo 18. 8. 1998
ob 13. uri.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu javne-
ga razpisa najkasneje do 31. 8. 1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila 4. 9. 1998.

Splošna bolnišnica Celje

Popravek

Ob-5088
V javnem razpisu za izbiro izvajalca brez

omejitev za opravljanje dnevnih prevozov
učencev v šole na območju Občine Kočev-
je od šolskega leta 1998/99 do
2000/2001, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 51, z dne 17. 7. 1998, Ob-4625,
se drugi odstavek 5. točke pravilno glasi:

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo ne
glede na vrsto prenosa predložene najkasne-
je do 17. 8. 1998 do 9. ure, na naslov: Obči-
na Kočevje, Ljubljanska 26, p. 1330 Kočev-
je, prevzemnik vložišče UE, tel. 061/851-026
ali 855-468, faks 061/855-531.

Občina Kočevje
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Popravek

Ob-5091

V javnem razpisu za izbiro izvajalca brez
omejitev za servisiranje birotehnične opre-
me, ki je izven garancijskega roka, objavlje-
nem v Uradnem listu RS, št. 50, z dne 10.
7. 1998, Ob-4513, se v 6. točki objave ura
javnega odpiranja namesto “ob 9. uri”, pra-
vilno glasi “ob 11. uri”.

Ministrstvo za notranje zadeve

Popravek

Št. 0403-86/98-14 Ob-5093

V ponovnem javnem razpisu za izbiro iz-
vajalca brez omejitev za leasing osebnega
vozila, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
50 z dne 10. 7. 1998, Ob-4331, št.
0403-86/98-10, se 6. točka pravilno glasi:

6. Javno odpiranje ponudb bo 3. 8.
1998 ob 10. uri na naslovu: RS Varuh
človekovih pravic, odpiranje vodi Jure
Markič, Dunajska cesta 56, Ljubljana, tel.
061/175-00-10, faks 061/175-00-40,
e-mail Jure.Markic@Varuh-rs.si.

Varuh človekovih pravic

Popravek

Ob-5097

V javnih razpisih za izbiro izvajalca brez
omejitev za nakup vozil I, II in III, objavljenih
v Uradnem listu RS, št. 51, z dne 17. 7.
1998, Ob-4547, Ob-4548 in Ob-4549 se
pravilno glasi:

Rok za predložitev ponudb izvajalcev je
14. 8. 1998 do 12. ure v enem izvodu na
naslov: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova
15, Ljubljana, v tajništvo sektorja za nabavo
in logistiko.

Javno odpiranje ponudb bo izvedla ko-
misija dne 17. 8. 1998 ob 9. uri, na naslo-
vu: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15,
Ljubljana, v sobi št. 801/8.

Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana

Popravek

V javnem razpisu za izbiro izvajalca brez
omejitev za institucionalno ureditev vodne-
ga gospodarstva v Sloveniji, Uprave RS za
varstvo narave, Vojkova 1b, Ljubljana, ob-
javljenem v Uradnem listu RS, št. 51, z dne
17. 7. 1998; Ob-4646, se sredinski pol-
krepki tisk popravi in pravilno glasi:

ponovljen javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

Uredništvo

Preklic

Št. 2653-31/98-5-03919 Ob4848

Ministrstvo za promet in zveze, 1535
Ljubljana, Langusova 4 preklicuje javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev za ad-
ministrativno tehnična opravila, objavljen v
Uradnem listu RS, št. 46 z dne 19. 6.
1998.

Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Uradni
list RS, št. 24/97) Ministrstvo za promet in
zveze objavlja

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime, naziv in sedež naročnika: Mini-
strstvo za promet in zveze, Ljubljana, Lan-
gusova 4.

2. Predmet javnega naročila: izbira izva-
jalca administrativno tehničnih opravil.

Navedba vsebine: predmet razpisa je iz-
bira izvajalca za opravljanje organizacijskih
in strokovno tehničnih opravil za komisijo,
za preizkus strokovne usposobljenosti kot
enega od pogojev za pridobitev licence za
prevoze v cestnem prometu.

Organizacijska in strokovno tehnična
opravila obsegajo:

– izdelavo informativnih materialov in ob-
vezno pošiljanje gradiva za opravljanje preiz-
kusa strokovne usposobljenosti znanja za
kandidate, ki nameravajo opravljati preizkus;

– izdelavo potrebnih obrazcev za izved-
bo preizkusov (prijave, zapisniki, potrdila,
obvestila ipd.);

– informativno svetovalno dejavnost v
zvezi z aktivnostmi, ki jih morajo opraviti
kandidati za preizkus;

– izdelavo terminskega plana preizkusov;
– zbiranje prijav kandidatov;
– razporejanje k preizkusu;
– priprave in organizacija preizkusov in

obveščanje članov komisije o terminih
preizkusov;

– izdaja potrdil o uspešno opravljenih
preizkusih;

– vodenje dokumentacije in evidence v
zvezi s preizkusi;

– obračun stroškov v zvezi z opravlja-
njem preizkusov.

3. Orientacijska vrednost naročila:
Javno naročilo ne temelji na porabi sred-

stev iz proračuna. Projekt bo financiran iz
sredstev, ki jih vplačajo kandidati kot pri-
stojbino za opravljanje preizkusa strokovne
usposabljenosti.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 15. september 1998 in zaključek
15. september 2000.

5. Merila za izbiro najugodnejšega izva-
jalca:

– reference ponudnika pri izvajanju opra-
vil z organizacijskega, informativno sveto-
valnega in računovodskega vidika.

– celovitost ponudbe;
– fiksnost cene; (kalkulacija cene naj te-

melji na stroških na enega kanditata)
– druge morebitne ugodnosti.
6. Naročnik bo upošteval ponudbe, ki bo-

do prispele do 10.08.1998 do 12 ure, na
naslov: Ministrstvo za promet in zveze, prev-
zemnik vložišče, Ljubljana Langusova 4.

Ponudba z vso zahtevano dokumentaci-
jo mora prispeti v zaprti ovojnici z oznako
“Ne odpiraj – javni razpis za organizacijo in
strokovna tehnična opravila”.

Za ta razpis se upoštevajo tudi tiste po-
nudbe, ki so naročniku pravočasno prispele
iz naslova razpisa št. 2653-31/98, ki je bil
objavljen v U. l. RS, št. 46, dne 19. 6. 1998.

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

Ministrstvo za promet in zveze, Ljublja-
na, Langusova 4, sejna soba VI nadstropje,
11. 8. 1998 ob 9 uri.

8. Rok obvestila o izidu javnega razpisa:
20. avgust 1998

9. Podatki o razpisu: Marjan Krasnič in
Silvo Drole, tel. 178-00-00, vsak delovni
dan od 10. do 12. ure.

10. Ponudba mora veljati do 30. 9.
1998.

Ministrstvo za promet in zveze

Preklic

Št. 601-8/98 Ob-5018
Javni razpis za izbiro izvajalca brez ome-

jitev za opravljanje prevozov učencev v šol-
skem letu 1998/99 v Osnovne šole: Bene-
dikt, Cerkvenjak, Lenart, Sv. Ana s podruž-
nično šolo Lokavec, Sv. Jurij, Sv. Trojica in
Voličina, objavljen v Uradnem listu RS –
Uradne objave, št. 48-49, z dne 3. 7. 1998;
Ob-4167 se prekliče.

Občina Lenart

Ob-5018
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, Le-
nart v Slovenskih goricah, tel.
062/724-205, faks 062/723-015.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: opravljanje prevo-

zov učencev v šolskem letu 1998/99 v
Osnovne šole: Benedikt, Cerkvenjak, Le-
nart, Sv. Ana s podružnično šolo Loka-
vec, Sv. Jurij, Sv. Trojica in Voličina.

Relacije prevozov so razvidne iz razpi-
sne dokumentacije.

3. Orientacijska vrednost naročila je:
35,000.000 SIT.

4. Prevoze lahko opravljajo za dejavnost
registrirani prevozniki z dovoljenjem pristoj-
nega organa za prevoz oseb, s svojimi ali
najetimi vozili, ki morajo biti opremljeni za
prevoze učencev. Svoje storitve morajo nu-
diti kvalitetno in v skladu s prometno zako-
nodajo.

5. Prevozi zajemajo prevoze na odsekih
nad 4 km oddaljenosti učencev od šole in
prevoze na nevarnih odsekih do 4 km.

6. Ponudbo mora ponudnik podati za
vsako relacijo posebej s preračuni na 1 km
razpisanih prevozov in na učenca.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– skupna ponudbena cena za vse razpi-
sane relacije, preračunana tudi na 1 km in
na učenca oziroma ponudbena cena za po-
samezno relacijo, preračunana na 1 km in
učenca,

– ugodne reference pri izvajanju prevo-
zov učencev,

– fiksnost cen.
Za merilo pod drugo in tretjo alineo se za

najugodnejše pogoje upošteva ena točka,
za prvo alineo pa dve točki.

Kolikor imata dva ali več ponudnikov pri
posameznem merilu enako najugodnejše
pogoje, se upošteva obema oziroma vsem
tistim z enakimi pogoji enako število točk
kot v primeru, da imajo sami najugodnejše
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pogoje. Pri enakem številu točk ima pred-
nost ponudnik z nižjo ceno, upoštevajoč
seštevek za vse razpisane relacije, če tak-
šnih ponudnikov ne bo ali pa bo en sam
ponudnik za vse relacije, se upošteva vsaka
relacija zase.

8. Občina Lenart si pridržuje pravico, da
bo za obdobje od 1. 1. do 30. 6. 1999
sklenila anekse k pogodbam o morebitni
spremembi obsega prevozov zaradi ustano-
vitve novih občin oziroma da bodo te anek-
se sklenile nove občine same.

9. Vsebina ponudbe: ponudba mora vse-
bovati vse elemente, naštete v navodilu po-
nudnikom za izdelavo ponudbe.

10. Ponudbe v pravilno zapečatenih
ovojnicah z oznako “Ne odpiraj – ponudba
za šolske prevoze” je potrebno oddati do
14. 8. 1998 do 10. ure, ne glede na način
prenosa na naslov: Občina Lenart, Trg os-
voboditve 7, 2230 Lenart v Slovenskih gori-
cah.

Na hrbtni strani kuverte mora biti ozna-
čen naslov pošiljatelja.

11. Javno odpiranje ponudb bo 14. 8.
1998 ob 11. uri, v sobi 24/II, Občine Le-
nart, Trg osvoboditve 7.

12. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni najkasneje v 15 dneh od dneva
odpiranja ponudb.

13. Razpisno dokumentacijo z navedbo
relacij prevozov in števila učencev na posa-
meznih relacijah, lahko ponudniki dvignejo
na Občini Lenart, soba 32/II. oziroma
29/II., vsak delovnik od 27. 7. 1998 do
10. 8. 1998 med 7. in 12. uro, kontaktna
oseba je Jože Dukarič, tel. 062/727-347,
int. 24 ali Vinko Kramberger,
tel.062/727-347, int. 49.

14. Naročnik si pridržuje pravico, da ne
izbere nobene ponudbe oziroma ponudbe
samo za del razpisanih relacij.

15. Dodatna pojasnila glede razpisne
dokumentacije lahko zainteresirani ponud-
niki dobijo na Uradu občinske uprave obči-
ne Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart
v Slovenskih goricah, tel. 062/727-347,
int. 24 (Jože Dukarič) oziroma int. 49 (Vin-
ko Kramberger).

16. Ponudba mora veljati do: 20. 9.
1998.

17. Predvideni datum objave sklepa do-
delitve naročila: 4. 9. 1998.

Občina Lenart

Št. 679/98-31 Ob-4824
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Gornja Radgona, kont. oseba
Jože Ščavničar, Partizanska 13, Gornja
Radgona, tel. 069/61-671, faks
069/62-438.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: preplastitev lokalne
ceste Gornja Radgona–Spodnji Ivanjci v
dolžini 2200 m.

3. Orientacijska vrednost naročila:
12,000.000 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.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 24. 8. 1998 do 10.
ure, na naslov: Občina Gornja Radgona,
prevzemnik tajništvo občine, Partizanska 13,
9250 Gornja Radgona, tel. 069/61-671,
faks 069/62-438, 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 24. 8. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Občina Gornja Rad-
gona, odpiranje vodi Dragan Kujundžič, Par-
tizanska 13, Gornja Radgona, tel.
069/61-671, faks 069/62-438.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 7. 9. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Gornja Radgona,
kont. oseba Jože Ščavničar, Partizanska
13, Gornja Radgona, tel. 069/61-671, faks
069/62-438.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 13. 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 konca izvedbe

del.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 10. 9. 1998.
Občina Gornja Radgona

Ob-4825
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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 Ravne-Prevalje, kont. oseba
Hovnik Rajko, inž. grad., Čečovje, 12A,
Ravne na Koroškem, tel. 0602/23-821, int.
224, faks 0602/23-638, soba št. 3.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: rekonstrukcija lokal-
ne ceste Šrotnekova zaga–Rozej.

3. Orientacijska vrednost naročila:
13,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 2 mesece ali 60 dni, zače-
tek 7. 9. 1998 in zaključek 7. 11. 1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 14. 8. 1998 do
9. ure, na naslov: Občina Ravne-Prevalje,

prevzemnik Darja Piko, Čečovje 12A, 2390
Ravne na Koroškem, tel. 0602/23-821, int.
125, faks 0602/23-638, sprejemna pisar-
na.

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. 8. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Občina Ravne-Pre-
valje, odpiranje vodi Bukovec Andrej, vodja
urada za KCG, Čečovje 12A, Ravne na Ko-
roškem, tel. 0602/23-821, int. 225, faks
0602/23-638, soba št. 8.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 31. 8. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Ravne-Prevalje,
kont. oseba Hovnik Rajko, inž. grad., Če-
čovje 12A, Ravne na Koroškem, tel.
0602/23-821, int. 224, faks
0602/23-638, soba št. 3.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 12. 8. 1998 za vrednost 5.000 SIT.

Način plačila: z virmanom na žiro račun
številka: 51830-630-25610.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Občina Ravne-Prevalje, kont. oseba Bu-
kovec Andrej, Čečovje 12A, Ravne na Ko-
roškem, tel.0602/23-821, faks
0602/23-638, soba št. 8.

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: 31. 8. 1998.
Občina Ravne-Prevalje

Ravne na Koroškem

Ob-4826
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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 Koper, Urad za družbe-
ne dejavnosti, kont. oseba Jožica Vatovec,
Verdijeva 10, Koper, tel. 066/446-239,
faks 066/271-021, soba št.203.

2. Predmet javnega naročila
Navedba vsebine: dobava in montaža

opreme za vrtec na Vojkovem nabrežju
v Kopru, in sicer:

A) oprema igralnic, garderob, večna-
menskega prostora, uprave in drugih
spremljajočih prostorov,

B) oprema razdelilne kuhinje.
Ponudniki lahko ponudijo celotno razpi-

sano opremo ali pa posamezen, vendar za-
ključen sklop opreme (npr. samo A ali B).

3. Orientacijska vrednost naročila in
predviden čas objave razpisa: A)
12,500.000 SIT, B) 3,500.000 SIT; 24. 7.
1998.

4. Rok dobave in montaže opreme:
60 dni od sklepa o izbiri.
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5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane:

  1. cena,
  2. odnos cena-kvaliteta,
  3. kompletnost ponudbe za posamezni

sklop ali celoto,
  4. plačilni pogoji,
  5. rok dobave in montaže,
  6. reference na podobnih objektih,
  7. garancijski rok.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugod-

nejši.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 24. 8. 1998 do
10.45, na naslov: Mestna občina Koper,
Urad za družbene dejavnosti, prevzemnik
tajništvo, Verdijeva 10, 6000 Koper, tel.
066/466-239, faks 066/271-021, soba
št. 203.

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. 8. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Mestna občina Ko-
per, Urad za družbene dejavnosti, odpira-
nje vodi Magda Serdinšek, Verdijeva 10,
Koper, tel. 066/446-236, faks
066/271-021, sejna soba.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje v 14 dneh po odpiranju po-
nudb.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Mestna občina Koper, Urad
za družbene dejavnosti, kont. oseba Jožica
Vatovec, Verdijeva 10, Koper, tel.
066/446-239, faks 066/271-021, soba
št. 203.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 21. 8. 1998 za 15.000 SIT.

Način plačila: virman na račun številka:
51400-630-90004 (ŽR Mestna občine Ko-
per).

9. Ostali podatki
Ostale informacije se dobijo na naslovu

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: opcija ponud-

be 45 dni.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 18. 9. 1998.
Mestna občina Koper

Urad za družbene dejavnosti

Št. 403-2/98-0022-34 Ob-4827
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena ter 41. 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: Uprava RS za izvrševanje kazenskih
sankcij, kont. oseba Božidar Peteh, Župan-

čičeva 3, Ljubljana, tel. 061/17-85-256,
faks 061/17-85-470, soba št. II/68.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: najem poslovnih

prostorov v okvirni neto površini 418 m2.
3. Orientacijska vrednost naročila:

14,500.000 SIT letni najem.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek najkasneje 1. 11. 1998 in za nedoločen
čas.

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 18. 8. 1998 do
9. ure, na naslov: Uprava za izvrševanje ka-
zenskih sankcij, prevzemnica Irena Fattori,
Župančičeva 3, 1000 Ljubljana, tel.
061/17-85-270, faks 061/17-85-470, so-
ba št. II/70.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 18. 8. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Uprava za izvrševa-
nje kazenskih sankcij, odpiranje vodi Aldo
Carli, Župančičeva 3, Ljubljana, tel.
061/17-85-270, faks 061/17-85-470, sej-
na soba, II. nadstropje.

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

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

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Uprava za izvrševanje ka-
zenskih sankcij, kont. oseba Irena Fattori,
Župančičeva 3, Ljubljana, tel.
061/17-85-270, faks 061/17-85-470, so-
ba št. II/70.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 13. 8. 1998, s pismenim pooblastilom.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Uprava za izvrševanje kazenskih sank-
cij, kont. oseba Božidar Peteh, Župančiče-
va 3, Ljubljana, tel. 061/17-85-256, faks
061/17-85-470, soba št. II/68.

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

Ponudba mora veljati do: 18. 11. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 30. 9. 1998.
Ministrstvo za pravosodje

Republike Slovenije
Uprava za izvrševanje kazenskih

sankcij
Ljubljana

Ob-4828
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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 Radovljica, kont. oseba Jože
Rebec, Gorenjska 19, Radovljica, tel.

064/714-222, faks 064/714-684, soba
št. 17.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: rekonstrukcija
50-metrskega plavalnega bazena v Ra-
dovljici.

3. Orientacijska vrednost naročila:
90,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 9. 1998 in/ali zaključek 1. 5. 1999.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: najnižja cena in 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. 8. 1998 do
12. ure, na naslov: Občina Radovljica, prev-
zemnik tajništvo – Amalija Triplat, Gorenjska
19, 4240 Radovljica, tel. 064/715-127,
faks 064/714-684, soba št. 15.

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: bazen v Radovljici.

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

Javno odpiranje ponudb bo 24. 8. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Občina Radovljica,
odpiranje vodi Marko Markelj, dipl. inž., Go-
renjska 19, Radovljica, tel. 064/714-222,
faks 064/714-684, soba št. 14.

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: I.RA Inženiring Radovljica,
kont. oseba Blaž Hrastnik, dipl. inž., Go-
renjska 26, Radovljica, tel. 064/715-452,
faks 064/715-498, e-mail IRA@S5.NET.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 14. 8. 1998 za 20.000 SIT.

Način plačila: virman na račun številka:
51540-601-11945.

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

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

čila: 15. 9. 1998.
Občina Radovljica

Št. 110/98 Ob-4829
Na podlagi določil zakona o javnih naro-

čilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Naročnik: Javno komunalno podjetje
Radlje ob Dravi, d.o.o., Mariborska c. 3,
Radlje ob Dravi.

2. Predmet javnega naročila: izvedba
centralnega ogravanja na stanovanjski
hiši Mariborska c. 5, Radlje ob Dravi.

3. Okvirna cena: 9,000.000 SIT.
4. Rok izvedbe: začetek del s podpisom

pogodbe z izbranim izvajalcem; zaključek
del najkasneje do 30. 9. 1998.

5. Razpisna dokumentacija
Na voljo je vsak delovni dan na sedežu

podjetja, pri Hude Mariji, z dokazilom o pla-
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čilu 8.500 SIT na ŽR 51860-601-13084, s
pripisom – za razpis. Plačilo se izvede vir-
mansko ali na blagajni podjetja.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika: merila za izbiro bodo navedena v
razpisni dokumentaciji.

7. Rok in način oddaje ponudb
Ponudbe je potrebno poslati na naslov:

Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi,
d.o.o., Mariborska c. 3, 2360 Radlje ob
Dravi, najkasneje do 7. 8. 1998 do 13. ure.

Zaprte ovojnice s ponudniki morajo biti z
oznako “Ne odpiraj – razpis – (predmet po-
nudbe)”. Ponudniki bodo obveščeni o re-
zultatih razpisa 7 dni od odpiranja ponudb.

8. Odpiranje ponudb bo v petek, 7. 8.
1998 ob 13. uri, v prostorih podjetja.

Predstavniki ponudnikov morajo predlo-
žiti pismena pooblastila.

9. Naročnik si pridržuje pravico spreme-
niti razpisan obseg del.

Javno komunalno podjetje
Radlje ob Dravi, d.o.o.

Ob-4847
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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 šolstvo in šport, kont.
oseba Marko Peršin, (Zavod RS za šol-
stvo, Poljanska 28, Ljubljana, tel.
13-33-266), Župančičeva 6, Ljubljana,
tel. 17-85-211, faks 17-85-668, e-mail
marko-persin@guest.arnes.si.

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

strojne opreme.
Izbrani bodo dobavitelji računalniške

strojne opreme. Ministrstvo si pridržuje pra-
vico, da izbere več ponudnikov računalniš-
ke strojne opreme.

3. Vrednost dodeljenega naročila:
150,000.000 SIT letno.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 30 dni po podpisu pogod-
be; začetek 30. 9. 1998 in/ali zaključek
30. 10. 1998.

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

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

Merila, ki bodo uporabljena pri ocenje-
vanju ponudb in pri izbiri najugodnejše po-
nudbe, vključno z navedbo referenc ponud-
nika so:

– tehnične lastnosti ponujene opreme
(ugotavljanje minimalnih zahtevanih in do-
datnih tehničnih lastnosti ponujene opre-
me),

– kadrovska struktura in strokovne refe-
rence zaposlenih delavcev, ki bodo opravljali
razpisana dela s področja ponudbe (razpisni
obrazec HW/98 – razpisni obrazec 6),

– rezultati testiranja računalniške strojne
opreme (preverijo se tehnične lastnosti po-
nujene opreme),

– razmerje cene in kvalitete ponujene ra-
čunalniške opreme in komercialni pogoji,

– vzdrževanje (pregled sposobnosti do-
bavitelja na področju vzdrževanja opreme),

– dosedanje izkušnje pri opremljanju šol
in javnih zavodov v šolstvu (HW/98 – razpi-
sni obrazec 5) in

– celovitost ponudbe.
Najcenejši ponudnik ni nujno tudi naj-

ugodnejši ponudnik.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da izbe-

re več ponudnikov računalniške strojne
opreme.

Vrednostna ocena meril, ki bodo upo-
rabljena pri ocenjevanju ponudb in pri izbiri
najugodnejše ponudbe, je navedena v
obrazcu HW-98 – Razpisni obrazec 5 –
merila za izbor.

6. Kraj, datum in ura predložitve ponudb
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo

predložene najkasneje do četrtka, 10. 9.
1998 do 9.45, na naslov: Zavod RS za
šolstvo, prevzemnik Marjan Malovrh, Poljan-
ska 28, 1000 Ljubljana, tel.
061/13-33-266, faks 061/310-267, vlo-
žišče, soba št. 4, e-mail marko.persin-
@guest.arnes.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.

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

Javno odpiranje ponudb bo v četrtek 10.
9. 1998 ob 10. uri, na naslovu: Ministrstvo
za šolstvo in šport, odpiranje vodi Marko
Peršin, Poljanska 28, Zavod RS za šolstvo,
Ljubljana, tel. 061/13-33-266, faks
061/310-267, soba št. 215, e-mail mar-
ko.persin@guest.arnes.si.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa v skladu z zakonom o javnih naročilih
najkasneje v roku 45 dni od dneva odpira-
nja ponudb.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Zavod RS za šolstvo,
kont. oseba Marjan Malovrh, Poljanska
28, Ljubljana, tel. 061/13-33-266, faks
061/310-267, soba št. 4, e-mail
marko.persin@guest.arnes.si.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
za 10.500 SIT do četrtka 3. 9. 1998 do
14. ure.

Način plačila: virman ali položnica na žiro
račun: Zavoda RS za šolstvo,
50100-603-401756, sklic na št. 00 2070.

10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 9. točko; če ne: na informativ-
nem dnevu v torek, 25. 8. 1998 ob 10. uri,
na spodaj navedenem naslovu ali na elek-
tronski pošti.

Organizacija: Zavod RS za šolstvo, kont.
oseba Marko Peršin, Poljanska 28, Ljublja-
na, tel. 061/13-33-266, faks
061/310-267, soba št. 215, e-mail mar-
ko.persin@guest.arnes.si.

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

Ponudba mora veljati do: vključno
30. 10. 1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 30. 9. 1998.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 18/98 Ob-4909

Na osnovi prvega 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: Mestna občina Koper, Urad
za okolje in prostor, Verdijeva 6, Koper.

2. Kontaktna oseba: Alenka Grižon
(tel. 066/446-272).

3. Predmet: gradbena dela – izgradnja
prve faze kanalizacije Bertoki po pro-
jektu št. 92-101 Investbiro Koper:

– kanal F1-odsek J17 – J42,
– kanal F3 do J9 in F3-1,
– kanal F4,
– kanal F5,
– kanal F8,
– kanal F9,
– kanal F10,
– kanal F14.
4. Orientacijska vrednost: 30,000.000

SIT.
5. Začetek del je predvidoma septem-

bra 1998, zaključek 120 delovnih dni po
pričetku del.

6. Merila za izbor:
– ponudbena cena,
– reference,
– plačilne ugodnosti,
– najkrajši rok izvedbe razpisanih del,
– ostale ugodnosti, ki jih ponudniki nudi-

jo investitorju.
7. Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upo-

števane preference za domače ponudni-
ke.

8. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
prispele najkasneje do 8. 9. 1998 do
9. ure na naslov: Mestna občina Koper,
Urad za okolje in prostor, Grozdana Poč-
kaj, Verdijeva 6, Koper. Zapečatene ku-
verte morajo biti jasno označene z napi-
som “ponudba-ne odpiraj” in številko obja-
ve v Uradnem listu RS ter z navedbo pred-
meta naročila.

9. Javno odpiranje ponudb bo 8. 9.
1998 ob 10. uri v sejni sobi Urada za okolje
in prostor, Verdijeva 6, Koper. Odpiranje
bo vodil Peter Marc.

10. O izboru najugodnejšega ponudnika
bodo ponudniki obveščeni v roku sedmih
dni po sprejemu sklepa o izbiri.

11. Razpisno dokumentacijo lahko po-
nudniki dvignejo pri Grozdani Počkaj na Ura-
du za okolje in prostor Mestne občine Ko-
per, Verdijeva 6, Koper, soba 106
(tel. 066/ 446-281), kjer si lahko ogledajo
tudi projekte.

12. Razpisna dokumentacija je na raz-
polago do 31. 8. 1998 za 10.000 SIT. Na-
čin plačila je virman na žiro račun Mestne
občine Koper.

13. Ponudba mora veljati 60 dni po jav-
nem odpiranju ponudb.

14. Datum objave razpisa: 24. 7. 1998.
15. Predvideni datum objave dodelitve

naročila: 2. 10. 1998.

Št. 19/98 Ob-4910
Na osnovi 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: Mestna občina Koper, Urad
za okolje in prostor, Verdijeva 6, Koper.

2. Kontaktna oseba: ga. Alenka Grižon
(tel. 066/446-272).

3. Predmet: gradbena dela – izgradnja
prve faze kanalizacije Sveti Anton po
projektu št. 91-97/I Investbiro Koper:

– kanal J,
– kanal C,
– kanal C-1,
– kanal C1,
– kanal C2,
– kanal C3,
– kanal C3-1,
– kanal C4
– C4-1,
– C5,
– A13,
– A12*,
– B2 do jaška 4,
– A7,
– A8 do jaška 5,
– A9,
– A10.
4. Orientacijska vrednost: 30,000.000

SIT.
5. Začetek del je predvidoma septem-

bra 1998, zaključek 120 delovnih dni po
pričetku del.

6. Merila za izbor:
– ponudbena cena,
– reference,
– plačilne ugodnosti,
– najkrajši rok izvedbe razpisanih del,
– ostale ugodnosti, ki jih ponudniki nudi-

jo investitorju.
7. Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upo-

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

prispele najkasneje do 9. 9. 1998 do
9. ure na naslov: Mestna občina Koper,
Urad za okolje in prostor, Grozdana Poč-
kaj, Verdijeva 6, Koper. Zapečatene ku-
verte morajo biti jasno označene z napi-
som “ponudba-ne odpiraj” in številko obja-
ve v Uradnem listu RS ter z navedbo pred-
meta naročila.

9. Javno odpiranje ponudb bo 9. 9.
1998 ob 10. uri v sejni sobi urada za okolje
in prostor, Verdijeva 6, Koper. Odpiranje
bo vodil Peter Marc.

10. O izboru najugodnejšega ponudnika
bodo ponudniki obveščeni v roku sedmih
dni po sprejemu sklepa o izbiri.

11. Razpisno dokumentacijo lahko po-
nudniki dvignejo pri Grozdani Počkaj na Ura-
du za okolje in prostor Mestne občine Ko-
per, Verdijeva 6, Koper, soba 106
(tel. 066/ 446-281), kjer si lahko ogledajo
tudi projekte.

12. Razpisna dokumentacija je na raz-
polago do 31. 8. 1998 za 10.000 SIT. Na-
čin plačila je virman na žiro račun Mestne
občine Koper:

13. Ponudba mora veljati 60 dni po jav-
nem odpiranju ponudb.

14. Datum objave razpisa: 24. 7. 1998.
15. Predvideni datum objave dodelitve

naročila: 2. 10. 1998.
Mestna občina Koper

Urad za okolje in prostor

Št. 32/98 Ob-4924
Na podlagi zakona o uporabi sredstev

pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi
zakona o lastninskem preoblikovanju pod-
jetij (Ur. l. RS, št. 45/95), sklepa Vlade RS,
št. 408-06/98-2 (N) dne 12. 2. 1998, za-
kona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št.
30/93) in zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97), objavlja Sklad RS za razvoj
malega gospodarstva, s soglasjem Mi-
nistrstva za malo gospodarstvo

javni razpis
za kreditiranje projektov malega

gospodarstva v letu 1998
1. Predmet razpisa
Na podlagi zakona o razvoju malega gos-

podarstva (Ur. l. RS, št. 18/91), odredbe o
merilih, pogojih in postopku za dodeljeva-
nje sredstev za pospeševanje razvoja in
ustanavljanje enot malega gospodarstva (Ur.
l. RS, št. 62/95) in spremembah iste odred-
be (Ur. l. RS, št. 37/97), zakona o uporabi
sredstev pridobljenih iz naslova kupnin na
podlagi zakona o lastninskem preoblikova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 45/95), ter pred-
pisov navedenih v uvodnem delu razpisa bo
Sklad RS za razvoj malega gospodarstva
dodeljeval posojila za projekte na področju
malega gospodarstva.

Sklad RS za razvoj malega gospodarstva
bo dodeljeval posojila za projekte na po-
dročju malega gospodarstva v sodelovanju
z naslednjimi bankami:

1. Banka Celje, d.d., Celje,
2. Banka Vipa, d.d., Nova Gorica,
3. Gorenjska banka, d.d., Kranj,
4. Slovenska investicijska banka, d.d.,

Ljubljana,
5. A Banka, d.d., Ljubljana,
6. SKB banka, d.d., Ljubljana,
7. Nova Ljubljanska banka, d.d., Ljublja-

na,
8. Banka Koper, d.d., Koper,
9. Probanka, d.d., Maribor,
10. Banka Velenje, d.d., Velenje,
11. Nova KBM, d.d., Nova Gorica,
12. Pomurska banka, d.d., Murska So-

bota,
13. Poštna banka Slovenije, d.d.,
14. Slovenska zadružna kmetijska ban-

ka, d.d., Ljubljana,
15. Krekova banka, d.d., Maribor,
16. Koroška banka, d.d., Slovenj Gra-

dec,
17. Factor banka, d.d., Ljubljana,
18. Volksbank - Ljudska banka, d.d.,
19. Hranilnica Lon, d.d., Kranj,
20. LB banka Domžale, d.d., Domžale,
21. M banka, d.d., Ljubljana,
22. Hmezad banka, d.d., Žalec,
23. Nova KBM, d.d., Maribor.
Znesek kreditiranja je 1.600,000.000

SIT;
– za dolgoročne kredite 1.300,000.000

SIT,
– za kratkoročne kredite 300,000.000

SIT.
2. Merila in pogoji
2.1 Splošni pogoji
Na razpis se lahko prijavijo enote male-

ga gospodarstva po določilih zakona o raz-
voju malega gospodarstva. Prednost pri do-
delitvi posojil bodo imeli prosilci, ki zagotav-
ljajo naslednje cilje:

– povečanje zaposlovanja na podlagi no-
vih programov,

– pospeševanje in spodbujanje konku-
renčnosti malega gospodarstva zlasti na
mednarodnih trgih,

– pospeševanje uvajanja sodobnih teh-
nologij v enotah malega gospodarstva,

– pospeševanje ustanavljanja in razvoja
enot malega gospodarstva z visoko stopnjo
inovativnosti,

– pospeševanje ustanavljanja in razvoja
enot malega gospodarstva, ki so energet-
sko varčne in ne onesnažujejo okolja,

– pospeševanje zadružništva pri skupni
nabavi najsodobnejše tehnologije, skupne-
ga nastopa na mednarodnih trgih in skupnih
inovacijah.

Program s katerim prosilec kandidira za
sredstva razvoja mora izpolnjevati naslednje
pogoje:

– donosmost (profitabilnost) programa
za katerega se dodeljujejo sredstva,

– likvidnost za celotno ekonomsko do-
bo,

– zaprto finančno konstrukcijo med ures-
ničevanjem programa po cenah v konverti-
bilni valuti.

Kriteriji za ocenejvanje programov so:
obstoječe število delavcev in možnost no-
vih zaposlitev, sodobna tehnologija in ka-
kovost poslovanja, inovativnost, vpliv na
okolje, donosnost, tržna naravnanost, do-
bičkonosnost, izvozni vidik, lastna udelež-
ba, finančna podpora v lokalni oziroma šir-
ši skupnosti.

2.2 Pogoji za dodeljevanje posojil
Prosilec lahko vloži zahtevek za posoji-

lo, če znaša predračunska vrednost investi-
cije največ 90,000.000 IST. Maksimalna
višina posojila je lahko največ 50% predra-
čunske vrednosti.

Posojila lahko pridobijo prosilci, ki imajo
med viri financiranja zagotovljenih najmanj
30% lastnih sredstev:

Odplačilna doba posojila:
– dolgoročni krediti se odobravajo za do-

bo vračanja, ki je odvisna od poslovnega
načrta in narave vlaganja,

– kratkoročni krediti se odobravajo za
dobo vračanja do 1 leta,

– obrestna mera: TOM + 3,5% letno,
– stroški posojila: 0,70% od zneska odo-

brenega posojila,
– zavarovanje kredita: v skladu s pogoji

bank,
– moratoriji: do 1 leta v soglasju z banko.
3. Vsebina vloge za posojilo
    1. Obrazec Sklada za pridobivanje po-

moči.
    2. Poslovni načrt (samo za dolgoroč-

ne kredite).
    3. Pozitiven bančni sklep o upraviče-

nosti investicije.
    4. Dokazilo o poravnanih davkih in

prispevkih (za gospodarske družbe BON-3,
podatki o solventnosti in boniteti za tekoče
leto od krajevno pristojne Agencije za plačil-
ni promet, za SP potrdilo o plačanih davkih
od krajevno pristojne izpostave DURS).

    5. Pismeno izjavo o pridobitvi sred-
stev iz podobnega naslova na občinski ali
republiški ravni.

    6. Za gospodarske družbe, fotokopi-
jo sklepa o vpisu družbe v sodni register z
vsemi prilogami.
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    7. Za SP, fotokopijo priglasitvenega
lista obrazec 1/1, 1/2 potrjenega od kra-
jevno pristojne izpostave DURS.

    8. Za vse prosilce, ki opravljajo obrt-
no dejavnost, fotokopijo obrtnega dovolje-
nja.

    9. Obvestilo Zavoda za statistiko o de-
javnosti in matični številki.

    10. Za vse prosilce, navedbo števila
zaposlenih s priloženimi fotokopijami obraz-
cev prijav delavcev v zavarovanje (M 1/2).

    11. Podatki o izdelovalcu poslovnega
načrta in njegove reference.

4. Rok za prijavo
Vloge za dodelitev posojila pošljite na

naslov: Sklad RS za razvoj malega gospo-
darstva, Štefanova 5, Ljubljana.

Rok za prijavo je odprt od objave do
porabe namenskih sredstev. Sklad bo v
sredstvih javnega informiranja objavil datum,
ko bodo namenska sredstva porabljena.

Vse prosilce obveščamo, da mora vloga
vsebovati vso zgoraj navedeno dokumenta-
cijo za posamezno vrsto nosilca. Sklad RS
za razvoj malega gospdodarstva lahko od
prosilca zahteva tudi dodatno dokumentaci-
jo. Če vloga ne bo vsebovala zahtevane
dokumentacije, se zavrne. Ravno tako se
zavrne neustrezna vloga in tista, ki prispe
po porabi sredstev.

Vse popolne in ustrezne vloge bo obrav-
naval Upravni odbor sklada in o njih odločil.
Vloge prispele do 10. v tekočem mesecu
bodo obravnavane do konca meseca.

Strokovna služba sklada bo najkasneje v
roku 15 dni po odločitvi upravnega odbora
dostavila prosilcem sklep o odločitvi.

Vse ostale informacije so na voljo na
zgornjem naslovu, oziroma na tel.
061/217-872.

Sklad Republike Slovenije
za razvoj malega gospodarstva

Ob-4934
Na podlagi prvega odstavka 18. člena

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

javni razpis
za izbiro izvajalca za opravljanje
šolskih prevozov za šolsko leto

1998/99
1. Naročnik: Občina Juršinci.
2. Predmet naročila: prevozi otrok na na-

slednjih relacijah:
Proga: Mostje–Gabernik–Grlinci–Ga-

bernik–Juršinci (šola)–Sakušak–Senčak–
Gomila–Zagorci–Oblaki–Dragovič–Juršinci
(šola);

razdalja v km: 45,
število učencev: 180,
število voženj: 2,
6.50 Mostje–Juršinci,
7.40 Mostje–Juršinci,
12.20 Juršinci–Mostje,
13.50 Juršinci–Mostje.
3. Informacije o razpisu in razpisno do-

kumentacijo lahko ponudniki dobijo na Ob-
čini Juršinci, Juršinci 3/b, 2256 Juršinci.

4. Ponudba mora vsebovati:
– ime in priimek, ter naslov oziroma fir-

mo ponudnika,
– dokazila za opravljanje prevozov,
– velikost vozila (število sedežev), tip in

starost vozila, s katerim bo opravljal prevoze,

– reference za izvajanje prevozov,
– ceno za kilometer,
– druge ugodnosti prevoznika.
5. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so:
– kakovost ponujene storitve,
– ponudbena cena,
– plačilni pogoji in fiksnost cen,
– reference pri izvajanju prevozov,
– druge ugodnosti prevoznika.
6. Ponudbo z vso ustrezno dokumentacijo

z oznako “Ne odpiraj – javni razpis za šolske
prevoze” je treba dostaviti v zapečateni kuverti
v 10 dneh po objavi na naslov: Občina Juršin-
ci, Juršinci 3/b, 2256 Juršinci.

7. Javno odpiranje ponudb bo naslednji
delovni dan po poteku roka za oddajo po-
nudbe ob 12. uri v sejni sobi Občine Juršin-
ci. Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisot-
ni na javnem odpiranju ponudb, morajo
predložiti pisno pooblastilo.

8. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
10 dneh po odpiranju ponudb.

Občina Juršinci

Št. 447/98 Ob-4936
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Mestna občina Ljubljana, Mestna upra-
va, Adamič Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana,
kont. oseba Melita Bajuk, Oddelek za gos-
podarjenje z nepremičninami, Adamič Lun-
drovo nabrežje 2, Ljubljana, tel. 306-12-17,
faks 306-12-13.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: delna prenova ob-
jekta Slomškova 25, dokončanje grad-
beno obrtniških in inštalacijskih del.

3. Orientacijska vrednost naročila:
10,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek del september 1998, končanje del: no-
vember 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: merila so navedena v razpisni doku-
mentaciji.

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

6. Upoštevanje ponudb
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo

predložene najkasneje do 24. 8. 1998 do
11. ure, na naslov: Mestna občina Ljublja-
na, Mestna uprava, Oddelek za gospodar-
jenje z nepremičninami, Adamič Lundrovo
nabrežje 2, IV. nadstr., 1000 Ljubljana.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj, ponudba –
Slomškova 25” ter številko objave javnega
razpisa v Uradnem listu RS. Na hrbtni strani
mora biti označen naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 24. 8. 1998
ob 13. uri, na naslovu: Mestna občina Ljub-
ljana, Adamič Lundrovo nabrežje 2, Ljublja-
na, soba 410, IV. nadst. Odpiranje vodi
Zdenka Grozde.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa v zakonskem roku.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Mestna občina Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za gospodarjenje
z nepremičninami, Adamič Lundrovo na-
brežje 2, Ljubljana, soba 410, kont. oseba
Melita Bajuk.

Razpisno dokumentacijo prevzamejo po-
nudniki od 27. 7. 1998 do vključno 31. 7.
1998 med 9. in 12. uro s fotokopijo potrdi-
la o plačilu nevračljivega odkupnega zneska
25.000 SIT.

Način plačila: na žiro račun Mestne ob-
čine Ljubljana številka 50100-845-50358
s pripisom za izbor ponudnika Slomškova
25.

10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 9. točko.
11. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 24. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 7 dni po podpisu sklepa.

Št. 447/98 Ob-4937
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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 Ljubljana, Mestna upra-
va, Adamič Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana,
kont. oseba Melita Bajuk, Oddelek za gos-
podarjenje z nepremičninami, Adamič Lun-
drovo nabrežje 2, Ljubljana, tel. 306-12-17,
faks 306-12-13.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: celovita prenova ob-
jekta Jakšičeva 7, adaptacijsko vzdrže-
valna dela poslovnega prostora ter zu-
nanja ureditev okolice.

3. Orientacijska vrednost naročila:
22,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek del september 1998, končanje del: no-
vember 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: merila so navedena v razpisni doku-
mentaciji.

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

6. Upoštevanje ponudb
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo

predložene najkasneje do 24. 8. 1998 do
11. ure, na naslov: Mestna občina Ljublja-
na, Mestna uprava, Oddelek za gospodar-
jenje z nepremičninami, Adamič Lundrovo
nabrežje 2, IV. nadstr., 1000 Ljubljana.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj, Ponudba –
Jakšičeva 7” ter številko objave javnega raz-
pisa v Uradnem listu RS. Na hrbtni strani
mora biti označen naslov pošiljatelja.

7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
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Javno odpiranje ponudb bo 24. 8. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Mestna občina Ljub-
ljana, Adamič Lundrovo nabrežje 2, Ljublja-
na, soba 410, IV. nadst. Odpiranje vodi
Zdenka Grozde.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa v zakonskem roku.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Mestna občina Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za gospodarjenje
z nepremičninami, Adamič Lundrovo na-
brežje 2, Ljubljana, soba 410, kont. oseba
Melita Bajuk.

Razpisno dokumentacijo prevzamejo po-
nudniki od 27. 7. 1998 do vključno 31. 7.
1998 med 9. in 12. uro s fotokopijo potrdi-
la o plačilu nevračljivega odkupnega zneska
25.000 SIT.

Način plačila: na žiro račun Mestne ob-
čine Ljubljana številka 50100-845-50358
s pripisom za izbor ponudnika Slomškova
25.

10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 9. točko.
11. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 24. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 7 dni po podpisu sklepa.
Mestna občina Ljubljana

Ob-4938
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro ponudnika brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: JZ RTV Slovenija, Kolodvorska 2, Ljub-
ljana.

2. Predmet javnega naročila: blago – vi-
deo oprema.

3. Navedba vsebine: nakup video opre-
me po blagovnih skupinah:

    1. blagovna skupina: magnetoskopi,
R-DAT magnetofoni, video monitorji,

    2. blagovna skupina: video mešalna
miza, aparatura za digitalne efekte,

    3. blagovna skupina: nelinearna gra-
fična postaja,

    4. blagovna skupina: video distribuci-
ja, A/D, D/A konverterji.

4. Orientacijska vrednost naročila:
90,000.000 SIT:

po blagovnih skupinah:
– 1. blagovna skupina 63,000.000 SIT,
– 2. blagovna skupina 17,000.000 SIT,
– 3. blagovna skupina 5,000.000 SIT,
– 4. blagovna skupina 5,000.000 SIT.
5. Ponudniki lahko pošljejo svoje ponud-

be za celotno opremo ali ponudbe za opre-
mo po posameznih blagovnih skupinah.

6. Dobavni rok: 1 do 2 meseca po pod-
pisu pogodbe.

7. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in omejitve, ki bodo upoštevane:

– cena blaga, stalnost cen in najnižje ce-
ne,

– plačilni pogoji in rok plačila,
– tehnična ustreznost blaga,

– garancija za blago in odzivni čas,
– servisiranje in rezervni deli,
– reference ponudnika,
– ostale ugodnosti, ki jih nudijo ponud-

niki,
– druga merila, navedena v razpisni do-

kumnetaciji.
8. Rok v katerem morajo ponudniki pred-

ložiti ponudbe je 30 dni in začne teči na-
slednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Ponudbe je potrebno poslati po pošti (velja
datum poštnega žiga) na naslov: RTV Slove-
nija - komercialna služba, Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana.

Ponudbe morajo biti v zaprtih kuvertah in
opremljanje z imenom in naslovom ponud-
nika. Ponudba mora biti označena z napi-
som: Ne odpiraj – Za razpis – Ponudba za
razpis št. 029/98 – Video oprema.

Ponudbe morajo biti veljavne do skleni-
tve pogodbe.

9. Javno odpiranje ponudb bo 27. 8.
1998 ob 9. uri v prostorih JZ RTV Slovenija,
Kolodvorska 2, Ljubljana, v veliki sejni sobi
v 5. nadstropju.

10. Ponudniki lahko dvigajo razpisno do-
kumentacijo od 28. 7. 1998 do 11. 8. 1998
med 9. in 12. uro pri Mateji Duša, soba
3Z16 – Tehnični trakt, Kolodvorska 2, Ljub-
ljana, tel. 175-3742, faks 175-3740.

Razpisna dokumentacija bo na razpola-
go za 5.000 SIT po enodnevni predhodni
najavi po telefaksu in na podlagi dokazila o
vplačilu. Način plačila je negotovinski na
račun 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 pisni obliki
pri Miroslavu Turkoviču, faks
061/175-3740.

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

V tem primeru izbrani ponudnik ni upra-
vičen do odškodnine iz tega naslova.

12. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
razpisa najkasneje v 7 dneh po podpisa-
nem sklepu o izbiri ponudnika.

Javni zavod RTV Slovenija

Ob-4939
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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 Maribor, javno podjetje za distri-
bucijo električne energije, d.d., Vetrinjska
ulica 2, Maribor.

2. Predmet javnega naročila: nabava pi-
sarniškega inventarja: mize, stoli, oma-
re, itd.

3. Orientacijska vrednost naročila:
18,000.000 SIT.

4. Predvideni rok dobave je: 30. okto-
ber 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane pri ocenjevanju ponudb, bodo razvid-
na iz razpisne dokumentacije. Opcija po-
nudbe mora veljati do sklenitve pogodbe,
predvidoma 1 mesec.

6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 17. 8. 1998 do
10. ure, na naslov: Elektro Maribor, javno
podjetje za distribucijo električne energije,
d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Javni razpis – Ponudba
– Ne odpiraj – pisarniška oprema” in nave-
dena številka objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS. Ta razpis v nobenem primeru
ne zavezuje naročnika, da bi sprejel katero-
koli ponudbo, če je ta najcenejša ali naju-
godnejša. Naročilo se lahko odda tudi po
delih.

7. Javno odpiranje ponudb bo 17. 8.
1998 ob 11. uri v prostorih Elektro Mari-
bor, Vetrinjska ul. 2, Maribor. Odpiranje vo-
di Robert Šušek.

8. Ponudniki bodo o izidu javnega razpi-
sa obveščeni v roku 7 dni od datuma spre-
jetja sklepa o izbiri najugodnejšega ponud-
nika.

9. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo na sedežu podjetja Elektro Ma-
ribor, Vetrinjska ul. 2, v vložišču, naslednji
dan po objavi v Uradnem listu RS.

Razpisna dokumnetacija je na razpolago
do 10. 8. 1998 vsak dan med 8. in 10. uro
za 5.000 SIT.

Način plačila. virmansko, na račun šte-
vilka: 51800-601-22802 s pripisom “za raz-
pis”.

Stroški se lahko plačajo tudi na blagajni
podjetja pred dvigom dokumentacije.

Kontaktna oseba je Robert Šušek, tel.
069/31-710.

Elektro Maribor, d.d.

Št. 452/98 Ob-4940
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) in navodila o vsebini in obliki
obrazcev za objavo namere o oddaji javne-
ga naročila, javnega razpisa in izida javnega
razpisa v Uradnem listu RS in določitvi enot-
nih obrazcev za objavo (Ur. l. RS, št. 41/97)
objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za

izvedbo komasacijskih del na območju
Kapljišče

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Mercator - Kmetijska zadruga Metlika,
z.o.o., Cesta 15. brigade 2, Metlika, tel.
068/58-261.

2. Predmet javnega naročila: izvedba
komasacije v k.o., Podzemelj, ki obsega
66 ha.

Dela vključujejo:
– elaborat obstoječega stanja zemljišč

na komasacijskem območju,
– elaborat vrednotenja zemljišč na ko-

masacijskem območju,
– elaborat nove razdelitve zemljišč na ko-

masacijskem območju,
– idejna zasnova ureditve komasacijske-

ga območja.
3. Orientacijska vrednost naročila:

11,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: začetek, dokončanje ka-
kor sama izvedba komasacijskih del je v
odvisnosti od Republike Slovenije, Mini-
strstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehra-
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no – Javni razpis za zbiranje zahtevkov za
dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova
intervencij za celostno urejanje podeželja in
obnovo vasi za leto 1998 javni razpis št. 7
(Ur. l. RS, št. 47/98). Kolikor Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano vlogi ne
bo ugodilo, se dela v predmetu javnega na-
ročila ne bodo izvajala.

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

– cena,
– opcija ponudbe in plačilni pogoji,
– zavarovanje resnosti ponudbe,
– zavarovanje kvalitete izvedenih del,
– garancijski rok za izvedena dela.
Dodatni pogoji oziroma merila bodo zah-

tevani v razpisni dokumentaciji.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo

predložene najkasneje do 25. 8. 1998 do
9. ure, na naslov: Mecator – Kmetijska za-
druga Metlika, Cesta 15. brigade 2, 8330
Metlika.

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 25. 8. 1998 ob 12. uri na sedežu M-KZ
Metlika, Cesta 15. brigade 2, Metlika.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa: najkasneje
v petnajstih dneh od dneva odpiranja po-
nudb.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Mercator – Kmetijska za-
druga Metlika, z.o.o., Cesta 15. brigade 2,
Metlika do 20. 8. 1998, kont. oseba Ne-
manič Jože.

M-KZ Metlika

Št. 05/104-98 Ob-4941
Na podlagi 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 sanacijo vodostana HE Završnica
(HE Moste)

1. Naročnik: Savske elektrarne Ljublja-
na, d.o.o., Gorenjska cesta 46, Medvode.

2. Predmet razpisa: izvedba sanacije vo-
dostanskega objekta HE Završnica (HE Mo-
ste) po Projektu sanacije vodostana HE Za-
vršnica, št. proj. 02-064-98/IL, IRMA,
d.o.o., z dne julij 1998 in pogojih razpisne
dokumentacije.

Lokacija izvedbenih del je vodostan HE
Završnica na območju Žirovnice.

3. Orientacijska vrednost naročila:
8,500.000 SIT.

4. Predvideni začetek gradbenih del na
vodostanu HE Završnica je september
1998, predvideni zaključek del pa konec
oktobra 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so precizirana v razpisni dokumne-
taciji za sanacijo vodostana HE Završnica
(HE Moste).

6. Ponudniki morajo oddati ponudbe v
zapečateni kuverti z oznako “Ponduba za

javni razpis – Sanacija vodostana HE Zavr-
šnica (HE Moste) – Ne odpiraj” na naslov
Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o., Gorenj-
ska cesta 46, 1215 Medvode, najkasneje
do 24. 8. 1998 do 10. ure.

7. Javno odpiranje ponudb bo v pone-
deljek 24. 8. 1998 ob 11. uri v sejni sobi
na gornjem naslovu.

8. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo ponudniki predvidoma obveščeni v 10
dneh po odpiranju ponudb.

9. Razpisno dokumentacijo ponudniki
lahko dvignejo na naslovu: Savske elektrar-
ne Ljubljana, d.o.o., Gorenjska cesta 46,
Medvode, od 24. do 31. julija 1998 med 7.
in 9. uro. Cena razpisne dokumentacije je
25.000 SIT. Ob prevzemu mora ponudnik
predložiti dokazilo o plačilu zneska na ŽR
št. 50106-601-27492 pri Agenciji za plačil-
ni promet, ekspozitura LJ-Vič, s pripisom
“Razpisna dokumentacija za vodostan”. Po-
nudbo lahko predložijo samo tisti ponudni-
ki, ki kupijo razpisno dokumentcijo. Razpi-
sna dokumentacija je sestavljena v sloven-
skem jeziku.

10. Ponudniki lahko dobijo potrebne
strokovne informacije pri naročniku Savske
elektrarne Ljubljana, d.o.o., Gorenjska ce-
sta 46, Medvode. Kontaktna oseba je Rudi
Brinšek (tel. 061/1749-134, faks
061/1749-272).

Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o.

Št. 135/98 Ob-4926
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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 Ptuj, d.d., kont.
oseba Bohak Janko, dipl. inž. gr., Žnida-
ričevo nabrežje 3, Ptuj, tel.
062/78-75-111, faks 062/771-360,
e-mail komunala.ptuj@medinet.si.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izvedba gradbenih
in delno obrtniških del na servisno de-
lavniškem objektu v Ptuju.

3. Orientacijska vrednost naročila:
23,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 10. 9. 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.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 13. 8. 1998 do
12. ure, na naslov: Komunalno podjetje
Ptuj, prevzemnik tajništvo Angela Petek, Žni-
daričevo nabrežje 3, 2250 Ptuj, tel.
062/78-75-115, faks 062/771-360,
e-mail komunala.ptuj@medinet.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 13. 8. 1998
ob 12.30, na naslovu: Komunalno podjetje
Ptuj, d.d., odpiranje vodi Bohak Janko, dipl.
inž. gr., Žnidaričevo nabrežje 3, Ptuj, tel.
062/78-751-111, faks 062/771-360,
e-mail komunala. ptuj@medinet.si.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 28. 8. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Komunalno podjetje Ptuj,
kont. oseba Bohak Janko, dipl. inž. gr.,
Žnidaričevo nabrežje 3, Ptuj, tel.
062/78-75-117, faks 062/771-360,
e-mail komunala.bohak@medinet.si.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 5. 8. 1998 za 5.000 SIT v času od 9. do
12. ure.

Način plačila: z virmanskim nakazilom,
na račun številka: 52400-601-12440.

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: 4. 9. 1998.
Komunalno podjetje Ptuj, d.d.

Št. 2.0.3660/98 Ob-4927
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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, Kolodvorska 11, Ljubljana, kont. oseba
Matej Kosem, el. inž., SŽ, Sekcija za SVTK,
Ljubljana, Trg OF 7/II, Ljubljana, tel.
061/29-12-344, faks 061/13-30-047, so-
ba št. 10.

2. Predmet javnega naročila: blago - (pri-
klop naprav).

Navedba vsebine: nabava in namesti-
tev:

– registrofonske naprave, 6 kom,
– reproduktor, 1 kom;
na obmejne železniške postaje med

Slovenijo in Hrvaško.
3. Orientacijska vrednost naročila:

18,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek oktober 1998 in zaključek november
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 7. 9. 1998 do
8.30, na naslov: SŽ, d.d., Sekcija za SVTK
Ljubljana, prevzemnik tajništvo, Trg OF 7/II,
1506 Ljubljana, tel. 061/29-12-688, faks
061/13-30-047, soba št. 1.

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

Javno odpiranje ponudb bo 7. 9. 1998
ob 9. uri, na naslovu: SŽ, d.d., Infrastruktu-
ra, Kolodvorska 11, Ljubljana, odpiranje vo-
di komisija naročnika, Trg OF 7/II, Ljublja-
na, tel. 061/29-12-344, faks 13-30-047,
šolska soba.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 17. 9. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: SŽ, d.d., Sekcija za SVTK
Ljubljana, kont. oseba Matej Kosem, el. inž.,
Trg OF 7/II, Ljubljana, tel. 061/29-12-344,
faks 061/13-30-047, tajništvo.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 5. 8. 1998 za 4.000 SIT.

Način plačila: virman na račun številka:
50100-601-5014744.

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

Ponudba mora veljati do: 6. 11. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 22. 9. 1998.
Slovenske železnice, d.d.,

Infrastruktura

Ob-4928
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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.
061/17-84-506, faks 061/17-84-052, so-
ba št. 13.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: strokovne podlage

za področje obveznih lokalnih javnih
služb varstva okolja:

  1. celovita analiza cen komunalnih
proizvodov in storitev in prispevkov ob
cenah, taks za obremenjevanje okolja
ter povračil za izkoriščanje in rabo na-
ravnih dobrin po občinah za leti 1997 in
1998,

  2. aplikacija evropske strategije na
področju oblikovanja cen proizvodov in
storitev obveznih lokalnih javnih služb
varstva okolja,

  3. izdelava strokovnih podlag in iz-
vedenskih mnenj za delovanje strokov-
ne medresorske komisije za cene na po-
dročju lokalnih gospodarskih javnih
služb varstva okolja,

  4. izdelava poročila o organizacij-
skem in lastninskem preoblikovanju ko-
munalnih podjetij in načinu zagotavlja-
nja komunalnih dejavnosti v občinah.

3. Orientacijska vrednost posameznega
naročila:

Add 1. – 3,200.000 SIT,
Add 2. – 2,150.000 SIT,
Add 3. – 4,000.000 SIT,
Add 4. – 2,500.000 SIT.
4. Dobavni rok:
Add 1. – največ 7 mesecev,
Add 2. – največ 4 mesece,

Add 3. – največ 12 mesecev,
Add 4. – največ 4 mesece.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 17. 8. 1998 do
12. ure, na naslov: Ministrstvo za okolje in
prostor, Uprava RS za varstvo narave, prev-
zemnik Jelka Šimenc (vložišče uprave), Voj-
kova 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.

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

Javno odpiranje ponudb bo 24. 8. 1998
ob 15. uri, na naslovu: Ministrstvo za okolje
in prostor, Uprava za varstvo narave, odpi-
ranje vodi Antonija Dodič, Vojkova 1a, 1.
nadstropje, Ljubljana, tel. 061/178-45-06,
faks 061/178-40-51, sejna soba.

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: Ministrstvo za okolje in pro-
stor, Uprava za varstvo narave, kont. oseba
Jelka Šimenc (vložišče uprave), Vojkova 1b,
Ljubljana, tel. 061/178-44-09, faks
061/178-40-542, soba št. 13.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 17. 8. 1998 do 10. ure.

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

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

čila: 24. 9. 1998.
Ministrstvo za okolje in prostor

Uprava Republike Slovenije
za varstvo narave

Ob-4929
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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: Geodetska uprava Republike Slovenije,
kont. oseba Vesna Belec, Zemljemerska ul.
12, Ljubljana, tel. 178-49-18, faks
178-49-09, soba št. P10.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: usklajevanje in dovz-

drževanje digitalnih katastrskih načrtov
na IOGU Ljubljana – na območju MOZ-a.

3. Orientacijska vrednost naročila:
21,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 15. 9. 1998 in zaključek 15. 9. 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 ne bodo upo-
števane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 3. 9. 1998 do 8.
ure, na naslov: Geodetska uprava Republi-
ke Slovenije, prevzemnica Vesna Belec,
Zemljemerska ul. 12, 1000 Ljubljana, tel.
178-49-18, faks 178-49-09, soba št. P10.

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. 9. 1998
ob 9.30, na naslovu: Geodetska uprava Re-
publike Slovenije, odpiranje vodi Anton Ku-
pic, Zemljemerska ul. 12, Ljubljana, m. sej-
na.

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

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

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Geodetska uprava Republi-
ke Slovenije, kont. oseba Vesna Belec,
Zemljemerska ul. 12, Ljubljana, tel.
178-49-18, faks 178-49-09, soba št. P10.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 2. 9. 1998.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 3. 11. 1998.

Geodetska uprava Republike Slovenije

Št. 40310/0066/98 07 Ob-4930
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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 ali Danica Nolde, Ul. he-
roja Staneta 1, Maribor, tel. 062/22-010,
faks 062/22-01-293.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine:
2.1. pohištvo za učilnice, garderobe

in knjižnico OŠ Rada Robiča, Limbuš,
2.2. oprema za telovadnico OŠ Rada

Robiča, Limbuš.
3. Orientacijska vrednost naročila:

14,000.000 SIT;
2.1. – 11,000.000 SIT;
2.2. – 3,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek 25. 9. 1998 in 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 bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike v viši-
ni 10%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 21. 8. 1998 do
12. ure, na naslov: Mestna občina Maribor,



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 52 / 24. 7. 1998 / Stran 5143

Mestna uprava, Oddelek za družbene de-
javnosti, prevzemnici Majda Miholič ali Da-
nica Nolde, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Ma-
ribor, tel. 062/22-01-316 ali
062/22-01-297, faks 062/22-01-293, so-
ba št. 342 ali 345.

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 24. 8. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Mestna občina Mari-
bor, Mestna uprava, Oddelek za družbene
dejavnosti, 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 7. 9. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Mestna občina Maribor,
Mestna uprava, Oddelek za družbene de-
javnosti, kont. osebi Majda Miholič ali Dani-
ca Nolde, Ul. heroja Staneta 1, Maribor, tel.
062/22-01-316 ali 062/22-01-297, faks
062/22-01-293, soba št. 342 ali 345.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 20. 8. 1998.

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

Ponudba mora veljati do: 25. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 11. 9. 1998.
Mestna občina Maribor

Št. 640-01-0002/98 Ob-4931
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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 Majšperk, kont. oseba Marjetka
Eberl, Majšperk 32/a, Majšperk,
tel.062/794-495, 794-486, faks
062/794-422.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: prevozi predšolskih

in osnovnošolskih otrok v Osnovno šolo
Majšperk in Osnovno šolo Žetale v šol-
skem letu 1998/1999.

3. Orientacijska vrednost naročila:
8,500.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 9. 1998 in zaključek 30. 6. 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 14. 8. 1998 do
9. ure, na naslov: Občina Majšperk, prev-
zemnik občinska uprava, Majšperk 32/a,
2322 Majšperk, tel. 062/794-495,
794-486, faks 062/794-422.

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. 8. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Občina Majšperk,
odpiranje vodi predsednik komisije, Majš-
perk 32/a, Majšperk, tel. 062/794-495,
794-486, faks 062/794-422.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 24. 8. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Majšperk, kont.
oseba Marjetka Eberl, Majšperk 32/a,
Majšperk, tel. 062/794-495, 794-486,
faks 062/794-422.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do10. 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. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 28. 8. 1998.
Občina Majšperk

Št. 1328/98 Ob-4933
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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: Javni zdravstveni zavod Mariborske le-
karne Maribor, Zagrebška 91, Maribor, tel.
062/422-221, faks 062/422-307.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: gradbena, obrtniš-
ka in instalacijska dela pri prenovi po-
slovnega prostora “Lekarna Center”,
Gosposka ul. 12 v Mariboru.

3. Orientacijska vrednost naročila:
55,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka del:
4 mesece, začetek del predvidoma v sep-
tembru.

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. 8. 1998 do
12. ure, na naslov: Javni zdravstveni zavod
Mariborske lekarne Maribor, prevzemnik taj-
ništvo, Zagrebška 91, 2000 Maribor, tel.
062/422-221, faks 062/422-307.

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 25. 8. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Javni zdravstveni

zavod Mariborske lekarne Maribor, odpira-
nje vodi strokovna komisija, ki jo imenuje
naročnik, Zagrebška 91, Maribor, tel.
062/422-221, faks 062/422-307, sejna
soba.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje v roku 14 dni od javnega
odpiranja ponudb.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Javni zdravstveni zavod Ma-
riborske lekarne Maribor, kont. oseba Katja
Dermota, Zagrebška 91, Maribor, tel.
062/422-221, faks 062/422-307.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 17. 8. 1998 za 50.000 SIT.

Način plačila: z virmanom, z oznako: za
javni razpis, na račun številka:
51800-603-33694 pri APP Maribor.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko, če ne: arhitekt Anton
Lešnik, kont. oseba Anton Lešnik, arh., Par-
tizanska 1, Maribor, tel. 062/225-858, faks
062/225-858.

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

Ponudba mora veljati do: 45 dni od roka
oddaje ponudbe.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 4. 9. 1998.

Javni zdravstveni zavod
Mariborske lekarne Maribor

Ob-4935
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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 Puconci s krajevnimi skupnost-
mi občine Puconci, Puconci 80, Puconci,
kont. oseba Kristina Horvat, administrator-
ka Občine Puconci, tel. 069/45-9100, faks
069/45-9101.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: asfaltiranje vaških
cest v Občini Puconci, in sicer v nase-
ljih:

– Lemerje v dolžini 877 m, orientacijska
vrednost 7,300.000 SIT,

– Poznanovci v dolžini 800 m, orienta-
cijska vrednost 7,500.000 SIT,

– Gorica v dolžini 445 m, orientacijska
vrednost 3,900.000 SIT,

– Vaneča v dolžini 1450 m, orientacij-
ska vrednost 10,500.000 SIT,

– Dolina v dolžini 700 m, orientacijska
vrednost 8,800.000 SIT.

3. Skupna orientacijska vrednost naroči-
la: 38,000.000 SIT.

4. Rok začetka del: po podpisu pogod-
be.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– ponudbena cena,
– najugodnejši plačilni pogoji,
– rok izvedbe del,
– garancijski rok,
– reference pri izvajanju tovrstnih del
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Investitor pripominja, da ni nujno, da je
najnižja cena tudi najugodnejša ponudba.

6. Rok v katerem lahko ponudniki pred-
ložijo ponudbe in način predložitve ponudb:
upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pravil-
no opremljene predložene najkasneje do
14. 8. 1998 do 11. ure na upravi Občine
Puconci, Puconci 80. Zapečatene kuverte
morajo biti jasno označene z napisom: Ne
odpiraj – ponudba za asfaltiranje vaških cest
v Občini Puconci in številko objave javnega
razpisa v Uradnem listu RS.

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

Javno odpiranje ponudb bo 14. 8. 1998
ob 12. uri na sedežu Občine Puconci, Pu-
conci 80, sejna soba. Na odpiranje ponudb
so vabljeni vsi predstavniki ponudnikov, ki
morajo imeti pisno pooblastilo za zastopa-
nje.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu javne-
ga razpisa najkasneje v 10 dneh od odpira-
nja ponudb.

9. Kraj, čas in oseba pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lah-
ko interesenti dobijo v prostorih občinske
uprave Občine Puconci.

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

Ponudba mora veljati do podpisa pogod-
be.

Občina Puconci

Št. 0048/1-308/38-5-98 Ob-4971
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.
oseba Jani Topolovec, Franc Hrabar, Štefa-
nova 2, Ljubljana, tel. 061/172-47-43,
172-43-83, faks 061/172-48-94.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: sanacija opornega
zidu v IC Tacen:

– gradbena dela,
– obrtniška dela.
3. Orientacijska vrednost naročila:

19,500.000 SIT.
4. Izvedbeni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: 122 dni, predviden začetek
1. 9. 1998 in/ali 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 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 14. 8. 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 sanacijo opornega
zidu v IC Tacen, št. 308/38-98”.

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

Javno odpiranje ponudb bo 17. 8. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Visoka policijsko-var-
nostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisot-
ni na javnem odpiranju, morajo predložiti
pooblastilo o zastopanju.

Naročnik: Ministrstvo za notranje zadeve
RS, odpiranje vodita Nataša Grgasovič ali
Franc Bevc, Kotnikova 8a, Ljubljana, soba
št. 14, 15.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu po-
novnega javnega razpisa najkasneje do 8. 9.
1998.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri si lahko
zainteresirani ponudniki ogledajo ali dvigne-
jo razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za
notranje zadeve RS, kont. oseba Jani Topo-
lovec, Cankarjeva 4, Ljubljana, tel.
061/172-47-43, 172-43-83, faks
172-48-94.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
za: dvig od dneva objave do 14. 8. 1998
od 9. do 11. ure.

Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno do-
kumentacijo, morajo predložiti pooblastilo
za dvig razpisne dokumentacije in dokazilo
o vplačilu 5.000 SIT.

Način plačila: virmansko, na račun šte-
vilka: 50100-637-55284, sklicna številka:
308-38-98.

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.
172-47-43, 172-49-04, 041/736-765,
faks 172-48-94.

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

Ponudba mora veljati do: 120 dni ali do
15. 12. 1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 11. 9. 1998.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 232/98 Ob-4972
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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: Republiški zavod za zaposlovanje, kont.
oseba Leopold Hanžič, Glinška ul. 12, Ljub-
ljana, tel. 125-98-07 int. 229, faks
125-98-23.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izbor izvajalca pro-

grama izobraževanja za management.
3. Orientacijska vrednost naročila:

5,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek september 1998 in/ali zaključek no-
vember 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 20. 8. 1998 do
9. ure, na naslov: Republiški zavod za zapo-
slovanje, Glinška 12, prevzemnica Milena
Kyrinov (vložišče), Glinška 12, Ljubljana, tel.
125-98-07, faks 125-98-23.

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 20. 8. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Republiški zavod za
zaposlovanje, odpiranje vodi Leopold Han-
žič, Glinška 12, Ljubljana, tel. 125-98-07,
faks 125-98-23.

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: Republiški zavod za zapo-
slovanje, kont. oseba Milena Kyrinov (vlo-
žišče), Glinška 12, Ljubljana, tel.
125-98-07, faks 125-98-23.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 14. 8. 1998.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Republiški zavod za zaposlovanje, kont.
oseba Leopold Hanžič, Glinška 12, Ljublja-
na, tel. 125-98-07 int. 229, faks
125-98-23.

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: 4. 9. 1998.
Republiški zavod za zaposlovanje

Ljubljana

Ob-4973
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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: SŽ, d.d. – Infrastruktura, kont. oseba
Zvezdana Dolenec, inž. gr., Kolodvorska
11, Ljubljana, tel. 29-14-586, faks
13-36-037.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: sanacija kalote v
predoru Bohinj po projektu – II. del – I.
faze.

3. Orientacijska vrednost naročila:
60,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 2 meseca ali 60 dni, zače-
tek 10. 9. 1998 in/ali zaključek 60 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 27. 8. 1998 do
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9. ure, na naslov: Slovenske železnice, d.d.,
Infrastruktura, Kolodvorska 11, 1506 Ljub-
ljana, 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 27. 8. 1998
ob 10. uri, na naslovu: SŽ, d.d., Infrastruk-
tura, odpiranje vodi komisija naročnika, Ko-
lodvorska 11, Ljubljana, steklena dvorana.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 11. 9. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: SŽ, d.d., Infrastruktura,
kont. oseba Janja Virant, gr. tehn., Kolod-
vorska 11, Ljubljana, tel. 29-14-579, faks
13-36-037, soba št. 211.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 20. 8. 1998 za 20.000 SIT.

Način plačila: z virmanom na račun šte-
vilka: NLB 50100-601-5014744.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: SVP Nova Gorica, kont. oseba Katja
Sorč, Nova Gorica, tel. 065/29-63-952.

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

Ponudba mora veljati do: 60 dni.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 11. 9. 1998.
Slovenske železnice, d.d.

Št. 403-2/98-0022-34 Ob-4976
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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: Uprava RS za izvrševanje kazenskih
sankcij, kont. osebi Andrej Kožuh in Boži-
dar Peteh, Župančičeva 3, Ljubljana, tel.
061/17-85-259, 256, faks
061/17-85-470, soba št. II/68.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nakup 7 specialnih

vozil za prevoz zaprtih oseb.
3. Orientacijska vrednost naročila:

30,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 2 meseca.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 25. 8. 1998 do
9. ure, na naslov: Uprava za izvrševanje ka-
zenskih sankcij, prevzemnica Irena Fattori,
tajništvo, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana,
tel. 061/17-85-270, faks 061/17-85-470,
soba št. II/70.

Zapečatene kuverte morajo biti označe-
ne z napisom “Ne odpiraj – Ponudba – UIKS
– vozila”.

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

Javno odpiranje ponudb bo 25. 8. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Uprava za izvrševa-
nje kazenskih sankcij, odpiranje vodi Živa
Zor, Župančičeva 3, Ljubljana, tel.
061/17-85-270, faks 061/85-470, sejna
soba, II. nadstropje.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 15. 9. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Uprava za izvrševanje ka-
zenskih sankcij, kont. oseba Irena Fattori ali
delavec v tajništvu UIKS, Župančičeva 3,
Ljubljana, tel. 061/17-85-270, faks
061/17-85-470, soba št. II/70.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 20. 8. 1998 s pismenim pooblastilom.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Uprava za izvrševanje kazenskih sank-
cij, kont. osebi Andrej Kožuh in Božidar Pe-
teh, Župančičeva 3, Ljubljana, tel.
061/17-85-297, int. 256, faks
061/17-85-470, soba št. II/68.

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

Ponudba mora veljati do: 25. 11. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 30. 9. 1998.
Ministrstvo za pravosodje

Uprava za izvrševanje kazenskih
sankcij

Ob-4977
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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, faks
068/322-731, soba št. 46.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: dogradnja telovad-
nice OŠ Drska do III. gradbene faze.

3. Orientacijska vrednost naročila:
80,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 14. 9. 1998 in/ali zaključek 30. 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 24. 8. 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 Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila.

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

Javno odpiranje ponudb bo 24. 8. 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 11. 9. 1998.

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, soba št. 46.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 31. 7. 1998 za 5.000 SIT do 10. ure.

Način plačila: z virmanom z oznako: “za
razpisno dokumentacijo – telovadnica OŠ
Drska” številka ŽR: 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 roka
predaje.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 11. 9. 1998.

Mestna občina Novo mesto

Ob-4978
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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 Miran Komel (Peter Blažej), Er-
javčeva 20, Nova Gorica, tel. 065/22-811,
faks 065/25-939.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: sanacija akumula-
cijskega jezera HE Doblar.

3. Orientacijska vrednost naročila:
40,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 3 mesece, začetek 1. 10.
1998, 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 24. 8. 1998 do
11. ure, na naslov: Soške elektrarne Nova
Gorica, d.o.o., prevzemnik tajništvo podjet-
ja, Erjavčeva 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 24. 8. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Soške elektrarne
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Nova Gorica, d.o.o., odpiranje vodi Peter
Blažej, 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 11. 9. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Soške elektrarne Nova Go-
rica, d.o.o., kont. oseba Miran Komel (Pe-
ter Blažej), Erjavčeva 20, Nova Goraica, tel.
065/22-811, faks 065/25-939.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 6. 8. 1998 za 5.000 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.
10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

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

oziroma do sklenitve pogodbe.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 18. 9. 1998.
SENG, d.o.o., Nova Gorica

Ob-4974
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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 pravosodje RS, kont. ose-
bi Tadej Weilguny, Anton Gruden, Županči-
čeva 3, Ljubljana, tel.061/178-54-25, faks
061/126-10-50.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: preureditvena dela
na podstrešju sodne palače v Ljubljani,
Tavčarjeva 9.

3. Orientacijska vrednost naročila:
50,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 10. 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.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 24. 8. 1998 do
14. ure, na naslov: Ministrstvo za pravosod-
je RS, prevzemnik vložišče, Župančičeva 3,
1000 Ljubljana, tel. 061/178-54-25, faks
061/126-10-50.

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 25. 8. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Ministrstvo za pravo-
sodje RS, odpiranje vodi Vesna Cukrov, Žu-
pančičeva 3, Ljubljana, tel.
061/178-54-25, faks 061/126-10-50.

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: Ministrstvo za pravosodje
RS, kont. osebi Tadej Weilguny, Anton Gru-
den, Župančičeva 3, Ljubljana, tel.
061/178-54-25, faks 061/126-10-50.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 4. 8. 1998, od 9. do 12. ure.

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

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

čila: 8. 9. 1998.

Ob-4975
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: RS Ministrstvo za pravosodje, Uprava za
izvrševanje kazenskih sankcij, kont. oseba
Anton Gruden, Župančičeva 3, Ljubljana,
tel.061/178-54-25, faks 061/126-10-50.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine:
a) vzdrževalna dela v zavodu za pre-

stajanje kazni zapora v Ljubljani, Povše-
tova 5, obsegajo: gradbena, obrtniška
in inštalacijska dela v zaporskih celicah;

b) vzdrževalna dela v zavodu za pre-
stajanje kazni zapora v Celju, Linharto-
va 3, obsegajo: krovsko-kleparska dela
pri obnovi strehe zavoda.

3. Orientacijska vrednost del:
    a) 40,000.000 SIT,
    b) 13,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del:
    a) 4 mesece;
    b) 2 meseca.
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 17. 8. 1998 do
14. ure, na naslov: RS Ministrstvo za pravo-
sodje, Uprava za izvrševanje kazenskih
sankcij, prevzemnik vložišče ministrstva, Žu-
pančičeva 3, 1000 Ljubljana, tel.
061/178-54-25, faks 061/126-10-50.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 19. 8. 1998
ob 10. uri, na naslovu: RS, Ministrstvo za
pravosodje, odpiranje vodi Tadej Weilguny,
Župančičeva 3, Ljubljana, tel.
061/178-54-25, faks 061/126-10-50.

7. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: RS, Ministrstvo za pravo-
sodje, kont. oseba Anton Gruden, Županči-
čeva 3, Ljubljana, tel. 061/178-54-25, faks
061/126-10-50, soba št. 5.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 4. 8. 1998, od 9. do 12. ure.

Ponudba mora veljati do: 30. 10. 1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 3. 9. 1998.

RS Ministrstvo za pravosodje
Uprava za izvrševanje kazenskih

sankcij

Št. 1482 Ob-4979
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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: Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o., kont.
oseba Andrej Božič, jur., Titova 106, Seno-
vo, tel. 0608/71-300, faks 0608/71-879.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: organizacija in iz-

vedba usposabljanja delavcev Rudnika
Senovo v zapiranju v smislu prekvalifi-
kacije.

3. Orientacijska vrednost naročila:
14,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 9. 1998 in zaključek 30. 10. 2000.

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

6. Kraj, datum in ura predložitve ponudb
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo

predložene najkasneje do 14. 8. 1998 do
12. ure, na naslov: Rudnik Senovo v zapira-
nju, d.o.o., Jožica Kodrič, Titova 106, 8281
Senovo, tel. 0608/71-300, faks
0608/71-879.

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 14. 8. 1998
ob 12.05 na naslovu: Rudnik Senovo v za-
piranju, d.o.o., odpiranje vodi Božič Andrej,
jur., Titova 106, Senovo, tel.
0608/71-300, faks 0608/71-879, sejna
soba.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 21. 8. 1998.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Rudnik Senovo v zapiranju,
d.o.o., kont. oseba Andrej Božič, jur., Tito-
va 106, Senovo, tel. 0608/71-300, faks
0608/71-879.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 12. 8. do 12. ure za 3.000 SIT.

Način plačila: virman ali položnica na ra-
čun številka: 51600-601-24464, sklic na
št. 17007.

10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 9. točko.
11. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 30. 10. 2000.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 28. 8. 1998.
Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o,

Senovo
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Ob-4980
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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: Uprava Republike Slovenije za po-
morstvo, kont. oseba Adela Rožac, Ukmar-
jev trg 2, Koper, tel. 066/271-216, faks
066/271-447, e-mail adela-rozac@gov.si.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izgradnja zaščitnih
nasipov v koprskem pristanišču.

3. Orientacijska vrednost naročila:
50,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in do-
končanja del: 1,5 meseca ali 45 dni, začetek
27. 8. 1998 in zaključek 12. 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 13. 8. 1998 do
10. ure, na naslov: Uprava Republike Slove-
nije za pomorstvo, prevzemnik Ada Milič, Uk-
marjev trg 2, Koper, tel. 066/271-216, faks
066/271-447, e-mail ada.milic@gov.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 14. 8. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Uprava Republike
Slovenije za pomorstvo, odpiranje vodi
Franc Plazar, dipl. inž. grad., Ukmarjev trg
2, Koper, tel. 066/271-216, faks
066/271-447.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do  24. 8. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Uprava Republike Sloveni-
je za pomorstvo, kont. oseba Ada Milič,
Ukmarjev trg 2, Koper, tel. 066/271-216,
faks 066/271-447, soba št. 9, e-mail
ada.milic@gov.si.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 5. 8. 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: 15. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 4. 9. 1998.
Ministrstvo za promet in zveze

Uprava RS za pomorstvo

Ob-4981
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

ponovi javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: RS, Ministrstvo za šolstvo in šport, kont.
oseba Margareta Jeraj, d.i.a., Župančičeva
6, Ljubljana, tel. 061/212-838, faks
061/1312-327.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: športni zavod Rav-
ne–Prevalje na Koroškem: izvedba grad-
beno-obrtniških in instalacijskih del v
šolski telovadnici, garderobah in sanita-
rijah.

3. Orientacijska vrednost naročila:
35,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 2,5 meseca, začetek 1. 9.
1998 in zaključek 15. 11. 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 17. 8. 1998 do
10. ure, na naslov: ZIM, d.o.o., Maribor,
prevzemnik Dragica Florjanič, Slovenska
40, 2000 Maribor, tel. 062/2201-582,
faks, 062/205-73.

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. 8. 1998
ob 14. uri, na naslovu: RS, Urad za šolstvo.

Naročnik: RS, Ministrstvo za šolstvo in
šport, odpiranje vodi Margareta Jeraj, 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 28. 8. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: ZIM, d.o.o., Maribor, kont.
oseba Matjaž Bertoncelj, d.i.a., Slovenska
40, Maribor, tel. 062/2201-582, faks
062/205-73.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 5. 8. 1998 za 25.000 SIT.

Način plačila: virmansko nakazilo na ra-
čun številka: 51800-601-18236.

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: 28. 8. 1998.
Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 347-01-2/97-1800-12-11 Ob-4989
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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, za katero vodi
investicijo Komunalna direkcija Maribor, Slo-
venska ul. 40, Maribor.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: rekonstrukcija Ko-
roške ceste v območju križišča z Gos-
posvetsko cesto pri Fontani.

3. Orientacijska vrednost naročila:
30,000.000 SIT.

4. Rok izvedbe del: 15. november
1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be: reference, cena in rok dokončanja del.

Kakršnekoli omejitve, ki bodo upošteva-
ne bodo navedene v razpisni dokumnetaci-
ji.

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

6. Rok in način oddaje ponudb: ponud-
niki lahko ponudbe predložijo najkasneje
do 1. septembra 1998 do 12. ure na na-
slov: Komunalna direkcija, prevzemnik taj-
ništvo, Slovenska ul. 40/II, Maribor. Po-
nudbe morajo biti v zapečatenih kuvertah,
ki so jasno označene z napisom: “Ne odpi-
raj – ponudba za rekonstrukcijo Koroške
ceste v Mariboru” in številko objave v Urad-
nem listu RS.

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

Javno odpiranje ponudb bo 1. septem-
bra 1998 ob 13. uri v sejni sobi Komunalne
direkcije Maribor, Slovenska ul. 40/II, Ma-
ribor; odpiranje bo izvedla strokovna komi-
sija Komunalne direkcije za oddajo del.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa  v roku 7 dni od sprejetega sklepa o izbiri
najugodnejšega ponudnika, naročnik pa bo
sprejel sklep o izbiri najugodnejšega po-
nudnika v skladu s 25. členom ZJN.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Komunalna direkcija Ma-
ribor, Slovenska ul. 40/II, kont. oseba
Branko Belca, dipl. inž., tel.
062/2201-418, faks 062/226-551. Raz-
pisna dokumentacija je na razpolago vsak
delovnik od 8. do 14. ure do 14. avgusta
1998 za 10.000 SIT.

Način plačila: z virmanom ali položnico
na račun številka: 51800-840-070-62233
z oznako “Drugi prihodki za komunalno de-
javnost”.

10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 9. točko.
11. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
12. Ponudba mora veljati do: 30. 9.

1998.
13. Predvideni datum objave dodelitve

naročila: 30. 9. 1998.
Mestna občina Maribor

Mestna uprava
Komunalna direkcija

Ob-4990
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljub-
ljana, (za PE Ljubljana, Stegne 19, Ljubljana).

2. Predmet razpisa je izbira izvajalca brez
omejitev za izvedbo del: gradnja kabel-
skih omrežij in kabelskih kanalizacij na
telekomunikacijskem območju Teleko-
ma Slovenije, d.d., PE Ljubljana, ki zaje-
ma naslednje objekte:

– KKO in RNO Strahomer in Vrbljenje,
– KKO in RNO Pijava gorica,
– KKO in RNO Štangarske poljane,
– KKO in RNO 2, 2a II. faza,
– povečava kabelske kanalizacije na Tr-

žaški cesti v Ljubljani,
– povečava kabelske kanalizacije po Ka-

juhovi cesti v Ljubljani,
– KKO in RNO Ambrus in medkrajevni

kabel Krka–Zagradec–Ambrus.
3. Orientacijska vrednost naročila:
Ocenjena vrednost del za posamezen

objekt znaša:
– KKO in RNO Strahomer in Vrbljenje

30,000.000 SIT,
– KKO in RNO Pijava gorica

60,000.000 SIT,
– KKO in RNO Štangarske poljane

35,000.000 SIT,
– KKO in RNO 2, 2a II. faza

55,000.000 SIT,
– povečava kabelske kanalizacije Tr-

žaška cesta 20,000.000 SIT,
– povečava kabelske kanalizacije Kaju-

hova cesta 25,000.000 SIT,
– KKO in RNO Ambrus in medkrajevni

kabel Krka–Zagradec–Ambrus 70,000.000
SIT.

4. Predviden rok pričetka in dokončanja
del:

– KKO in RNO Strahomer in Vrbljenje:
1. 10. 1998–30. 11. 1998,

– KKO in RNO Pijava gorica: 1. 10.
1998–31. 12. 1998,

– KKO in RNO Štangarske poljane:
1. 10. 1998–30. 11. 1998,

– KKO in RNO 2, 2a, II. faza: 1. 10.
1998–5. 11. 1998,

– povečava kabelske kanaliazcije Tr-
žaška cesta: 1. 10. 1998–15. 11. 1998,

– povečava kabelske kanalizacije Kaju-
hova cesta: 1. 10. 1998–31. 10. 1998,

– KKO in RNO Ambrus in medkrajevni
kabel Krka–Zagradec–Ambrus: 1. 10.
1998–31. 12. 1998.

5. Razpisno dokumentacijo lahko po-
nudniki prevzamejo osebno pri Romanu Mi-
heliču 28. in 29. julija 1998 med 9. in 12.
uro v poslovni stavbi Telekom Slovenije,
d.d., PE Ljubljana, Cigaletova 10, Ljublja-
na, soba 218, tel. št. 061/130-20-95.

Pogoj za dvig razpisne dokumentacije je
plačilo stroškov v višini 15.000 SIT za vsak
objekt na žiro 50100-849-87150, kar po-
nudniki dokažejo s potrdilom o plačilu.

6. Prijave
Na javni razpis se lahko prijavijo izvajalci

del, ki so registrirani za gradnjo telekomuni-
kacijskih kabelskih omrežij, imajo ustrezne
strokovne kadre in odgovarjajočo opremo.

7. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
Merila, ki bodo upoštevana pri izbiri naj-

ugodnejše ponudbe so: cena, roki izvedbe

del, splošne reference ponudnika in kvalite-
ta že opravljenih del za naročnika.

8. Rok za oddajo ponudb
Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo

dospele na sedež naročnika do 24. 8. 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.

9. Odpiranje ponudb bo dne 25. 8.
1998 v sejni sobi št. 4A-06, poslovne stav-
be Telekom Slovenije, d.d., PE Ljubljana,
Stegne 19, s pričetkom ob 10. uri.

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 21. 9.
1998.

Telekom Slovenije, d.d.
Ljubljane

Ob-4991
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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 Zreče, kont. oseba Štefan Posi-
lovič, Cesta na Roglo 13b, tel.
063/757-1700, faks 063/762-498.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
in restavratorska dela.

Navedba vsebine: obnova in restavri-
ranje Ošlakove kovačije.

3. Orientacijska vrednost naročila:
7,650.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 9. 1998 in zaključek do konca leta
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 14. 8. 1998 do
9. ure, na naslov: Občina Zreče, Cesta na
Roglo 13b.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba za obnovo in
restavriranje Ošlakove kovačije – Ne odpi-
raj” in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS.

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

Javno odpiranje ponudb bo 14. 8. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Občina Zreče, Ce-
sta na Roglo 13b.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 21. 8. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Zreče, kont. oseba
Štefan Posilovič, Cesta na Roglo 13b, tel.
063/757-1700, faks 063/762-498 proti
plačilu 5.000 SIT na račun št.
50720-630-10173.

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.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 31. 8. 1998.
Občina Zreče

Št. 453/98 Ob-4994
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Klinični center v Ljubljani, kont. oseba
Iztok Povše, dipl. ek., Poljanski nasip 58,
Ljubljana, tel. 061/1431-100, faks
061/1431-254.

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

vozila z osnovno opremo, ki mora biti
kombi izvedbe (Wolkswagen) s klimati-
zirano vozniško kabino in bolniškim pro-
storom. Vsa oprema in aparature mora-
jo biti ustrezno funkcionalno in varno
pritrjene v namenskih nosilcih oziroma
omaricah. Vse ostale tehnične karakte-
ristike so podrobno navedene v razpisni
dokumnetaciji.

3. Orientacijska vrednost naročila:
8,500.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 12 mesecev.

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

1. ponudbena cena reševalnega vo-
zila,

2. kvaliteta izdelave (predelave),
3. varnost vozila,
4. funkcionalnost vozila,
5. vzdrževanje vozila.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 8. 9. 1998 do
9. ure, na naslov: Komercialni sektor Klinič-
nega centra v Ljubljani, prevzemnik tajniš-
tvo komercialnega sektorja/soba 13, Po-
ljanski nasip 58, Ljubljana, tel.
061/1431-100, faks 061/1431-254.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 8. 9. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Klinični center v
Ljubljani, odpiranje vodi Ksenija Ševerkar,
dipl. ek., glavna stavba Kliničnega cen-
tra/predavalnica IV, Ljubljana.

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

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

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Komercialni sektor Klinič-
nega centra v Ljubljani, kont. oseba Kar-
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men P. Tršelič, v.u.d., Poljanski nasip 58,
Ljubljana, tel. 061/1431-122 ali
1431-100, faks 061/1431-254.

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

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

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Komercialni sektor Kliničnega centra v
Ljubljani, kont. oseba Iztok Povše, dipl. ek.,
Poljanski nasip 58, Ljubljana, tel.
061/1431-100, faks 061/1431-254.

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

Ponudba mora veljati do: 22. novembra
1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 2. oktober 1998.

Klinični center Ljubljana

Št. 01/98 Ob-4982
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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, Urad
Republike Slovenije za prostorsko planira-
nje, kont. oseba Igor Zakotnik, Dunajska
47, Ljubljana, tel. 061/178-70-35, faks
061/178-70-44, soba št. 206.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izdelava prostorske

dokumentacije za AC priključek Celje –
vzhod in povezovalno cesto na jug od
avtocestnega priključka do M 10-8 ter
na sever do L2338.

3. Orientacijska vrednost naročila:
9,500.000 SIT.

4. Dobavni rok: 24 mesecev.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

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

Merila za izbiro najugodnejšega ponud-
nika:

a) izdelava predloga programa priprave
lokacijskega načrta s terminskim planom,

b) proučitev predloženih variant, po po-
trebi izdelava dodatne rešitve priključka ozi-
roma povezovalne ceste,

c) izdelava sprememb in dopolnitev pro-
storskih sestavin dolgoročnega in srednje-
ročnega plana Mestne občine Celje vključ-
no s programsko zasnovo območja priključ-
ka in povezovalne ceste,

d) izdelava lokacijskega načrta za AC pri-
ključek Celje – vzhod in povezovalno cesto
na jug od avtocestnega priključka do M 10-8
ter na sever do L2338.

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 pred-
ložene najkasneje do 25. 8. 1998 do 12. ure,
na naslov: Ministrstvo za okolje in prostor,
Urad Republike Slovenije za prostorsko plani-
ranje, prevzemnik tajništvo urada, Dunajska
47, Ljubljana, tel. 061/178-70-14, faks
061/178-70-10, soba št. 103.

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 25. 7. 1998
ob 13. uri, na naslovu: Ministrstvo za okolje
in prostor, Urad Republike Slovenije za pro-
storsko planiranje, odpiranje vodi Tonka Gr-
gič, Dunajska 47, Ljubljana, tel.
061/178-70-31, faks 061/178-70-44, so-
ba št. 204.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 18. 9. 1998.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Ministrstvo za okolje in pro-
stor, Urad Republike Slovenije za prostor-
sko planiranje, kont. oseba Igor Zakotnik,
Dunajska 47, Ljubljana, tel.
061/178-70-35, faks 061/178-70-44, so-
ba št. 206.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 21. 8. 1998.

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: 18. 9. 1998.

Ob-4983
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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, Urad
Republike Slovenije za prostorsko planira-
nje, kont. oseba Miran Gajšek, Dunajska
47, Ljubljana, tel. 061/178-70-52, faks
061/178-70-64, soba št. 305, e-mail mi-
ran.gajsek@mopupp.sigov.mail.si.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izdelava naloge z

naslovom: “Usmeritve regionalnega pro-
storskega razvoja RS glede na različne
ravni evropskih integracij”.

3. Orientacijska vrednost naročila:
4,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 3 mesece, začetek 15. 9.
1998 in zaključek 15. 12. 1998.

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

  1. interdisciplinarna ekipa:
  1.1. prostorski planer ali urbanist,
  1.2. dipl. inž. gradb.,
  1.3. dipl. inž. kraj. arh.,
  1.4. dipl. soc.,
  1.5. dipl. prav.,
  2. relevantne reference.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo

predložene najkasneje do 4. 9. 1998 do
12. ure, na naslov: MOP, Urad RS za pro-
storsko planiranje, prevzemnica Branka Mi-
holič, Dunajska 47, Ljubljana, tel.
061/178-70-14, faks 061/178-70-10,

soba št. 103, e-mail branka.miholic-
@gov.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 4. 9. 1998
ob 14. uri, na naslovu: MOP, Urad RS za
prostorsko planiranje, odpiranje vodi Miran
Gajšek, Dunajska 47, Ljubljana, tel.
061/178-70-52, faks 061/178-70-64, so-
ba št. 305, e-mail miran.gajsek@gov.si.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 11. 9. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: MOP, Urad RS za prostor-
sko planiranje, kont. oseba Branka Miholič,
Dunajska 47, Ljubljana, tel.
061/178-70-14, faks 061/178-70-10, so-
ba št. 103, e-mail branka.miholic@gov.si.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 3. 9. 1998.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: MOP – Urad RS za prostorsko planira-
nje, kont. oseba Miran Gajšek, Dunajska
47, Ljubljana, tel. 061/178-70-52, faks
061/178-70-64, soba št. 305, e-mail
miran.gajsek@gov.si.

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: 15. 9. 1998.

Ob-4984
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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, Urad
Republike Slovenije za prostorsko planira-
nje, kont. oseba Miran Gajšek, Dunajska
47, Ljubljana, tel. 061/178-70-52, faks
061/178-70-64, soba št. 305, e-mail
miran.gajsek@mopupp.sigov.mail.si.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izdelava naloge z

naslovom: “Prostorski vplivi procesa
približevanja Republike Slovenije v
Evropsko unijo”.

3. Orientacijska vrednost naročila:
6,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 3 mesece, začetek 15. 9.
1998 in zaključek 15. 12. 1998.

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

  1. interdisciplinarna ekipa:
  1.1. prostorski planer,
  1.2. dipl. inž. gradb. – prometna smer,
  1.3. dipl. inž. kraj. arh.,
  1.4. dipl. prav.,
  1.5. dipl. soc.,
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  2. relevantne reference.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo

predložene najkasneje do 4. 9. 1998 do
12. ure, na naslov: MOP, Urad RS za pro-
storsko planiranje, prevzemnica Branka Mi-
holič, Dunajska 47, Ljubljana, tel.
061/178-70-14, faks 061/178-70-10, so-
ba št. 103, e-mail branka.miholic@gov.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 4. 9. 1998
ob 13. uri, na naslovu: MOP, Urad RS za
prostorsko planiranje, odpiranje vodi Miran
Gajšek, Dunajska 47, Ljubljana, tel.
061/178-70-52, faks 061/178-70-64,
e-mail miran.gajsek@gov.si.

7. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: MOP, Urad RS za prostor-
sko planiranje, kont. oseba Branka Miholič,
Dunajska 47, Ljubljana, tel.
061/178-70-14, faks 061/178-70-10, so-
ba št. 103, e-mail branka.miholic@gov.si.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 3. 9. 1998.

8. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: MOP – Urad RS za prostorsko planira-
nje, kont. oseba Miran Gajšek, Dunajska
47, Ljubljana, tel. 061/178-70-52, soba
št. 305, e-mail miran.gajsek@gov.si.

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: 15. 9. 1998.

Ob-4985
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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, Urad
Republike Slovenije za prostorsko planira-
nje, kont. oseba Miran Gajšek, Dunajska
47, Ljubljana, tel. 061/178-70-52, faks
061/178-70-64, e-mail miran.gajsek@mo-
pupp.sigov.mail.si.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izdelava naloge z

naslovom: “5. in 10. ten transportni ko-
ridor na območju Slovenije: vpliv pre-
stopnih točk oziroma prometno-logistič-
nih terminalov na regionalni in urbani
razvoj”.

3. Orientacijska vrednost naročila:
4,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 3 mesece, začetek 15. 9.
1998 in zaključek 15. 12. 1998.

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

  1. interdisciplinarna ekipa:
  1.1. prostorski planer ali urbanist,
  1.2. dipl. inž. gradb. – prometna smer,

  1.3. dipl. inž. kraj. arh.,
  1.4. dipl. ek.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo

predložene najkasneje do 4. 9. 1998 do
12. ure, na naslov: MOP, Urad RS za pro-
storsko planiranje, prevzemnica Branka Mi-
holič, Dunajska 47, Ljubljana, tel.
061/178-70-14, faks 061/178-70-10, so-
ba št. 103, e-mail branka.miholic@gov.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 4. 9. 1998
ob 15. uri, na naslovu: MOP, Urad RS za
prostorsko planiranje, odpiranje vodi Miran
Gajšek, Dunajska 47, Ljubljana, tel.
061/178-70-52, faks 061/178-70-64, so-
ba št. 305, e-mail miran.gajsek@gov.si.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 11. 9. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: MOP, Urad RS za prostor-
sko planiranje, kont. oseba Branka Miholič,
Dunajska 47, Ljubljana, tel.
061/178-70-14, faks 061/178-70-10, so-
ba št. 103, e-mail branka.miholic@gov.si.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 3. 9. 1998.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: MOP – Urad RS za prostorsko planira-
nje, kont. oseba Miran Gajšek, Dunajska
47, Ljubljana, tel. 061/178-70-52, faks
061/178-70-64, soba št. 305, e-mail mi-
ran.gajsek@gov.si.

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: 15. 9. 1998.
Ministrstvo za okolje in prostor

Urad RS za prostorsko planiranje

Št. 35101-004/98 Ob4986
Na podlagi 18. člena zakona o javnih

naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) Občina Dol
pri Ljubljani objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Dol pri Ljubljani, kontaktna ose-
ba: Mojca Marinček, Videm 48, Dol pri Ljub-
ljani, telefon 061/647-201, fax: 647-096.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela

Navedba vsebine: rekonstrukcijska de-
la na cesti proti Jančam in obnova ce-
ste v Beričevem.

3. Orientacijska vrednost naročila:
10.000.000 SIT

4. Rok začetka in dokončanje del: zače-
tek oktober 1998 in konec november 1998.

Naročnik si pridržuje pravico oddati dela
fazno glede na razpoložljiva finančna sred-
stva.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– ponudbena cena,
– garancijski rok izvedenih del,
– plačilni pogoji,
– rok izvedbe,
– reference s področja razpisanih del,
Ponudba mora vsebovati:
– naziv, točen naslov ponudnika,
– dokazilo o registraciji za zahtevano de-

javnost,
– reference s področja razpisanega de-

la,
– ponudbeni predračun s kalkulativnimi

izhodišči,
– vzorec gradbene pogodbe,
– način plačila,
– opcija ponudbe,
– rok za izvedbo,
– garancijska doba za izvedena dela in

vgrajene materiale,
– podpisano izjavo o strinjanju z razpi-

snimi pogoji, izjavo, da si je ogledal teren,
kjer se bo izvajala gradnja in da je sezna-
njen z obsegom del in potrebnimi materiali,

6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 24. 8. 1998 do
12. ure na naslov Občina Dol pri Ljubljani,
Videm 48, 1262 Dol pri Ljubljani.

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: – rekonstruk-
cijska dela na cesti proti Jančam in obnova
ceste v Beričevem.

7. Javno odpiranje ponudb bo 26. 8.
1998 ob 9. uri v prostorih Občine Dol pri
Ljubljani, Videm 48, 1262 Dol pri Ljubljani.

8. Rok, v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa: je 4. 9.
1998.

9. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo na Občini Dol pri Ljubljana,
kontaktna oseba Mojca Marinček, Videm
48, Dol pri Ljubljani.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
od 20. 7. 1998 za 15.000 SIT.

Način plačila: z virmanom na žiro račun
Občine Dol pri Ljubljani
50102-630-810176, s pripisom: razpisna
dokumentacija.

10. Ostali podatki
Dodatne informacije bodo zainteresirani

dobili na naslovu Občina Dol pri Ljubljani,
kontaktna oseba Mojca Marinček, Videm
48, Dol pri Ljubljani, telefon: 061/647-201.

11. Postopek za izbiro izvajalca: javni
razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Predvideni datum objave o dodelitvi na-
ročila 11. 9. 1998.

Občina Dol pri Ljubljani

Ob-4987
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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 ekonomske odnose in
razvoj, kont. oseba Tomaž Matjašec, Kotni-
kova 5, Ljubljana, tel. 178-35-56, faks
178-35-77, soba št. 69.

2. Predmet javnega naročila
Predmet razpisa je nabava, prevoz in

montaža kuhinjske opreme za Državno
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bolnico Sarajevo v Bosni in Hercegovini
iz programa donatorske pomoči Repub-
like Slovenije Bosni in Hercegovini v le-
tu 1998.

Ponudnik mora zagotoviti tudi prevoz do
mesta in montažo (na mestu). Opremo je
potrebno dostaviti v Državno bolnico Sara-
jevo, Kranjčevićeva 12, Sarajevo, Bosna in
Hercegovina. Kontaktni osebi v Sarajevu: v
Državni bolnici Sarjevo tehnični direktor Fi-
kret Kirlić in na Veleposlaništvu Republike
Slovenije v Sarajevu Emilijan Žorž.

3. Orientacijska vrednost naročila:
30,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: predvideni začetek del
1. 10. 1998 in zaključek 31. 10. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji: delež udeležbe MEOR, med-
narodno sofinanciranje, cena projekta, ga-
rancijski rok.

6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 9. 9. 1998 do
10. ure, na naslov: Ministrstvo za ekonomske
odnose in razvoj, prevzemnik glavna pisarna,
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, soba št. 2.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj –
Javni razpis za nabavo, prevoz in montažo
kuhinjske opreme za Državno bolnico Sara-
jevo v Bosni in Hercegovini v letu 1998” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila.

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

Javno odpiranje ponudb bo 9. 9. 1998
ob 10.30, na naslovu: Ministrstvo za eko-
nomske odnose in razvoj, odpiranje vodi
Janez Šinkovec, Kotnikova 5/III, Ljubljana,
sejna soba.

8. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa: do 24. 9.
1998.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Ministrstvo za ekonomske
odnose in razvoj, kont. oseba Tomaž Matja-
šec, Kotnikova 5, Ljubljana, tel. 178-35-56,
faks 178-35-77, soba št. 69.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 8. 9. 1998, od 9. do 12. ure.

Način plačila: 2.000 SIT z virmanom na
žiro račun MEOR, številka:
50100-637-56416 s pripisom “rzapisna do-
kumentacija za javni razpis”.

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: 30. 9. 1998.

Ob-4988
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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 ekonomske odnose in
razvoj, kont. oseba Tomaž Matjašec, Kotni-
kova 5, Ljubljana, tel. 178-35-56, faks
178-35-77, soba št. 69.

2. Predmet javnega naročila
Predmet razpisa je opremljanje bolni-

šnic in preskrba invalidnih oseb s pripo-
močki za rehabilitacijo za Združenje voj-
nih invalidov Bosne in Hercegovine v
letu 1998, iz programa donatorske po-
moči Republike Slovenije Bosni in Her-
cegovini v letu 1998.

Ponudnik mora zagotoviti tudi prevoz pri-
pomočkov do mesta prevzema (Združenje
vojnih invalidov Bosne in Hercegovine, Da-
nijela Ozme 7, Sarajevo). Kontaktni osebi v
Sarajevu: v Združenju vojnih invalidov Bo-
sne in Hercegovine Ibrahim Dervišević in na
Veleposlaništvu Republike Slovenije v Sara-
jevu Emilijan Žorž.

3. Orientacijska vrednost naročila:
88,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: predvideni začetek del
1. 10. 1998 in zaključek 31. 10. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji: delež udeležbe MEOR, med-
narodno sofinanciranje, cena projekta, ga-
rancijski rok.

6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 9. 9. 1998 do
10.15, na naslov: Ministrstvo za ekonom-
ske odnose in razvoj, prevzemnik glavna
pisarna, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, soba
št. 2.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj –
Javni razpis za opremljanje bolnišnic in pre-
skrbo invalidnih oseb s pripomočki za reha-
bilitacijo za Združenje vojnih invalidov Bo-
sne in Hercegovine v letu 1998” in številko
objave javnega razpisa v Uradnem listu RS
ter z navedbo predmeta naročila.

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

Javno odpiranje ponudb bo 9. 9. 1998
ob 11.30, na naslovu: Ministrstvo za eko-
nomske odnose in razvoj, odpiranje vodi
Janez Šinkovec, Kotnikova 5/III, Ljubljana,
sejna soba.

8. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa: do 24. 9.
1998.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Ministrstvo za ekonomske
odnose in razvoj, kont. oseba Tomaž Matja-
šec, Kotnikova 5, Ljubljana, tel. 178-35-56,
faks 178-35-77, soba št. 69.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 8. 9. 1998, od 9. do 12. ure.

Način plačila: 2.000 SIT z virmanom na
žiro račun MEOR, številka:
50100-637-56416 s pripisom “rzapisna do-
kumentacija za javni razpis”.

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: 30. 9. 1998.
Ministrstvo za ekonomske odnose in

razvoj

Ob-4995A
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Družba za avtoceste v Republiki Slove-
niji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: AC Čebulovica–Di-
vača, počivališče “Divača”; sanitarni ob-
jekt z zunanjo ureditvijo.

3. Orientacijska vrednost naročila:
20,000.000 SIT.

4. Rok dokončanja del: 45 dni po pod-
pisu pogodbe.

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

Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike v vi-
šini 10%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 25. 8. 1998 do 8.30,
na naslov: Družba za državne ceste, d.o.o.,
Ljubljana, prevzemnik vložišče, Tržaška 19a,
1000 Ljubljana, tel. 061/178-83-25, faks
061/178-83-26, soba št. 123.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za: AC Čebulovica–Divača, počivališče “Di-
vača”; sanitarni objekt z zunanjo ureditvijo”.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 25. 8. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Direkcija Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana.

Naročnik: Družba za avtoceste v Repub-
liki Sloveniji, d.d., odpiranje vodi strokovna
komisija, Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-74, soba št. 320/III.

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

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

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: 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 25. 8. 1998 za 15.000 SIT.

Način plačila: na blagajni DDC (soba
104) oziroma z virmanom na račun številka:
50105-601-13838.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Družba za državne ceste, d.o.o., Ljub-
ljana, kont. oseba Oto Rubinič, dipl. inž.,
Tržaška 19a, Ljubljana, tel.
061/17-88-331, faks 061/17-88-3328,
soba št. 103.

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

Ponudba mora veljati do: 24. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 23. 10. 1998.

Ob-4995B
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: Družba za avtoceste v Republiki Slove-
niji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: opravljanje storitev

pridobivanja zemljišč za potrebe grad-
nje na AC odseku Slivnica–Pesnica; po-
dodseku Ptujska cesta–Pesnica.

3. Orientacijska vrednost naročila:
30,880.000 SIT.

4. Rok dokončanja del: 6 mesecev po
izvedeni posamezni parcelaciji zemljišča ozi-
roma po končanih postopkih iz 13. člena
zakona o ureditvi določenih vprašanj v zvezi
z graditvijo avtocestnega omrežja v Republi-
ki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 35/95).

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 25. 8. 1998 do 9.30,
na naslov: Družba za državne ceste, d.o.o.,
Ljubljana, prevzemnik vložišče, Tržaška 19a,
1000 Ljubljana, tel. 061/178-83-25, faks
061/178-83-26, soba št. 123.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za: Opravljanje storitev pridobivanja zem-
ljišč za potrebe gradnje na AC odseku Sliv-
nica–Pesnica; pododseku Ptujska cesta–
Pesnica”. Na hrbtni strani mora biti označen
naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 25. 8. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Direkcija Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana.

Naročnik: Družba za avtoceste v Repub-
liki Sloveniji, d.d., odpiranje vodi strokovna
komisija, Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-74, soba št. 320/III.

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

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

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo: Družba za državne ceste, d.o.o.,
Ljubljana, kont. oseba Oto Rubinič, dipl. inž.,
Tržaška 19a, Ljubljana, tel. 061/178-83-31,
faks 061/178-83-32, soba št. 104.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 25. 8. 1998 za 3.300 SIT.

Način plačila: na blagajni DDC (soba
104) oziroma z virmanom na račun številka:
50105-601-13838.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Družba za državne ceste, d.o.o., Ljub-
ljana, kont. oseba Vesna Sodja, 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: 24. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 23. 10. 1998.
Družba za avtoceste v

Republiki Sloveniji, d.d.

šT. 75/98 Ob-5004
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena ter drugega odstavka 34. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97) Občina Vodice, Kopitarjev trg 1,
Vodice, objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca avtobusnih prevozov

šoloobveznih otrok za šolsko leto
1998/99

1. Naročnik: Občina Vodice, Kopitarjev
trg 1, Vodice.

2. Predmet rapisa: opravljanje avtobu-
snih prevozov šoloobveznih otrok v in iz
Osnovne šole Vodice.

Relacije prevozov so naslednje:
– Skaručna–Polje–Repnje–Dobruša Za-

poge–Vodice,
– Vodice–Bukovica Utik–Selo–Šinkov

turn–Martinek–Vodice,
– Vodice–Bukovica Utik–Selo–Šinkov

turn–Martinek–Skaručna–Repnje–Dobru-
ša–Zapoge Vodice–tri krožne vožnje.

Naročnik si pridržuje pravico do manjših
sprememb relacij.

3. Po preteku šestih mesecev je možnost
podpisa pogodbe za petletno obdobje.

4. Začetek in dokončanje del: šolsko leto
1998/99, to je od 1. 9. 1998 do 24. 6. 1999.

5. Orientacijska vrednost naročila:
5,000.000 SIT.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so: cena, plačilni pogoji in fiksnost
cen, kvaliteta vozil, reference s področja
razpisanih del, popolnost ponudbe, druge
ugodnosti.

Komisija bo pri izbiri upoštevala vsa me-
rila, zato ni nujno, da je najnižja cena pogoj
za izbiro najugodnejšega ponudnika.

7. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 3. 8. 1998 do
12. ure, na naslov: Občina Vodice, Kopitarjev
trg 1, 1217 Vodice, prevzemnica Olga Starc,
tel. 061/823-665, faks 061/823-923.

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.

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

Javno odpiranje ponudb bo v ponede-
ljek, 3. 8. 1998 ob 12.30, v Občini Vodice,
Kopitarjev trg 1, Vodice, sejna soba Občine
Vodice.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 10. 8. 1998.

10. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dobijo dodatne in-
formacije: Občina Vodice, referat za druž-
bene dejavnosti, kont. oseba Olga Stare,
Kopitarjev trg 1, Vodice, tel. 061/823-665,
vsak delovnik med 8. in 12. uro.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 10 dni po odpiranju ponudb.

Občina Vodice

Ob-5005
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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 šolstvo in šport, kont.
oseba Marina Cankar, d.i.a., Župančičeva
6, Ljubljana, tel. 212-838.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izgradnja športne-
ga igrišča pri ŠD Šmihel v Novem mestu
z 300 m tekaško stezo in parkirišči. Po-
nudbo izdelati na podlagi idejnega pro-
jekta in projektne naloge.

3. Orientacijska vrednost naročila:
49,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 2 meseca in/ali 65 dni,
začetek 25. 8. 1998 in/ali zaključek 1. 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 pred-
ložene najkasneje do 17. 8. 1998 do 10. ure,
na naslov: LIZ Inženiring, prevzemnica Kram-
pel Majda, Vurnikova 2, 1000 Ljubljana,
tel. 133-62-52, faks 319-245, soba št. 511.

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. 8. 1998
ob 11. uri, na naslovu: RS, MŠŠ, Urad za
šolstvo, odpiranje vodi Margareta jeraj, dia.
Trubarjeva 5, Ljubljana, tel. 212-838, faks
131-23-27, sejna soba št. 95.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 28. 8. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: LIZ Inženiring, kont. oseba
Janez Jereb, d.i.g., Vurnikova 2, Ljubljana,
tel. 133-62-52, faks 319-245, soba
št. 511.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 5. 8. 1998 za 35.000 SIT.

Način plačila: z virmanom na račun šte-
vilka: 50-105-601-11966.

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. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 28. 8. 1998.
Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-5006
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

ponavljamo del
javnega razpisa za izbiro izvajalca brez

omejitev
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1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Banka Slovenije, kont. oseba Igor Škot, Slo-
venska 35, Ljubljana, tel. 061/17-19-125,
faks 061/215-516, soba št. 125.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nadgradnja strežni-

kov centralnega računalniškega siste-
ma; nadgradnja strojne in programske
opreme Digital.

Podrobna specifikacija predmeta javnega
naročila se nahaja v razpisni dokumentaciji.

Kraj izpolnitve: Ljubljana.
3. Orientacijska vrednost naročila:

13,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: do 50 dni.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: merila in ostali pogoji so podrobno
navedeni v razpisni dokumentaciji.

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

6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 14. 8. 1998 do
12. ure, na naslov: Banka Slovenije, Slo-
venska 35, 1505 Ljubljana.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Javni raz-
pis za nadgradnjo strežnikov”. Na hbrtni stra-
ni pa mora biti označeno ime in naslov po-
nudnika.

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

Javno odpiranje ponudb bo 18. 8. 1998
ob 14. uri, v prostorih Banke Slovenije, Slo-
venska 35, Ljubljana, odpiranje bo vodil
Marko Halik.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 25. 8. 1998.

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

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do vključno 11. 8. 1998, vsak delovni dan
od 9. do 12. ure in od 14. do 15. ure v
vložišču Banke Slovenije, Slovenska 35,
Ljubljana, tel. 061/17-19-152.

Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno do-
kumentacijo, morajo predložiti dokazilo o
vplačilu 10.000 SIT.

Način plačila: virmansko, na žiro račun:
50100-611-0060015, sklicna številka:
27099.

10. Ostali podatki
Ponudba mora veljati do: 1. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 11. 9. 1998.
Banka Slovenije

Ob-5014

Na podlagi 3. člena zakona o merilih in
postopku za dajanje poroštev Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 21/95 in 18/96),
59. člena zakona o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96,
78/97 in 34/98) Ministrstvo za ekonomske
odnose in razvoj objavlja

javni razpis
za dajanje poroštev Republike

Slovenije za plačilo posojilnih in drugih

obveznosti pravnih oseb v letu 1998 na
področju pristojnosti Ministrstva za

ekonomske odnose in razvoj
Predmet razpisa
1. S tem javnim razpisom Ministrstvo za

ekonomske odnose in razvoj zbira zahteve
upnikov za pridobitev poroštev Republike
Slovenije v letu 1998 za plačilo posojilnih in
drugih plačilnih obveznosti drugih pravnih
oseb z območja Republike Slovenije.

2. Poroštva Republike Slovenije na po-
dročju pristojnosti Ministrstva za ekonom-
ske odnose in razvoj se dodeljujejo v skla-
du z določbami zakona o merilih in postop-
ku za dajanje poroštev Republike Sloveni-
je, in sicer za terjatve, sprejete z namenom
financiranja izvoza, razvoja trgovina, inve-
sticij in pospeševanja enakomernejšega re-
gionalnega razvoja. Prednost pri tem imajo
terjatve do oseb, ki izpolnjujejo pogoje iz
četrtega odstavka 3. člena navedenega za-
kona.

Pogoji za pridobitev poroštev
3. Posamezno poroštvo po višini omeje-

no na tisti del terjatve, ki je upnik ne more
izterjati na noben zakonit način.

4. Poroštva se dajejo za terjatve, katerih
zapadlost ni daljša od sedmih let in pri kate-
rih obrestna mera:

– za kratkoročne terjatve ne presega
TOM + 7%,

– za dolgoročne pa TOM + 9%.
5. Upnik, ki želi pridobiti poroštvo, mora

vlogi priložiti:
– predpogodbo z bodočim dolžnikom,

da bosta sklenila pogodbo, katere pogoji
ne bodo odstopali od najbolj ugodnih po-
sojilnih pogojev, ki v času sklepanja po-
godbe veljajo v Republiki Sloveniji za us-
trezno kategorijo dolžnika in katera bo na-
tančno opredeljevala zavarovanje terjatve
(hipoteka, cesija terjatev, zastava vrednost-
nih papirjev ipd.), in sicer najmanj v trikrat-
ni dolžnikovi obveznosti,

– poročilo o vseh bilančnih in izvenbi-
lančnih obveznostih in terjatvah dolžnika,
prikazanih po rokih plačil (kratkoročne, dol-
goročne) in s pripisanimi obrestmi po stanju
na dan predložitve predloga za izdajo po-
roštvene izjave,

– svojo pisno izjavo, da je dolžnik po
stanju na dan odobritve posojila razvrščen v
skupino A, B ali C po klasifikaciji terjatev, ki
jo predpisuje Banka Slovenije,

– obrazec BON 2 Agencije Republike
Slovenije za plačilni promet,

– dokazilo, da zoper dolžnika niso poda-
ni razlogi za uvedbo stečjanega postopka,

– poslovni poročili za leto 1996 in 1997
skupaj z bilancami stanja in uspeha ter po-
slovni načrt za leto 1998,

– pri izvoznih poslih mnenje Slovenske
izvozne družbe o boniteti dolžnika in o ka-
kovosti zavarovanj njegove obveznosti.

6. Za izdajo poroštva za terjatve z zapad-
lostjo v času, ki je daljši od enega leta, je
upnik dolžan predložitit študijo upravičeno-
sti investicije.

7. Ministrstvo za ekonomske odnose in
razvoj lahko zahteva od upnika dodatne po-
datke in informacije.

8. Republika Slovenija za izdana poroš-
tva zaračunava provizijo v višini 0,5% letno
od dela glavnice, zavarovanega s poroš-
tvom. Postopek za plačilo provizije je pred-
pisan z navodilom, objavljenim v Uradnem
listu RS, št. 15/96.

Čas sprejemanja vlog in obravnavanja
9. Upniki smejo vlagati prijave za prido-

bitev poroštev do 31.12. 1998 oziroma do
izčrpanja poroštevenega potenciala. Vloge
morajo biti poslane po pošti ali predane v
vložišču Ministrstva za ekonomske odnose
in razvoj na Kotnikovi 5, Ljubljana, v zaprti
ovojnici z navedbo imena in sedeža vložnika
ter z oznako “Ne odpiraj – Prijava na javni
razpis za pridobivanje poroštev Republike
Slovenije”.

10. Odpiranje prijav bo vsak četrtek v
mesecu ob 10. uri v prostorih Ministrstva z
ekonomske odnose in razvoj.

11. Vložniki bodo o izidu razpisa obveš-
čeni najpozneje v 45 dneh po odpiranju
prijav. V primeru, da je bila kvota sredstev
za dajanje poroštev že izčrpana pred odpi-
ranjem prijav, bodo neodprte prijave skupaj
z obvestilom o tem dejstvu vrnjene vložni-
kom, in sicer v osmih dneh od dneva, dolo-
čenega za odpiranje ponudb.

12. Dodatne informacije v zvezi z razpi-
som dobijo interesenti na Ministrstvu za eko-
nomske odnose in razvoj na
tel. 061/178-35-84.

Ministrstvo za ekonomske odnose in
razvoj

Ob-5007

Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena 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
zdravstvo, Štefanova 5, Ljubljana in Zdravs-
tveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Ul.
talcev 9, 2000 Maribor, kont. oseba mag.
Miran Žitnik, dipl. ek., tel. 062/22-86-263,
faks 062/22-86-585, soba št. 424.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: Zdravstveni dom
Maribor, dispanzer za študente – nadzi-
dava in adaptacija prostorov.

Naročilo obsega: gradbena, obrtniška in
instalacijska dela.

3. Orientacijska vrednost naročila:
70,000.000 SIT, od tega v letu 1998:
25,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: začetek del po sklenitvi po-
godbe, skladno s terminskim planom, traja-
nje do 12 mesecev.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika: druga merila in cena, merila so
razvidna iz razpisne dokumentacije.

Pogoji:
– ponudba mora biti celovita za vsa raz-

pisana dela,
– ponudnik mora podati tudi ponudbo

na današnji razpis Ministrstva za šolstvo in
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šport, Župančičeva 6, Ljubljana – Študent-
ski domovi Maribor, na isti oziroma nepo-
sredno povezani lokaciji za investicijo: Nad-
zidava študentske depandanse, Ob parku 5
ter pri tem upoštevati časovno in vsebinsko
skladnost izvajanja obeh invsticij.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pre-
jete najkasneje do torka, 25. 8. 1998 do
12. ure, na naslov: Zdravstveni dom dr.
Adolfa Drolca Maribor, Ul. talcev 9/III, 2000
Maribor, prevzemnik vložišče, soba št. 429,
Zofija Kos, tel. 062/22-86-262.

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 kuverti naj bo naveden ponudnik.

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

Javno odpiranje ponudb bo v torek, 25. 8.
1998 ob 13. uri, na naslovu: Zdravstveni dom
dr. Adolfa Drolca Maribor, Ul. talcev 9, Mari-
bor, sejna soba zavoda št. 426/III.

Odpiranje vodi: predsednik strokovne
komisije.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 15. 9. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Zdravstveni dom dr. Adolfa
Drolca Maribor, Investicijsko vzdrževalna
služba, Ul. talcev 9, pritličje, 2000 Maribor,
Irena Jevšovar, soba št. 104,
tel. 062/22-86-280, faks 062/22-86-585.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
vsak delovnik od 8. do 12. ure, od dneva
objave tega razpisa do 7. 8. 1998, za
30.000 SIT.

Način plačila: negotovinsko, na račun
številka: 51800-603-31999, pred dvigom
razpisne dokumentacije.

9. Ostali podatki
Ogled prostorov bo možen po predhod-

nem dogovoru. Ogled bo vodil mag. Miran
Žitnik, dipl. ek., Zdravstveni dom dr. Adolfa
Drolca Maribor, Ul. talcev 9, Maribor,
tel. 062/22-86-263 ali po faksu
062/22-86-585, ki daje tudi pisne informa-
cije ponudnikom.

Informacije se dajejo na podlagi pisnih
vprašanj oziroma vprašanj po faksu, ki pris-
pejo v 8 dneh po objavi. Pisni odgovori
bodo posredovani vsem, ki so dvignili razpi-
sno dokumentacijo.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

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

čila: 25. 9. 1998.
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca

Maribor

Ob-5020
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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, Župančičeva 6, Ljubljana, kont.
oseba Mitja Maruško, tel. 131-22-49, tele-
faks 131-23-27, Služba za investicije, Tru-
barjeva 3, 7. nadstropje.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: nadzidava in dozi-
dava študentske depandanse v Maribo-
ru, Ob parku 5.

Naročilo obsega: gradbena, obrtniška in
instalacijska dela.

3. Orientacijska vrednost naročila:
140,000.000 SIT, od tega v letu 1998 –
55,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: začetek del po sklenitvi po-
godbe, izvedba skladno s terminskim pla-
nom, trajanje do 12 mesecev.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika in omejitve, ki bodo upoštevane pri
izbiri: merila so razvidna iz razpisne doku-
mentacije.

Ponudba mora biti celovita za vsa razpi-
sana dela. Ponudnik mora podati ponudbo
tudi na današnji razpis Ministrstva za zdravs-
tvo, Štefanova 5, Ljubljana, za investicijo
Nadzidava in adaptacija dispanzerja za
zdravstveno varstvo študentov v Mariboru,
na neposredno povezani lokaciji Ob Parku
5 ter pri tem upoštevati časovno in vsebin-
sko skladnost izvajanja obeh investicij.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pre-
jete najkasneje do 25. 8. 1998 do 12. ure,
na naslov: Projekt MR inženiring, d.d., 2000
Maribor, Svetozarevska 10, tajništvo, soba
417, Renata Šenkiš, tel. 062/229-70-30.

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

Na kuverti mora biti navedena firma, to-
čen naslov, telefonska in telefaks številka
ponudnika.

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

Javno odpiranje ponudb bo v torek,
25. 8. 1998 ob 14. uri, na naslovu: Zdravs-
tveni dom dr. Adolfa Drolca, Maribor, Ul.
talcev 9, Maribor, sejna soba št. 426/III.
Odpiranje bo vodil predsednik strokovne ko-
misije.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 15. 9. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Projekt MR inženiring, d.d.,
Maribor, Svetozarevska 10, soba 411,
Branka Manfreda, tel. 062/229-70-30, faks
062/225-569.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
vsak delovnik od 8. do 12. ure, od dneva
razpisa do 31. 7. 1998 za 40.000 SIT.

Način plačila: negotovinsko, na račun
številka: 51800-601-10612, pred dvigom
razpisne dokumentacije.

9. Ostali podatki
Ogled prostorov bo možen po predhod-

nem dogovoru in ga bo vodil Andrej Kuster,

Študentski domovi, tel. 062/211-776, te-
lefaks 062/225-563.

Dodatne informacije se dobijo na istem
naslovu kot pod 8. točko na podlagi pisnih
vprašanj oziroma vprašanj po telefaksu, ki
prispevajo v 8 dneh po objavi. Pisni odgo-
vori bodo posredovani vsem, ki bodo dvig-
nili razpisno dokumentacijo.

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

čila: 25. 9. 1998.
Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-5021
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena in tretjega odstavka 41. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime in sedež naročnika: Agencija Re-
publike Slovenije za plačilni promet, kont.
oseba Jure Erznožnik, Ljubljana, Tržaška 16,
tel. 061/125-67-00, faks 061/125-62-68.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: dobava 3 osebnih

avtomobilov z delovno prostornino do
1400 cm3 za potrebe treh podružnic.

3. Orientacijska vrednost naročila:
6,500.000 SIT.

4. Dobavni rok: september 1998.
5. Za izbiro najugodnejše ponudbe bo-

do upoštevana 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 3. 9. 1998 do
14. ure, v vložišče na naslovu iz 1. točke.

Zapečatene ovojnice morajo biti ozna-
čene z napisom “Ne odpiraj – ponudba –
osebni avtomobili”.

6. Javno odpiranje ponudb bo 4. 9.
1998 ob 9. uri, v sejni sobi na naslovu iz
1. točke.

7. Ponudniki bodo obveščeni o izidu raz-
pisa najkasneje do 17. 9. 1998.

8. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo do 10. 8. 1998 med 11. in
14.30 pri Nedi Grošelj, na naslovu iz 1.
točke, pod pogojem, da predložijo poobla-
stilo.

9. Ponudniki lahko dodatna pojasnila
zahtevajo pisno pri kontaktni osebi iz 1. toč-
ke, do 20. 8. 1998.

Ponudba mora veljati najmanj 60 dni od
datuma odpiranja ponudb.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 2. 10. 1998.

Ob-5022

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime in sedež naročnika: Agencija Re-
publike Slovenije za plačilni promet, kont.
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oseba Jure Erznožnik, Ljubljana, Tržaška 16,
tel. 061/125-67-00, faks 061/125-62-68.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: dobava računalniš-

kega papirja (bianco, zebra; 60g, 70g) za
potrebe 5 skupin organizacijskih enot.

3. Orientacijska vrednost naročila:
70,000.000 SIT.

4. Predviden čas začetka in zaključka
dobav: oktober 1998 – 31. 12. 1999.

5. Za izbiro najugodnejše ponudbe bo-
do upoštevana merila navedena v razpisni
dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike v viši-
ni 1%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 7. 9. 1998 do
14. ure, v vložišče na naslovu iz 1. točke.

Zapečatene ovojnice morajo biti ozna-
čene z napisom “Ne odpiraj – ponudba –
računalniški papir”.

6. Javno odpiranje ponudb bo 8. 9.
1998 ob 9. uri, v sejni sobi na naslovu iz
1. točke.

7. Ponudniki bodo obveščeni o izidu raz-
pisa najkasneje do 9. 10. 1998.

8. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo do 10. 8. 1998 med 11. in
14.30 pri Nedi Grošelj, na naslovu iz 1.
točke, pod pogojem, da predložijo dokazilo
(virman) o plačilu 5.000 SIT na žiro račun
št. 50100-603-18540.

9. Ponudniki lahko dodatna pojasnila
zahtevajo pisno pri kontaktni osebi iz 1. toč-
ke, do 31. 8. 1998.

Ponudba mora veljati najmanj 60 dni od
datuma odpiranja ponudb.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 23. 10. 1998.

Agencija Republike Slovenije
za plačilni promet

Št. 203/98-4 Ob-5023

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: blago.
Navedba vsebine: dobava osebnih vo-

zil.
3. Orientacijska vrednost naročila:

7,500.000 SIT.
4. Rok dobave: takoj.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe:
– cena – 40 točk,
– usklajenost z obstoječim voznim par-

kom – 20 točk.
Način uporabe meril je podrobneje opre-

deljen v razpisni dokumentaciji.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo

predložene najkasneje do 24. 8. 1998 do
12. ure, na naslov: Javno podjetje Snaga,
d.o.o., Povšetova ulica 6, Ljubljana, prev-
zemnik tajništvo podjetja, Marjeta Bambič,
soba št. 29, I. nadstropje, tel. 177-96-20,
faks 320-372.

Zaprte kuverte morajo biti jasno označe-
ne z napisom “Ne odpiraj – Ponudba za
dobavo osebnih vozil – JR 203/98”.

Na hrbtni strani mora biti naslov pošilja-
telja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 25. 8. 1998
ob 9. uri, v sejni sobi številka 51, II. nad-
stropje, na sedežu naročnika, Povšetova uli-
ca 6, Ljubljana.

Odpiranje ponudb vodi strokovna komi-
sija naročnika.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 15. 9. 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 Olga Okorn, soba št. 36, I. nadstrop-
je, tel. 177-96-28, faks 320-372.

Razpisna dokumentacija je proti dokazi-
lu o vplačilu stroškov razpisne dokumenta-
cije na razpolago do 14. 8. 1998 med 8. in
12. uro, oziroma po predhodni najavi kon-
taktni osebi.

Cena razpisne dokumentacije je
10.000 SIT, ki jih zainteresirani ponudnik
plača z virmanom na žiro račun naročnika
pri agenciji številka 50103-601-23953 s
pripisom “JR 203/98”.

10. Ostali podatki
Dodatne informacije glede prevzema raz-

pisne dokumentacije se dobijo pri kontaktni
osebi navedeni pod 9. točko.

11. Predvideni datum objave dodelitve
naročila: 18. 9. 1998.
Javno podjetje Snaga, d.o.o., Ljubljana

Št. 2439 Ob-5024
Zavod Republike Slovenije za blagovne

rezerve objavlja, na podlagi prvega in dru-
gega odstavka 18. člena zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavljamo

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za

vzdrževalna dela na kovinskih silosih
pri Tovarni krmil v Žalcu

1. Naročnik del: Zavod Republike Slo-
venije za blagovne rezerve, Ljubljana, Du-
najska 106/VIII.

2. Predmet naročila:
– protikorozijska zaščita 9 kovinskih si-

losnih celic, pohodnih mostov in transport-
nih naprav pa v celoti,

– rekonstrukcija elektroinštalacij tehno-
logije silosov.

3. Orientacijska vrednost razpisanih del:
56 mio SIT.

4. Lokacija razpisanih vzdrževalnih del
je Žalec.

5. Predviden pričetek del je v septem-
bru 1998, kolikor bodo v proračunu zago-
tovljena zadostna finančna sredstva.

6. Zainteresirani ponudniki lahko dvigne-
jo razpisno dokumentacijo v tajništvu Zavo-
da Republike Slovenije za blagovne rezer-
ve, Dunajska 106/VIII, Ljubljana, do vključ-
no 31. 7. 1998 do 14. ure.

Na razpisu lahko sodelujejo le ponudni-
ki, ki nimajo neizpolnjenih obvez do zavoda
dalj kot 30 dni (18. člen zakona o blagovnih
rezervah Uradni list RS, št. 60/95) in ki so
dvignili razpisno dokumentacijo.

7. Pred prevzemom razisne dokumenta-
cije morajo ponudniki vplačati stroške v zne-
sku 25.000 SIT na žiro račun Zavoda Re-
publike Slovenije za blagovne rezerve št.
50101-603-402300.

8. Morebitna vprašanja v zvezi z razpi-
snimi deli in razpisno dokumentacijo ponud-
niki lahko pošljejo po faksu št.
061/16-83-167 ali po pošti do vključno
5. 8. 1998. Odgovore bodo prejeli do
vključno 11. 8. 1998.

9. Ponudba se odda osebno v tajništvu
Zavoda Republike Slovenije za blagovne re-
zerve, Dunajska 106, Ljubljana, v zaprti
ovojnici z vidno oznako “Ponudba – Ne od-
piraj – Silosi TK Žalec, do vključno 25. 8.
1998 do 12. ure.

Na hrbtni strani mora biti napisan točen
naslov pošiljatelja.

Ponudbe, ki ne bodo pravilno opremlje-
ne in ne bodo prispele v roku, bo naročnik
izločil in jih neodprte vrnil k pošiljatelju.

10. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so: ponudbena cena, rok izvedbe,
reference, garancijski rok, ugodnosti, ki jih
nudi ponudnik naročniku.

11. Odpiranje ponudb bo v sredo, dne
26. 8. 1998 ob 9. uri, v prostorih restavra-
cije Poslovnega centra, Ljubljana, Dunajska
106/I.

12. Obvestilo o izbiri najugodnejšega iz-
vajalca za razpisana dela bodo ponudniki
prejeli v roku, skladnim s 25. členom zako-
na o javnih naročilih.

13. Ponudbe, ki ne bodo v celoti izpol-
njevale zahtev iz razpisne dokumentacije,
bo komisija za vodenje razpisnega postop-
ka ob odpiranju ponudb izločila.

Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve

Ob-5025

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Zavod za zdravstveno varstvo Celje, kont.
oseba mag. Andrej Planinšek, dipl. inž. kem.,
Ipavčeva 18, Celje, tel. 063/4251-202, faks
063/42-51-115, e-mail Andrej Planinsek-
@ZZVCE.sigov.mail.si.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: laboratorijska in

druga oprema:
a) plinski kromatograf ECD, FID,
b) spektrofotometer,
c) termični desorber,
d) aparat za določevanje beljakovin,
e) aparat za merjenje Co2 v pijačah,
f) rotavapor
g) laserski merilnik za delovno okolje in

emisije prahu v zrak,
h) merilnik za lahko hlapne ogljikovodike

v zraku,
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i) vzorčevalnik za pline in aerosole v zra-
ku.

3. Orientacijska vrednost naročila:
20,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: od 1 do 2 mesecev.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane:

– cena glede na tehnične karakteristike,
– plačilni pogoji,
– reference ponudnika,
– druga merila navedena v razpisni do-

kumentaciji.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo

predložene najkasneje do 28. 8. 1998 do
15. ure, na naslov: Zavod za zdravstveno
varstvo Celje, prevzemnik tajništvo Ipavče-
va 18, Celje.

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. 8. 1998
ob 12. uri na Zavodu za zdravstveno varstvo
Celje, Ipavčeva 18, odpiranje vodi Irena Iva-
čič Štraus.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa v roku 15 dni po odpiranju ponudb.

8. Razpisna dokumentacija je na razpo-
lago pri Ireni Ivačič Štraus ZZV Celje, Ipav-
čeva 18, Celje od 27. 7. 1998 dalje.

Stroški razpisne dokumentacije znašajo
3.000 SIT in se plačajo na ŽR ZZV
50700-603-31733 ali pri blagajni Zavoda
za zdravstveno varstvo, Ipavčeva 18, Celje.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ob-5026

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Zavod za zdravstveno varstvo Celje, kont. ose-
ba Irena Ivačič Štraus, Ipavčeva 18, Celje, tel.
063/4251-201, faks 063/42-51-115, e-mail
Irena Ivacic@ZZVCE.sigov.mail.si.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: 2 vozili;
a) terensko vozilo 1.500-2.000 ccm,

4 WD, servo volan, ABS, zračni blazini,
b) osebno vozilo 1.200-1.500 ccm, ser-

vo volan, ABS, zračni blazini.
3. Orientacijska vrednost naročila:

6,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: do 1 meseca.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane:

– cena glede na tehnične karakteristike,
– plačilni pogoji,

– reference ponudnika,
– druga merila navedena v razpisni do-

kumentaciji.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo

predložene najkasneje do 10. 8. 1998 do
15. ure, na naslov: Zavod za zdravstveno
varstvo Celje, prevzemnik tajništvo Ipavče-
va 18, 3000 Celje.

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 11. 8. 1998
ob 8. uri na Zavodu za zdravstveno varstvo
Celje, Ipavčeva 18, odpiranje vodi Irena Iva-
čič Štraus.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa v roku 8 dni po odpiranju ponudb.

8. Razpisna dokumentacija je na razpo-
lago pri Ireni Ivačič Štraus ZZV Celje, Ipav-
čeva 18, Celje od 27. 7. 1998 dalje.

Stroški razpisne dokumentacije znaša-
jo 2.000 SIT in se plačajo na ŽR ZZV
50700-603-31733 ali pri blagajni Zavoda
za zdravstveno varstvo, Ipavčeva 18, Ce-
lje.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Zavod za zdravstveno varstvo Celje

Ob-5027

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

javni razpis
za izbiro izvajalca za obnovo cest na

področju Občine Ig
1. Naročnik del je Občina Ig, Ig 72, Ig.
2. Predmet razpisa je obnova krajevnih

cest in ulic:
a) Golo–Selnik, 1.360 m,
b) Suša–Želimlje (občinska meja), 760

m,
c) Škrilje: od h.št. 70–62, 185 m,
d) Golo:
od h.št. 45–145 (Hrastje), 970 m,
od h.št. 56–93 b, 290 m,
od h.št. 46–90, 520 m,
e) Kurešček: od plan. doma do cerkve,

570 m,
f) Kremenica: od h. št. 9–22, 160 m,
g) Strahomer: od h.št. 26–17, 80 m,
h) Ig:
od h.št. 178 a–178 d, 100 m,
od h.št. 108–105, 100 m,
od h.št. 410–412, 90 m,
i) Staje: od h.št. 1 a–1 e, 100 m,
j) Visoko: od h.št. 182–190, 120 m,
k) Tomišelj: od h. št. 17–30, 100 m,
l) Zapotok: od h. št. 8–4, 315 m.
3. Obseg in vrsta dela:
a) priprava spodnjega ustroja tamponske

ceste,
b) asfaltiranje ceste.

4. Razpisna dokumentacija: ponudniki
lahko dvignejo razpisno dokumentacijo z
razpisnimi pogoji od dneva objave razpisa
dalje, vsak delovni dan od 8. do 12. ure v
prostorih Občine Ig, Ig 72, Ig, tel.
061/662-229. Razpisno dokumentacijo
lahko ponudniki dvignejo na osnovi pred-
hodne predložitve dokazila o vplačilu
16.000 SIT nepovratnih sredstev, ki jih po-
nudniki nakažejo na žiro račun št.
50101-630-810160, Občina Ig.

5. Orientacijska vrednost del je:
45,000.000 SIT.

6. Predviden rok izvedbe del: 2 meseca
po podpisu pogodbe.

7. Vsi, ki želijo sodelovati v razpisu, mo-
rajo v razpisnem roku predložiti pisno po-
nudbo, ki mora vsebovati:

– podpisane in žigosane razpisne pogoje,
– ponudbo izdelano na žigosanem popi-

su del,
– dokazilo o registraciji,
– vrednost del,
– fiksnost cen,
– reference,
– plačilni pogoji,
– rok izdelave.
8. Rok in način oddaje ponudbe: ponud-

be sprejemamo v tajništvu Občine Ig, Ig 72,
Ig najkasneje 20. dan po objavi v Uradnem
listu RS do 12. ure. Ponudbe morajo biti
oddane v zaprti kuverti z oznako “Obnova
cest na področju Občine Ig – ne odpiraj –
Ponduba”.

9. Odpiranje ponudb bo isti dan ob
15. uri v prostorih Občine Ig. Prisotni pred-
stavniki ponudnikov morajo komisiji predlo-
žiti pisna pooblastila za njihovo navzočnost
pri odpiranju ponudb.

10. Detajlni pogoji in navodila za ponud-
bo:

a) pogoji za veljavnost ponudbe je izkaza-
na opravilna sposobnost ponudnika za izva-
janje tovrstnih del (ustrezna odločba v smislu
4. člena zakona o gospodarskih službah),

b) ponudbena cena mora biti formirana s
ponudbenim predračunom na popisu razpisne
dokumentacije s fiksnimi cenami za enoto,

c) garancijski rok za kvaliteto del je naj-
manj 3 leta.

V ponudbenem dopisu navedite vse pri-
pombe ter pojasnila in ugodnosti vaše po-
nudbe. Vsa ostala določila bodo obravnava-
na s pogodbo z izbranim izvajalcem v smislu
uzanc za tovrstna dela.

Dopolnilne podatke v zvezi z izdelavo
ponudbe, ponudniki dobijo na sedežu obči-
ne oziroma tel. 061/662-229, Janez Jen-
ko.

11. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
roku 15 dni po odpiranju ponudb.

Občina Ig

Št. 230 Ob-5028

Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97) investitor Občina Ilirska
Bistrica objavlja

javni razpis
za oddajo del

1. Predmet javnega razpisa je izdelava
dokumentacije za centralno čistilno na-
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pravo Ilirska Bistrica (v nadaljevanju
CČN), in sicer:

– idejni projekt,
– izdelava poročila o vplivih na okolje (v

nadaljnjem tekstu PVO),
– lokacijska dokumentacija,
– projekt za pridobitev gradbenega do-

voljenja (PGD).
Projekti morajo biti izdelani skladno s

projektno nalogo, slovensko zakonodajo in
pravilnikom o podrobnejši vsebini tehnične
dokumentacije (Ur. l. SRS, št. 40/89).

Poročilo o vplivih na okolje (PVO) mora
biti izdelano v skladu z navodili o metodo-
logiji za izdelavo poročila o vplivih na oko-
lje (Ur. l. RS, št. 70/96) in uredbo o vrstah
posegov v okolje, za katere je obvezna
presoja vplivov na okolje (Ur. l. RS, št.
66/96).

2. Dvig razpisne dokumentacije in infor-
macije

Ponudniki lahko dvignejo razpisno doku-
mentacijo v prostorih Občine Ilirska Bistri-
ca, Bazoviška 14, Ilirska Bistrica pri načel-
niku oddelka za gospodarsko infrastrukturo
Franc Keš, inž., po predhodnem telefon-
skem dogovoru (tel. 067/41-361) in pre-
daji dokazila o vplačilu v višini 15.000 SIT
za stroške dokumentacije, ki se nakaže na
Ž.R. (št. 52210-630-61220) Občine Ilirska
Bistrica.

Rok za dvig razpisne dokumentacije je
15 dni po objavi v Uradnem listu RS Slove-
nije.

3. Rok za dostavo ponudb je 30 dni po
objavi v Uradnem listu RS do 12. ure na
naslov: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška
14, 6250 Ilirska Bistrica v zaprtih kuvertah
z oznako: Ne odpiraj – projekt CČN Ilirska
Bistrica.

4. Odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo komisijsko,

istega dne v prostorih Občine Ilirska Bi-
strica, Bazoviška 14, Ilirska Bistrica ob
13. uri.

Predstavniki ponudnikov se morajo pri
odpiranju ponudb izkazati s pismenimi poob-
lastili.

Če je dan odpiranja ponudb dela prost
dan, se odpiranje ponudb opravi na prvi
naslednji delovni dan ob isti uri na isti loka-
ciji.

5. Obveščanje ponudnikov
O izbiri bodo ponudniki obveščeni v ro-

ku 20 dni od dneva odpiranja ponudb.
6. Pričetek in dokončanje del
Predvideni pričetek del je takoj po pod-

pisu pogodbe.
Rok za dokončanje ponudbenih del po

posameznih fazah navede ponudnik.
7. Orientacijska vrednost del
Predvidena vrednost pogodbenih del je

18,500.000 SIT.
Sredstva za izdelavo dokumentacije za-

gotovita Ministrstvo za okolje in prostor ter
Občina Ilirska Bistrica.

8. Plačilni pogoji
Ponudnik navede plačilne pogoje, pri ka-

terih je pripravljen zagotoviti fiksnost ponud-
bene cene.

9. Merila za izbor najbolj ugodnega po-
nudnika:

1. Predlagana tehnična rešitev.
2. Vrsta jamstva za doseganje zahte-

vanih parametrov.
3. Reference pri izvajanju tovrstnih del.
4. Rok izvedbe.
5. Ponudbena cena.
6. Finančni pogoji za zagotavljanje fik-

sne cene storitev.
7. Število dni blokade žiro računa po-

nudnika v letu 1998.
8. Ostale ugodnosti, ki jih ponudnik

lahko ponudi po svoji presoji.
10. Pogodbena kazen
V primerju  zamude izvajanja pogodbe-

nega dela zaradi lastne krivde, bo ponudnik
za vsak zamujeni dan plačal penale, in sicer
0,1% za vsak dan zamude, do prevzema
posamezne faze projekta. Penali se obra-
čunavajo pri obračunu del, za vsako fazo
tehnične dokumentacije posebej.

11. Garancija za resnost ponudbe
Ponudnik mora k ponudbi priložiti potr-

jen akceptni nalog v višini 5,000.000 SIT z
datumom dospetja 30. 8. 1998 za zavaro-
vanje resnosti ponudbe.

Če izbrani ponudnik zavrne podpis po-
godbe bo naročnik vnovčil akceptni nalog –
garancija za resnost ponudbe.

12. Obveznosti in pravice naročnika
Naročnik mora predati izvajalcu pred pri-

četkom del potrjeno projektno nalogo in
podloge za izdelavo dokumentacije.

Naročnik si pridržuje pravico medfazne
kontrole izvajanja pogodbenega dela. V ta
namen bo zato pooblastil svojega predstav-
nika ali pa imenoval posebno revizijsko ko-
misijo.

13. Ostale zahteve
Ponudbe morajo biti sestavljene po toč-

kah te razpisne dokumentacije z vsemi potr-
jenimi izjavami.

Ponudbe morajo biti izdelane v sloven-
skem jeziku.

Upoštevane bodo le popolne ponudbe z
vsemi zahtevanimi podatki in izjavami.

Veljavnost ponudbe mora biti najmanj 30
dni od izteka razpisnega roka.

Ponudnik mora imeti v letu 1997 naj-
manj 100,000.000 SIT prihodka.

Občina Ilirska Bistrica

Št. 403-19/98-21303 Ob-5029

Občina Jesenice, Titova 78, Jesenice,
objavlja na podlagi prvega in drugega od-
stavka 18. člena zakona o javnih naročilih
(Ur. l. RS, št. 24/97)

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Jesenice, kont. oseba Stanka
Trifoni, Cesta m. Tita 78, Jesenice, tel.
064/832-661, faks 064/864-573.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izgradnja kanaliza-
cije za del stanovanjskega naselja v Kra-
jevni skupnosti Hrušica.

3. Orientacijska vrednost naročila:
12,000.000 SIT.

4. Dobavni rok:
– rok začetka: 15. 9. 1998,
– rok dokončanja del: 30. 10. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be:
– cena s prometnim davkom,
– rok izvedbe,
– plačilni pogoji.
Najcenejši ponudnik ni nujno, da je tudi

najugodnejši.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upo-

števane preference za domače ponudni-
ke.

6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene do vključno 1. 9. 1998 do 12.
ure, na naslov: Občina Jesenice, Titova 78,
4270 Jesenice, soba št. 1.

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

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

Javno odpiranje ponudb, na katerega so
vabljeni vsi ponudniki, bo v torek 1. 9. 1998
ob 12.30, na naslovu Občina Jesenice, Ti-
tova 78, Jesenice, v konferenčni sobi v I.
nadstropju.

8. Ponudniki bodo obveščeni o izidu raz-
pisa najkasneje do 10. 9. 1998.

9. Zainteresirani ponudniki dvignejo raz-
pisno dokumentacijo na Občini Jesenice,
Komunalna direkcija, Titova 78, Jesenice,
soba št. 35, I. nadstropje, pri Stanki Trifoni,
tel. 064/832-661, faks 064/864-573.

Razpisna dokumentacija je na voljo po-
nudnikom v času razpisa, in sicer proti izka-
zu, podpisu ter plačilu 15.000 SIT, na ŽR
proračun Občine Jesenice, št.
51530-630-50155, sklicevanje na številko
4791069, s pripisom “stroški razpisne do-
kumentacije – kanalizacija za del KS Hruši-
ca”. Kot dokaz o plačilu morajo ponudniki
predložiti fotokopijo virmana.

10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 9. točko.
11. Ponudba mora veljati 45 dni.
12. Predvideni datum objave dodelitve

naročila: 24. 7. 1998.
Občina Jesenice

Ob-5030

Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97) Občina Komen objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za opravljanje

prevozov osnovnošolskih otroškem letu
1998/99

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Komen, Komen 86, Komen.

2. Predmet javnega naročila: izvajanje
dnevnih prevozov osvnošolskih otrok iz
Občine Komen v šolskem letu 1998/99
za naslednje šole:
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Avtobusni prevozi

Osnovna šola Antona Šibelja–Stjenka Komen

Relacija Št. km Št. otrok Čas odvoza Čas odhoda
v šolo iz šole

1. Ivanji grad–Komen 6 9 7.28 12.25 13.15
2. Ivanj grad–Preserje Komen 6 14 7.28 12.25 13.15
3. Sveto–Komen–Sveto 4 15 7.51 12.25 13.15
4. Sveto–Komen (ena smer) 2 15 7.51 12.25 13.15
5. Komen–Sveto (ena smer) 2 15 7.51 12.25 13.15
6. Tomačevica–Komen–Tomačevica6 13 7.35 11.35 13.25
7. Komen–Tomačevica (ena smer) 3 13 7.35 11.35 13.25
8. Gabrovica–Komen–Gabrovica 10 18 7.32 11.35 13.25
9. Komen–Gabrovica 5 18 7.32 11.35 13.25
10. Gabrovica–Komen (ena smer) 5 18 7.32 11.35 13.25
11. Coljava–Komen–Coljava 5 18 7.32 11.35 13.25
12. Gorjansko–Komen–Gorjansko 6 21 7.16 12.25 13.15
13. Brje–Komen–Brje 10 9 7.12 12.25 13.15
14. Klanec–Komen–Klanec 16 3 7.04 13.15
15. Brestovica–Komen–Brestovica 28 14 6.55 13.15

(ali 24)
16. Zagrajec–Komen–Zagrajec 8 0 7.20 12.25 13.15

Osnovna šola Dutovlje

Relacija Št. km Št. otrok Čas prihoda Čas odhoda
v šolo iz šole

1. Hruševica–Štanjel 2 5 7.30 11.50
5.–8. raz. do Dutovelj 8 6 7.45 13.20

2. Kobjeglava–Štanjel 4 11 7.30 11.50
5.–8. raz. do Dutovelj 8 10 7.45 13.20

3. Tupelče–Štanjel 4 0 7.30 11.50
5.–8. raz. do Dutovelj 8 2 7.45 13.20

4. Štanjel–Dutovlje 8 37 7.45 13.20
in učenci s kombijev

Prevozi s kombiji

Osnovna šola Antona Šibelja–Stjenka Komen

Relacija Št. km Št. otrok Čas odvoza Čas odhoda
v šolo iz šole

1. Komen–Škrbina–Komen 32 17 7.30 12.45 13.25
2. Komen–Volčji Grad–Komen 18 11 7.40 12.35 13.15
3. Komen–Mali dol–Komen 9 7 7.50 12.30 13.08

Osnovna šola Dutovlje–Podružnična šola Štanjel

Relacija Št. km Št. otrok Čas odvoza Čas odhoda
v šolo iz šole

1. Štanjel–Lukovec–Štanjel 10 3 7.15 13.30
5.–8. raz. 10 6 7.15 13.30

2. Štanjel–Kodreti–Koboli–Čehovini–
Štanjel 7 7 7.15 12.30
5.–8. raz. 7 6 7.15 13.30

3. Štanjel–Hruševica–Tupelče–
Kobjeglava 6 16 / 13.55 ali po dogovoru

(interesne dej.)

Informacije in podrobnejše podatke lah-
ko ponudniki dobijo pri Bojani Kermolj na
Občini Komen, Komen 86, vsak dan med
8. in 11. uro.

3. Orientacijska vrednost razpisanih pre-
vozov je: 16,600.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. septembra 1998, zaključek 24. juni-

ja 1999. Šolski prevozi se vršijo v dneh, ko
poteka pouk.

Šolski prevozi se s tem razpisom odda-
jajo za obdobje enega leta, zato si naroč-
nik pridružuje pravico do spremembe rela-
cij in števila otrok v posameznem šolskem
letu.

5. Ponudba mora vsebovati:

– firmo oziroma ime in priimek ter naslov
ponudnika,

– dokazilo o registraciji za opravljanje de-
javnosti, v katero spadajo razpisane storitve
(dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni) ter
dokazilo, da ponudnik v skladu z zakonoda-
jo lahko opravlja šolske prevoze,

– točno relacijo, za katero se prijavlja,
– bruto ceno polnega prevoženega km

in ceno mesečne vozovnice za učence v
primeru, da ponuja prevoze na rednih avto-
busnih linijah,

– velikost vozila (število sedežev),
– dokazilo o tehnični brezhibnosti vozila,
– reference (izkušnje pri prevozih

šoloobveznih otrok).
6. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so:
– kakovost in organizacija ponujene sto-

ritve,
– ponudbena cena,
– način povečanja cene,
– ugodnosti, kolikor jih nudi za učence na

rednih avtobusnih linijah ali morebitne ugod-
nosti pri prevozih, ki so predmet razpisa,

– plačilni pogoji,
– pripravljenost za prevoze učencev iz-

ven rednih šolskih prevozov.
7. Ponudbe z vso potrebno dokumenta-

cijo in oznako “Ne odpiraj – javni razpis za
prevoze šoloobveznih otrok” je potrebno do-
staviti v zaprti ovojnici do 12. ure v upravni
organ Občine Komen, Komen 86, do
17. avgusta 1998.

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

Javno odpiranje ponudb bo 17. avgusta
1998 ob 12.30, v prostorih Občine Ko-
men. Predstavniki ponudnikov, ki bodo pri-
sotni, morajo imeti s seboj pooblastilo za
zastopanje.

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

Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni v roku 7 dni po odpiranju po-
nudb.

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: mesec avgust 1998.
11. Občina si pridržuje pravico spre-

membe relacij in voznega reda. Pridržuje-
mo si tudi pravico, da v primeru odstopa
izbranega najugodnejšega ponudnika ali ob
neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti ta-
koj prekinemo pogodbo in povabimo k pod-
pisu za storitve opravljanja prevozov druge-
ga najugodnejšega ponudnika po tem jav-
nem razpisu.

Občina Komen

Št. 357 Ob-5031
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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: blago –
oprema.
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3. Navedba vsebine: nakup FM oddaj-
nika 3,5 kW.

4. Orientacijska vrednost naročila:
9,000.000 SIT.

5. Dobavni rok: 2 do 3 mesece po pod-
pisu pogodbe.

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

– cena blaga, stalnost cen, popusti,
– plačilni pogoji in rok plačila,
– tehnično upravljalske lastnosti,
– kompatibilnost z že obstoječo opre-

mo,
– digitalna izvedba,
– garancija za blago,
– reference ponudnika,
– druga merila, navedena v razpisni do-

kumentaciji.
7. Rok, v katerem morajo ponudniki

predložiti ponudbe je 10 dni in začne teči
naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Ponudbe je potrebno poslati na naslov: RTV
Slovenija – Oddajniki in zveze – tajništvo,
Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.

Ponudbe morajo prispeti v tajništvo od-
dajnikov in zvez do 10. ure, dne 6. 8. 1998.

Ponudbe morajo biti v zaprtih kuvertah in
opremljene z imenom in naslovom ponudnika.

Ponudba mora biti označena z napisom:
Ne odpiraj – za razpis – Ponudba za razpis,
št. 027/98 – FM oddajnik 3,5 KW.

Ponudbe morajo biti veljavne do skleni-
tve pogodbe.

8. Javno odpiranje ponudb bo 6. 8.
1998 ob 11. uri, v prostorih JZ RTV Slove-
nija, Kolodvorska 2, Ljubljana, v veliki sejni
sobi v 5. nadstropju.

9. Ponudniki lahko dvigajo razpisno do-
kumentacijo od 27. 7. 1998 do 31. 7. 1998
med 9. in 12. uro pri Miranu Dolencu, soba
327 (III. nadstropje) – Tehnični trakt, Ko-
lodvorska 2, Ljubljana, tel. 175-27-27, faks
175-27-10.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
za 5.000 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 števil-
ko 00-789100-51, z oznako predmeta pla-
čila (oznako razpisa).

Dodatne informacije so na razpolago sa-
mo v pisni obliki pri Miranu Dolencu, št.
faksa 061/175-27-10.

10. Naročnik si pridržuje pravico do mo-
rebitnega manjšega ali večjega obsega na-
ročil od razpisanih odvisno od razpoložljivih
finančnih sredstev in dejanskih potreb. V
tem primeru izbrani ponudnik ni upravičen
do odškodnine iz tega naslova.

11. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
razpisa najkasneje v 7 dneh po podpisa-
nem sklepu o izbiri ponudnika.

Javni zavod RTV Slovenija

Št. 78798-1 Ob-5032
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalcev brez omejitev
1. Naročnik: Ustavno sodišče Republike

Slovenije, Beethovnova ulica 10, Ljubljana,
tel. 061/1776-400, faks 061/210-451.

2. Predmet javnega naročila: nakup
treh dvosobnih stanovanj površine do
65 m2 po stanovanju. Stanovanje ne
sme biti starejše kot 10 let, ležati mora v
krogu do 2 km, merjeno od zgradbe
Ustavnega sodišča RS, Beethovnova 10,
Ljubljana.

3. Orientacijska vrednost naročila znaša
54,000.000 SIT za vsa tri stanovanja.

4. Roki izvedbe:
Podpis pogodbe: september 1998.
Predaja stanovanja: najkasneje do kon-

ca oktobra 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika vsebuje razpisna dokumentacija.
6. Rok za oddajo ponudb je 24. 8. 1998

do 10. ure v glavni pisarni Ustavnega so-
dišča, pritličje, Beethovnova ulica 10, Ljub-
ljana. Ponudbe je treba oddati osebno v
zapečateni ovojnici z nazivom ponudnika in
pripisom “Prodaja stanovanj – Ponudba –
Ne odpiraj”.

7. Javno odpiranje ponudb bo v sobi di-
rektorja Ustavnega sodiša, 1. nadstropje,
Beethovnova ulica 10, Ljubljana dne 24. 8.
1998 ob 10.30.

8. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni naj-
kasneje do 1. 9. 1998.

9. Interesenti lahko dvigujejo razpisno
dokumentacijo na Ustavnem sodišču, Beet-
hovnova ulica 10, Ljubljana, od 28. 7. do
vključno 17. 8. 1998 med 9. in 10. uro pri
gospodu Janku Korenu.

10. Vsa pojasnila v zvezi z razpisom lahko
dobijo interesenti telefonično v roku iz 9. toč-
ke razpisa, med 8. in 11. uro pri Janku Kore-
nu, na Ustavnem sodišču, Beethovnova ulica
10, Ljubljana, tel. 061/1776-400.

Ustavno sodišče Republike Slovenije

Ob-5033

Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena 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 Vrhnika, kont. oseba Erika Čer-
vek, Tržaška 1, Vrhnika, tel. 755-121, faks
753-103, e-mail obcina.vrhnika@spika.uni-
star.si.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: opravljanje prevo-

zov otrok v OŠ Ivana Cankarja na Vrhni-
ki, na relacijah: Smrečje–Podlipa–Vrh-
nika, Zaplana–Vrhnika, Bistra–Vrhnika,
Ligojna–Vrhnika.

3. Orientacijska vrednost naročila:
9,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 9. 1998 in zaključek 30. 6. 1999.

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

– kakovost ponujene storitve,
– konkurenčnost ponudbe,
– ponujena prevozna sredstva glede na

število otrok,
– ponujene cene po km glede na pre-

vozno sredstvo,
– ponujene ugodnosti:
– kadri, odkup vozil, reference.

6. Rok v katerem lahko ponudniki
predložijo ponudbe in način predložitve

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 14. 8. 1998 do
8. ure, na naslov: Občina Vrhnika, Oddelek
za družbene dejvnosti, prevzemnik Sabina
Ahčan, Tržaška 1, II. nadstropje soba št.
32, Vrhnika, tel. 755-121, faks 753-103,
e-mail obcina.vrhnika@spika.unistar.si.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba za šolske
prevoze – Ne odpiraj” in številko objave
javnega razpisa v Uradnem listu RS. Na
hrbtni strani mora biti označen naslov poši-
ljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 14. 8. 1998
ob 8.30 na naslovu: Občina Vrhnika, Tr-
žaška c. 1, odpiranje vodi Sonja Pirnat-Kerš-
manc, Tržaška 1, Vrhnika, tel. 755-121,
faks 753-103, sejna soba, e-mail obci-
na.vrhnika@spika.unistar.si.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 21. 8. 1998.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Vrhnika, Oddelek
za družbene dejavnosti, kont. oseba Sabina
Ahčan, Tržaška 1, II. nadstropje soba št.
32, Vrhnika, tel. 755-121, e-mail obci-
na.vrhnika@spika.unistar.si.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 3. 8. 1998.

10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 9. točko.
11. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 1. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 28. 8. 1998.
Občina Vrhnika

Ob-5034
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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 šolstvo in šport in
Občina Trbovlje, kont. osebi Marina Can-
kar, d.i.a. Župančičeva 6, Ljubljana, tel.
061/1312-327, faks 061/212-838, in Vili
Treven, dipl. jur., Leninov trg 4, Trbovlje,
0601/26-293 faks 0601/26-255.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izvedba gradbeno
obrtniških in instalacijskih del z zunanjo
ureditvijo pri izgradnji športne dvorane
z dozidavo, nadzidavo in adaptacijo
Srednje strojne šole v Trbovljah.

3. Orientacijska vrednost naročila:
790,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 15. 9. 1998 in zaključek 15. 8. 1999
za srednjo strojno šolo, 15. 12. 1999 za
športno dvorano.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
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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. 8. 1998 do
16. ure, na naslov: RUDIS, Izgradnja objek-
tov, d.d., prevzemnici Urška Istenič in Moj-
ca Knez, Trg revolucije 25 b, 1420 Trbov-
lje, tel. 0601/262-22, faks 0601/26-443
soba št. 110.

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 25. 8. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Urad RS za šolstvo.

Naročnik: RS, MŠŠ in Občina Trbovlje,
odpiranje vodi Marina Cankar, d.i.a, Trubar-
jeva 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 11. 9. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: RUDIS, Izgradnja objektov,
d.d, kont. oseba Boris Senegačnik, Trg re-
volucije 25 b, Trbovlje, tel. 0601/26-222,
faks 0601/26-443 soba št. 113.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 5. 8. 1998 za 65.000 SIT.

Način plačila: virmansko nakazilo na ra-
čun številka: 52700-601-10264.

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. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 11. 9. 1998.
Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-5035
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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, Državni zbor, kont.
oseba Matjaž Vovk, Šubičeva 4, Ljubljana,
tel. 061/1761-157, faks 061/1255-077,
soba št. 235/K/T5.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nakup petih novih ali

starih nezasedenih stanovanj v Ljubljani;
    1. treh novih ali starih velikosti približ-

no 40–45 m2 (enosobnih),
    2. enega dvosobnega starega stano-

vanja,
    3. enega enosobnega starega stano-

vanja.
3. Orientacijska vrednost naročila:

pod 1.: 30 mio;
pod 2. in 3.: 20 mio;
skupaj 50 mio SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 1 mesec; začetek 1. 10.
1998 in zaključek 31. 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 bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike v viši-
ni 10%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 14. 9. 1998 do 12.
ure, na naslov: Republika Slovenija, Državni
zbor, prevzemnik Matjaž Vovk, Šubičeva 5,
1000 Ljubljana, tel. 061/1761-157, faks
061/1255-077, soba št. 235/K/T5.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 15. 9. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Republika Slovenija
Državni zbor, odpiranje vodi Miro Benulič,
predsednik komisije, Šubičeva 4, Ljubljana,
tel. 061/1761-501, faks 061/1258-160,
prostori DZ.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 7. 10. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Republika Slovenija Držav-
ni zbor, kont. oseba Matjaž Vovk, Šubičeva
4, Ljubljana, tel. 061/1761-157, faks
061/1255-077, recepcija.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 21. 8. 1998 za 10.000 SIT, (med 10. in
12. uro).

Način plačila: s položnico ali virmanom
na račun številka: 50100-637-55237 sklic
stan. Ob dvigu je potrebno predložiti poob-
lastilo v 2 izvodih (pravne osebe).

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: 9. 11. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 9. 10. 1998.
Republika Slovenija

Državni zbor

Ob-5041
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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: Premogovnik Velenje, javno podjetje za
pridobivanje premoga, d.d., Partizanska 78,
Velenje.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: suhi energetski

transformator za rudarstvo 6/1.05 kV,
1.4 do 1.5 MVA, Ex de I.

3. Orientacijska vrednost naročila:
23,000.000 SIT.

Predviden čas objave razpisa je 24. 7.
1998.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 6 mesecev, začetek sep-
tember 1998, in/ali zaključek marec 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 ne bodo upo-
števane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 31. 8. 1998 do
9. ure, na naslov: Premogovnik Velenje, jav-
no podjetje za pridobivanje premoga, d.d.,
prevzemnik vložišče, Partizanska 78, 3320
Velenje, tel. 063/853-312 1630, faks
063/853-318, soba št. 241.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za: Suhi energetski transformator za ru-
darstvo” in številko objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS. Na hrbtni strani mora biti
označen naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 31. 8. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Premogovnik Vele-
nje, javno podjetje za pridobivanje premo-
ga, d.d., Partizanska 78, Velenje, tel.
063/853-312 1280, faks 063/853-318,
soba št. 221 – sejna soba.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 15. 9. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Premogovnik Velenje, jav-
no podjetje za pridobivanje premoga, d.d.,
kont. oseba Mira Tepej, Partizanska 78, Ve-
lenje, tel. 063/853-312 1755, faks
063/861-833, soba št. 108.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 7. 8. 1998 za 10.000 SIT.

Način plačila: virman na račun številka:
52800-601-23430.

Dvig razpisne dokumentacije je med 8. in
12. uro v delovnih dneh PV.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Premogovnik Velenje, javno podjetje za
pridobivanje premoga, d.d., kont. oseba
Marjan Orličnik, inž. el., Partizanska 78, Ve-
lenje, tel. 063/853-312 1775, faks
063/861-833, soba št. 115.

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

Ponudba mora veljati do: 31. 3. 1999.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 25. 9. 1998.
Premogovnik Velenje

Ob-5051
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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 Vojnik, Keršova 1, Vojnik, kont.
oseba Marko Planinšek, VO-KA Celje, Lava
2a, Celje, tel. 063/42-80-30.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: sanacija z zamenja-
vo opreme – čistilna naprava Dobrna.

3. Orientacijska vrednost naročila:
18,000.000 SIT.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 52 / 24. 7. 1998 / Stran 5161

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 9. 1998 in zaključek 2. 11. 1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 14. 8. 1998 do
12. ure, na naslov: Občina Vojnik, Keršova
1, Vojnik, prevzemnik tajništvo občine, tel.
063/772-125, faks 063/772-073.

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 zadnji strani ovojnice mora biti izpi-
san naslov ponudnika.

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

Javno odpiranje ponudb bo 17. 8. 1998
ob 8. uri, na naslovu: Občina Vojnik, odpi-
ranje vodi komisija, Keršova 1, Vojnik, tel.
063/772-125, faks 063/772-073, sejna
soba.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 25. 8. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Vojnik, tajništvo ob-
čine, Keršova 1, Vojnik, tel. 063/772-125,
faks 063/772-073.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 31. 7. 1998 za 15.000 SIT.

Način plačila: na žiro račun številka:
50700-601-102847.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Navor, d.o.o., kont. oseba Rovan Alojz,
Ul. XIV. divizije 12, Celje, tel. 063/44-
3312, faks 063/44-3312.

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

Ponudba mora veljati do: 60 dni.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 4. 9. 1998.
Občina Vojnik (po pooblastilu)

Navor, d.o.o., Celje

Ob-5055
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: upravljanje in izva-

janje ogrevanja v kurilnici Bohoričeva v
Krškem.

3. Orientacijska vrednost naročila:
26,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 9. 1998 in zaključek 1. 9. 1999.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 14. 8. 1998 do 10.
ure, na naslov: Občina Krško, prevzemnik
Preskar Stanislava, CKŽ 14, 8270 Krško,
tel. 0608/22-771, faks 0608/22-221.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 14. 8. 1998
ob 10.30 na naslovu: Občina Krško, odpi-
ranje vodi Preskar Stanislava, CKŽ 14, Kr-
ško, tel. 0608/22-771, faks 0608/22-
221, soba št. E.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 26. 8. 1998.

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

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 13. 8. 1998 za 5.000 SIT.

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

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

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

čila: 31. 7. 1998.
Občina Krško

Ob-5036
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za obrambo RS, Kardeljeva
pl. 25, Ljubljana, tel. 061/133-11-11, faks
061/131-81-64.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: obutev in usnjeni iz-

delki za uniforme pripadnikov SV.
Kraj izpolnitve: Centralno skladišče

MORS, Ljubljana.
3. Orientacijska vrednost naročila:

54,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek oktober 1998 in zaključek, november
oziroma december 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 24. 8. 1998
do 12. ure, na naslov: Ministrstvo za
obrambo RS, prevzemnik sprejemna pi-
sarna – vložišče, Kardeljeva ploščad 25,
1000 Ljubljana, tel. 061/171-23-89, faks
061/131-81-64.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj, Ponudba
MORS BO 32/98 – obutev in usnjeni izdel-
ki za SV”.

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

Javno odpiranje ponudb bo 25. 8.
1998 ob 9.30, na naslovu: Ministrstvo za
obrambo RS, odpiranje vodi strokovna ko-
misija, Kardeljeva ploščad 24, Ljubljana,
tel. 061/133-11-11, faks 061/131-81-64,
soba št. 150.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 9. 10. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Ministrstvo za obrambo RS,
Uprava za logistiko, kont. oseba Boštjan
Purkat, Kardeljeva ploščad 24, Ljubljana,
tel. 061/171-25-86, faks 061/131-92-82,
soba št. 365, med 11. in 12. uro.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 21. 8. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: virman, z navedbo polne-
ga naslova in številke javnega razpisa –
MORS BO 32/98 na račun številka: 50100-
637-55216.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Ministrstvo za obrambo RS, kont. oseba
Čižman Valerija, med 8. in 9. uro, Kardelje-
va ploščad 26, Ljubljana, tel. 061/178-28-
33, faks 061/152-13-21.

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

Ponudba mora veljati do: 9. 11. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: do 9. 10. 1998.

Ob-5037
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za obrambo RS, Kardeljeva
pl. 25, Ljubljana, tel. 061/133-11-11, faks
061/131-81-64.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: oblačila iz goretexa

za uniforme pripadnikov SV in delovna
oblačila iz goretexa.

Kraj izpolnitve: Centralno skladišče
MORS, Ljubljana.

3. Orientacijska vrednost naročila:
61,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek oktober 1998 in zaključek, november
oziroma 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 bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike v viši-
ni 10%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 24. 8. 1998 do
12. ure, na naslov: Ministrstvo za obrambo
RS, prevzemnik sprejemna pisarna – vložiš-
če, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana,
tel. 061/171-23-89, faks 061/131-81-64.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj, Ponudba
MORS BO 33/98 – oblačila iz goretexa”.
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6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 25. 8.
1998 ob 9. uri, na naslovu: Ministrstvo za
obrambo RS, odpiranje vodi strokovna ko-
misija, Kardeljeva ploščad 24, Ljubljana,
tel. 061/133-11-11, faks 061/131-81-64,
soba št. 150.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 9. 10. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Ministrstvo za obrambo RS,
Uprava za logistiko, kont. oseba Boštjan
Purkat, Kardeljeva ploščad 24, Ljubljana,
tel. 061/171-25-86, faks 061/131-92-82,
soba št. 365, med 11. in 12. uro.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 21. 8. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: virman, z navedbo polne-
ga naslova in številke javnega razpisa –
MORS BO 33/98 na račun številka: 50100-
637-55216.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Ministrstvo za obrambo RS, kont. oseba
Čižman Valerija, med 8. in 9. uro, Kardeljeva
ploščad 26, Ljubljana, tel. 061/178-28-33,
faks 061/152-13-21.

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

Ponudba mora veljati do: 9. 11. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: do 9. 10. 1998.

Ob-5038
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za obrambo RS, Kardeljeva
pl. 25, Ljubljana, tel. 061/133-11-11, faks
061/131-81-64.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: konfekcijski izdelki

za uniforme pripadnikov SV.
Kraj izpolnitve: Centralno skladišče

MORS, Ljubljana.
3. Orientacijska vrednost naročila:

92,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek oktober 1998 in zaključek, november
oziroma 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 bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike v viši-
ni 10%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 24. 8. 1998 do
12. ure, na naslov: Ministrstvo za obrambo
RS, prevzemnik sprejemna pisarna – vloži-
šče, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana,
tel. 061/171-23-89, faks 061/131-81-64.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj, Ponudba
MORS BO 34/98 – konfekcijski izdelki za
SV”.

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

Javno odpiranje ponudb bo 25. 8. 1998
ob 10.30, na naslovu: Ministrstvo za obram-
bo RS, odpiranje vodi strokovna komisija,
Kardeljeva ploščad 24, Ljubljana, tel.
061/133-11-11, faks 061/131-81-64, so-
ba št. 150.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 9. 10. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Ministrstvo za obrambo RS,
Uprava za logistiko, kont. oseba Boštjan
Purkat, Kardeljeva ploščad 24, Ljubljana,
tel. 061/171-25-86, faks 061/131-92-82,
soba št. 365, med 11. in 12. uro.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 21. 8. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: virman, z navedbo polne-
ga naslova in številke javnega razpisa –
MORS BO 34/98 na račun številka: 50100-
637-55216.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Ministrstvo za obrambo RS, kont. oseba
Čižman Valerija, med 8. in 9. uro, Kardelje-
va ploščad 26, Ljubljana, tel. 061/178-28-
33, faks 061/152-13-21.

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

Ponudba mora veljati do: 9. 11. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: do 9. 10. 1998.

Ob-5039
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za obrambo RS, Kardeljeva
pl. 25, Ljubljana, tel. 061/133-11-11, faks
061/131-81-64.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: galanterijski in os-

tali izdelki ter tkanine za uniforme pri-
padnikov SV in jogi vzmetnice.

Kraj izpolnitve: Centralno skladišče
MORS, Ljubljana.

3. Orientacijska vrednost naročila:
106,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek oktober 1998 in zaključek, november
oziroma december 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 24. 8. 1998 do
12. ure, na naslov: Ministrstvo za obrambo
RS, prevzemnik sprejemna pisarna – vloži-
šče, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljublja-
na, tel. 061/171-23-89, faks 061/131-81-
64.

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

MORS BO 35/98 – galanterijski in ostali
izdelki ter tkanine in jogi vzmetnice za SV”.

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

Javno odpiranje ponudb bo 25. 8. 1998
ob 13. uri, na naslovu: Ministrstvo za obram-
bo RS, odpiranje vodi strokovna komisija,
Kardeljeva ploščad 24, Ljubljana, tel.
061/133-11-11, faks 061/131-81-64, so-
ba št. 150.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 9. 10. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Ministrstvo za obrambo RS,
Uprava za logistiko, kont. oseba Boštjan
Purkat, Kardeljeva ploščad 24, Ljubljana,
tel. 061/171-25-86, faks 061/131-92-82,
soba št. 365, med 11. in 12. uro.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 21. 8. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: virman, z navedbo polne-
ga naslova in številke javnega razpisa –
MORS BO 35/98 na račun številka: 50100-
637-55216.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Ministrstvo za obrambo RS, kont. oseba
Čižman Valerija, med 8. in 9. uro, Kardelje-
va ploščad 26, Ljubljana, tel. 061/178-28-
33, faks 061/152-13-21.

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

Ponudba mora veljati do: 9. 11. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: do 9. 10. 1998.
Ministrstvo za obrambo RS

Ob-5042
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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., Ljubljana, kont.
oseba Miran Seunig, dipl. inž., Cigaletova
15, Ljubljana, tel. 061/130-48-10, faks
061/134-45-15, soba št. 303.

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

Navedba vsebine:
Naslov: SDH sistemi prenosa območ-

nih zank in povezav.
Vsebina: ADM multiplekserji zmoglji-

vosti STM 4, dobava in montaža – več
lokacij v Sloveniji.

Naročnik si pridržuje pravico do spre-
membe naročenih količin opreme do ±15%
in storitev do ±10%.

3. Orientacijska vrednost naročila:
145,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 4 mesece; rok za začetek
je 2 meseca po podpisu pogodbe in zaklju-
ček 4 mesece po podpisu pogodbe.

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.
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6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 24. 8. 1998 do
12. ure, na naslov: Telekom Slovenije,
d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, Sektor za
investicije, prevzemnik tajništvo Sektorja za
investicije, Cigaletova 15, 1000 Ljubljana,
tel. 061/130-48-55, faks 061/134-45-15,
soba št. 300/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.

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

Javno odpiranje ponudb bo 24. 8. 1998
ob 12.30, na naslovu: Telekom Slovenije,
d.d., odpiranje vodi predsednica komisije
Marija Guštin, dipl. jur., Cigaletova 15, Ljub-
ljana, faks 061/134-45-15, soba št. 300/III.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 17. 9. 1998.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo: Telekom Slovenije, d.d., kont.
oseba tajništvo Sektorja za investicije, Ciga-
letova 15, Ljubljana, tel. 061/130-48-55,
faks 061/134-45-15, soba št. 300/III.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 3. 8. 1998 za 15.000 SIT.

Način plačila: virman potrdilo, na račun
številka: 50100-601-35407.

10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 9. točko.
11. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 24. 11. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 24. 9. 1998.

Št. 8/6-650/8-98 Ob-5043
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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., Ljubljana, kont.
oseba Martin Kastrin, dipl. inž., Cigaletova
15, Ljubljana, tel. 061/304-690, faks
061/134-45-15, soba št. 1102a.

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

Navedba vsebine: elektro energetski
sistem na objektu IX2 Maribor–Tezno;
električni stikalni bloki in instalacija,
7 kosov; diesel električni agregat,
1 komplet, projektna in tehnična doku-
mentacija, 16 kompletov.

3. Orientacijska vrednost naročila in pred-
videni čas objave razpisa: 28,000.000 SIT;
24. 7. 1998.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 60 dni; začetek 21. 9.
1998 in/ali zaključek 20. 11. 1998.

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

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

6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 26. 8. 1998 do
10. ure, na naslov: Telekom Slovenije,
d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, Sektor za
investicije, prevzemnik tajništvo Sektorja za
investicije, Cigaletova 15, 1000 Ljubljana,
tel. 061/130-48-55, faks 061/134-45-15,
soba št. 300.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 27. 8. 1998
ob 13. uri, na naslovu: Telekom Slovenije,
d.d., odpiranje vodi predsednik komisije,
Cigaletova 15, Ljubljana, soba št. 801.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 25. 9. 1998.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo: Telekom Slovenije, d.d., kont.
oseba tajništvo Sektorja za investicije, Ciga-
letova 15, Ljubljana, tel. 061/130-48-55,
faks 061/134-45-15, soba št. 300.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 5. 8. 1998 za 24.000 SIT.

Način plačila: virman na račun številka:
50100-601-35407.

10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Telekom Slovenije, d.d., kont. osebi
Martin Kastrin ali Maksimiljan Kores (Mari-
bor), Cigaletova 15, Ljubljana, tel.
061/304-690 (062/44-226), faks
061/134-45-15, soba št. 1102a.

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

Ponudba mora veljati do: 25. 11. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 25. 9. 1998.

Ob-5044
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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., Ljubljana, kont.
oseba Vlado Sobotkiewicz, dipl. inž., Ciga-
letova 15, Ljubljana, tel. 062/44-230, faks
061/134-45-15, soba št. 311/III.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: optični delilniki za

IX II Tezno, Maribor.
3. Orientacijska vrednost naročila:

13,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: 2 meseca ali 60 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.

6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 17. 8. 1998 do
12. ure, na naslov: Telekom Slovenije,
d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, Sektor za

investicije, prevzemnik tajništvo Sektorja za
investicije, Cigaletova 15, 1000 Ljubljana,
tel. 061/130-48-55, faks 061/134-45-15,
soba št. 300/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.

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

Javno odpiranje ponudb bo 17. 8. 1998
ob 13. uri, na naslovu: Telekom Slovenije,
d.d., odpiranje vodi predsednica komisije,
Cigaletova 15, Ljubljana, soba št. 801/VIII.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 17. 9. 1998.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo: Telekom Slovenije, d.d., kont.
oseba tajništvo Sektorja za investicije, Ciga-
letova 15, Ljubljana, tel. 061/130-48-55,
faks 061/134-45-15, soba št. 300/III.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 3. 8. 1998 za 15.000 SIT.

Način plačila: virman potrdilo, na račun
številka: 50100-601-35407.

10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 9. točko.
Postopek izbire izvajalca: javni razpis za

izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 17. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 24. 9. 1998.
Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana

Ob-5045
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Telekom Slovenije, PE Maribor, kont. oseba
Stanko Klajnšek inž., Titova c. 38, Maribor,
tel. 062/44-253, faks 062/104-444.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izbira izvajalca za
izgradnjo optične povezave na relaciji
Videm pri Ptuju–Zg. Leskovec–Cirku-
lane.

3. Orientacijska vrednost naročila:
23,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 3 mesece, začetek 14. 9.
1998 in zaključek 20. 12. 1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 14. 8. 1998 do
8. ure, na naslov: Telekom Slovenije, PE
Maribor, prevzemnik vložišče, Titova c. 38,
2001 Maribor, tel. 062/44-414, faks
062/104-444.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 14. 8. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Telekom Slovenije,
PE Maribor, odpiranje vodi Dušan Nova-
čan, dipl. prav., Titova c. 38, Maribor, tel.
062/44-400, faks 062/104-444, sejna so-
ba.

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: Telekom Slovenije, PE Ma-
ribor, kont. oseba vložišče, Titova c. 38,
Maribor, tel. 062/44-414, faks 062/104-
444, soba št. 006.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 7. 8. 1998 za 10.000 SIT.

Način plačila: gotovinsko plačilo na bla-
gajani Telekom Slovenije, PE Maribor.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Telekom Slovenije, PE Maribor, kont.
oseba Stanko Klajnšek, inž., Titova c. 38,
Maribor, tel. 062/44-250, faks 062/104-
444.

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

Ponudba mora veljati do: 24. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 11. 9. 1998.

Ob-5046
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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, PE Maribor, kont.
oseba Stanko Klajnšek. inž., Titova c. 38,
Maribor, tel. 062/44-253, faks 062/104-
444.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izbira izvajalca za
izgradnjo KKO Majšperk smer Stoperce
in optično povezavo med KTC in izdvo-
jeno enoto.

3. Orientacijska vrednost naročila:
45,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 2 meseca in 20 dni, zače-
tek 1. 10. 1998 in zaključek 20. 12. 1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 26. 8. 1998 do
8. ure, na naslov: Telekom Slovenije, PE
Maribor, prevzemnik vložišče, Titova c. 38,
2001 Maribor, tel. 062/44-414, faks
062/104-444.

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 26. 8. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Telekom Slovenije,
PE Maribor, odpiranje vodi Dušan Nova-
čan, dipl. prav., Titova c. 38, Maribor, tel.
062/44-400, faks 062/104-444, sejna so-
ba.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 17. 9. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Telekom Slovenije, PE Ma-
ribor, kont. oseba vložišče, Titova c. 38,
Maribor, tel. 062/44-414, faks 062/104-
444, soba št. 006.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 21. 8. 1998 za 10.000 SIT.

Način plačila: gotovinsko plačilo na bla-
gajani Telekom Slovenije, PE Maribor.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Telekom Slovenije, PE Maribor, kont.
oseba Stanko Klajnšek, inž., Titova c. 38,
Maribor, tel. 062/44-250, faks 062/104-
444.

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

Ponudba mora veljati do: 24. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 25. 9. 1998.
Telekom Slovenije, d.d.,

PE Maribor

Ob-5047
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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 Novo mesto –
smer Jedinščica.

3. Orientacijska vrednost naročila:
25,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 10. 1998 in zaključek 10. 12. 1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 18. 8. 1998 do
11. 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 18. 8. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Telekom Slovenije,
d.d., PE Novo mesto, odpiranje vodi Sonny
Beronja, dipl. jur., Novi trg 7a, Novo mesto,
tel. 068/371-151, faks 068/322-853, so-
ba št. 76.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 4. 9. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Telekom Slovenije, d.d., PE
Novo mesto, kont. oseba Cizerle Damjan,
inž. el., Novi trg 7a, Novo mesto, tel.
068/373-631, faks 068/323-564, soba
št. 81.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 21. 8. 1998 za 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: 30. 12. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 11. 9. 1998.

Ob-5048
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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 Dragatuš – smer
Nerajc.

3. Orientacijska vrednost naročila:
15,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 10. 1998 in zaključek 30. 11. 1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 18. 8. 1998 do
11. 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.
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6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 18. 8.
1998 ob 13.30, na naslovu: Telekom Slo-
venije, d.d., PE Novo mesto, odpiranje vo-
di Sonny Beronja, dipl. jur., Novi trg 7a,
Novo mesto, tel. 068/371-151, faks
068/322-853, soba št. 76.

7. Rok v katerem bodo ponudniki 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: Telekom Slovenije, d.d., PE
Novo mesto, kont. oseba Udovč Peter, inž.
el., Novi trg 7a, Novo mesto, tel. 068/371-
051, 041/644-115, faks 068/323-564,
soba št. 81.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 12. 8. 1998 za 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 9. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 30. 12. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 11. 9. 1998.
Telekom Slovenije, d.d.,

PE Novo mesto

Ob-5040
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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 Murska So-
bota, kont. oseba Franc Šadl, dipl. inž., Trg
zmage 6, Murska Sobota, tel. 069/14-44,
faks 069/31-444, e-mail franc.sadl@tele-
kom.si.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izbira izvajalca za
izvedbo del gradnje KKO in RNO (grad-
bena in montažna dela) na območju
KATC Spodnja Ščavnica ob optičnem
kablu II. faza.

3. Orientacijska vrednost naročila:
20,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 25. 9. 1998 in zaključek 15. 11. 1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 26. 8. 1998 do
12. ure, na naslov: Telekom Slovenije, d.d.,
PE Murska Sobota, Trg zmage 6, 9000
Murska Sobota, tel. 069/14-44, faks
069/31-444, vložišče.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 28. 8. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Telekom Slovenije,
d.d., PE Murska Sobota, odpiranje vodi Pin-
ter Ervin – predsednik komisije, Trg zmage
6, Murska Sobota, tel. 096/14-351, faks
069/27-940, soba št. 29 – sejna soba.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 11. 9. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo: Telekom Slovenije, d.d., PE Mur-
ska Sobota, kont. oseba Franc Šadl, dipl.
inž., Bakovska ulica 27, Murska Sobota, tel.
069/14-642, faks 069/31-622, soba št.
17, e-mail franc.sadl@telekom.si.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 31. 7. 1998 za 15.000 SIT.

Način plačila: virman, na račun številka:
51900-849-84666.

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

Ponudba mora veljati do: 25. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 18. 9. 1998.
Telekom Slovenije, d.d.,

PE Murska Sobota

Ob-5049
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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 Parkirišča, d.o.o., Vodnikov trg 5,
Ljubljana, tel. 133-01-77, faks 134-35-64.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: gradbena dela s pri-
pravljalnimi deli in s preddeli – za ključ v
roke; obrtniška dela – za ključ v roke;
strojne instalacije – po fiksnih enotnih
cenah; elektro instalacije – po fiksnih
cenah.

3. Orientacijska vrednost naročila:
– gradbena dela s pripravljalnimi deli –

za ključ v roke; orientacijska vrednost naro-
čila: 4,100.000 SIT;

– obrtniška dela – za ključ v roke; orien-
tacijska vrednost naročila: 9,000.000 SIT;

– strojne instalacije – po fiksnih enotnih
cenah; orientacijska vrednost naročila:
3,000.000 SIT;

– elektro instalacije – po fiksnih enotnih
cenah; orientacijska vrednost naročila:
6,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 9. 1998 in zaključek 15. 12. 1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 21. 8. 1998 do 9. ure,
na naslov: JP Parkirišča, d.o.o., prevzemni-
ca Mira Pustovrh, Vodnikov trg 5, Ljubljana,
tel. 13-17-282, faks 13-43-564, III. nad-
stropje, e-mail mira.pustovrh@siol.net.

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. 8. 1998
ob 12. uri, na naslovu: JP Parkirišča, d.o.o.,
odpiranje vodi Ules Franc, Vodnikov trg 5,
Ljubljana, tel. 13-17-282, faks 13-43-564,
II. nadstropje.

7. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: JP Parkirišča, d.o.o., Vodnikov trg 5,
tel. 13-17-282, II. nadstropje.

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

Ponudba mora veljati do: 29. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 1. 9. 1998.

Ob-5050

Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena 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 Parkirišča, d.o.o., Vodnikov trg 5,
Ljubljana, tel. 133-01-77, faks 134-35-64.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: dobava specialne-

ga tovornega vozila – pajek z izgradnjo
nadgradnje;

– tip vozila – tovorno vozilo, odgon 2C,
medosna razdalja 4185 mm, šasija z enoj-
no kabino, skupna nosilnost 10000 kg, ko-
ristna nosilnost ca. 5750 kg (navaden ka-
son), motor turbo diesel moči do 180 KM –
1 kom,

– dodatna oprema: pnevmatski sedež za
voznika, bočna zaščita za kolesarje, ABS,
blokada diferenciala, stropno okno, ogreva-
na ogledala – 1 kom,

– izdelava nadgradnje – pajek – 1 kom,
– premontaža dvigala Hiab – 1 kom.
3. Orientacijska vrednost naročila:

8,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 45 dni po sklenitvi po-

godbe.
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 21. 8. 1998 do
9. ure, na naslov: JP Parkirišča, d.o.o.,
prevzemnica Mira Pustovrh, Vodnikov trg 5,
Ljubljana, tel. 13-17-282, faks 13-43-564,
e-mail mira.pustovrh@siol.net.

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. 8. 1998
ob 10. uri, na naslovu: JP Parkirišča, d.o.o.,
odpiranje vodi Ules Franc, Vodnikov trg 5,
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Ljubljana, tel. 13-17-282, faks 13-43-564,
II. nadstropje.

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. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: JP Parkirišča, d.o.o., Vodnikov trg 5,
tel. 13-17-282, II. nadstropje.

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

Ponudba mora veljati do: 29. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 1. 9. 1998.
Javno podjetje Parkirišča, d.o.o.,

Ljubljana

Ob-5052
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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 Andreja Gorše, Muzejska ulica 5, No-
vo mesto, tel. 068/321-514, faks
068/324-115.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: predmet javnega na-

ročila je izbira izvajalca s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti – projektira-
nje in/ali gradbeno-tehnični nadzor za:
vodovod, kanalizacijo, čistilne naprave
s pripadajočimi objekti, splošno komu-
nalo in plin.

3. Orientacijska vrednost naročila:
48,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 12 mesecev, začetek
1. 10. 1998 in/ali zaključek 1. 10. 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 8. 9. 1998 do
12. ure, na naslov: JP Komunala, d.o.o.,
Novo mesto, prevzemnik JP Komunala,
d.o.o., Muzejska ulica 5, 8000 Novo me-
sto, tel. 068/321-514, faks 068/324-115.

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. 9. 1998
ob 10. uri, na naslovu: JP Komunala, d.o.o.,
Novo mesto, Rozmanova 2, Novo mesto,
odpiranje vodi Žarko Kovačevič, dipl. inž.
gr., tel. 068/321-524, 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 1. 10. 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, Muzej-
ska ulica 5, Novo mesto, tel. 068/321-
514, faks 068/324-115.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 20. 8. 1998 za 10.000 SIT, vsak delov-
nik med 9. 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 “Projektiranje in gradbe-
no-tehnični nadzor”.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotav-
ljanjem sposobnosti.

Ponudba mora veljati do: 1. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 1. 10. 1998.

Št. 60-1502/98 Ob-5054
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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 Andreja Gorše, Muzejska ulica 5, No-
vo mesto, tel. 068/321-514, faks
068/324-115.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: predmet javnega na-
ročila je izgradnja kanalizacije Stopiče
– IV. faza.

Predmet javnega naročila je sekundarna
kanalizacija Stopiče. Kanalizacija se bo gra-
dila iz PVC VINDVRIT UKC kanalizacijskih
cevi:

– kanalizacija Dol. težka voda – 1.300 m,
– kanalizacija Črmošnjice – 152 m,
– kanalizacija Stopiče – 1833 m,
– kanalizacija Gor. težka voda – 50 m,
– kanalizacija Plemberk – 103 m.
3. Orientacijska vrednost naročila:

57,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: 3 mesece, začetek 1. 10.
1998 in/ali zaključek 30. 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 25. 8. 1998 do
12. ure, na naslov: JP Komunala, d.o.o.,
Muzejska ulica 5, Novo mesto, prevzemnik
JP Komunala, d.o.o., Muzejska ulica 5,
8000 Novo mesto, tel. 068/321-514, faks
068/324-115.

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 27. 8. 1998
ob 9. uri, na naslovu: JP Komunala, d.o.o.,
Novo mesto, odpiranje vodi Žarko Kovače-
vič, dipl. inž. gr., Rozmanova 2, Novo me-
sto, tel. 068/321-524, 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 11. 9. 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, Muzej-
ska ulica 5, Novo mesto, tel. 068/321-
514, faks 068/324-115.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 20. 8. 1998 za 20.000 SIT, vsak delov-
nik med 9. 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.

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: 27. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 11. 9. 1998.
JP Komunala, d.o.o., Novo mesto

Ob-5057
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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, Servis skupnih
služb Vlade, kont. oseba Suzana Štihec,
Gregorčičeva 27a, Ljubljana, tel.
061/178-55-60, faks 061/178-55-79.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: projektiranje in teh-

nično svetovanje ter izvajanje nadzora
nad gradnjo kontrolnih objektov ter mej-
nih prehodih Kobilje in Prosenjakovci.

3. Orientacijska vrednost naročila:
6,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: rok pričetka del: 15. 9.
1998; dokončanje del: izdelava dokumen-
tacije (PGD in PZI): 25. 10. 1998, izvajanje
nadzora: skladno z napredovanjem del.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve: druga merila:
usposobljenost in sposobnost ponudnika za
realizacijo razpisanih del, konkurenčnost
cen, plačilni pogoji, rok izvedbe, druge
ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naročniku.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 20. 8. 1998 do
9. ure, na naslov: Servis skupnih služb Vla-
de Republike Slovenije, prevzemnica Moj-
ca Gregorič, Gregorčičeva 27a, vložišče,
1000 Ljubljana, tel. 061/178-54-00, faks
061/178-55-79.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ne odpiraj – Ponud-
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ba” in številko objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS, z navedbo predmeta na-
ročila in z naslovoma naročnika ter pošilja-
telja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 20. 8. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Servis skupnih služb
Vlade, odpiranje vodi Danče Pohar, Gre-
gorčičeva 27a, sejna soba, Ljubljana, tel.
061/178-54-00, faks 061/178-55-79.

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: kont. oseba Suzana Štihec,
Gregorčičeva 27a, Ljubljana, tel. 061/178-
55-60, faks 061/178-55-79.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
od 27. 7. 1998 do 31. 7. 1998 vsak delov-
ni dan od 9. do 11. 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: 18. 11. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 11. 9. 1998.

Ob-5058
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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: Servis skupnih služb Vlade RS, kont.
oseba Andreja Bajec, Gregorčičeva 27a,
Ljubljana, tel. 061/178-54-54, faks
061/178-55-79.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: dobava pisarniške-

ga materiala in papirja za državne orga-
ne v Ljubljani.

3. Orientacijska vrednost naročila:
70,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 11. 1998 sukcesivno in zaključek
31. 10. 1999.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve: druga merila:
kompletnost (celovitost) ponudbenega asor-
timana v okviru posamezne skupine pisar-
niškega materiala in papirja iz specifikacije,
kakovost ponujenega materiala, konkurenč-
nost cen, popusti, ponujeni popust tudi za
vse artikle, ki niso navedeni v ponudbeni
specifikaciji, dobavni rok za običajna naro-
čila, stalna količinska zaloga asortimana z
možnostjo hitre dobave ob urgentnem naro-
čilu–odzivni čas, centralno rač. vodenje na-
ročil in predaj ter poročanja, možnost doba-
ve pisarniškega materiala in papirja po po-
trebah naročnika tudi izven specifikacije,
plačilni pogoji, druge ugodnosti.

Najcenejši ponudnik ni nujno, da je naj-
ugodnejši.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 24. 8. 1998 do

9. ure, na naslov: Servis skupnih služb Vla-
de Republike Slovenije, prevzemnica Moj-
ca Gregorič, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljub-
ljana, tel. 061/178-55-83, faks 061/178-
55-79, 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 24. 8. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Servis skupnih služb
Vlade, odpiranje vodi Danica Lešič, Gregor-
čičeva 27a, Ljubljana, tel. 061/178-54-00,
faks 061/178-55-79, sejna soba.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 22. 9. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Servis skupnih služb Vlade,
kont. oseba Andreja Bajec, Gregorčičeva
27a, Ljubljana, tel. 061/178-54-54, faks
061/178-55-79.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
od 3. 8. 1998 do 7. 8. 1998 vsak delovni
dan od 8. 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: 23. 11. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 2. 10. 1998.

Ob-5059
Na podlagi 52. in 52.a člena zakona o

izvrševanju proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 5/96, 78/97, 87/97 in
34/98), prvega in drugega odstavka 18.
člena zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97) in sklepov Vlade Republike Slo-
venije, št. 460-05/98-2 (N) in št. 405-
01/98-4 (N) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Servis skupnih služb Vlade Republike
Slovenije, kont. oseba Danica Lašič, Gre-
gorčičeva 27a, Ljubljana, tel. 061/178-54-
50, faks 061/178-55-79.

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

Navedba vsebine:
1. odkup okvirno 191 rabljenih oseb-

nih vozil, vključno z izvedbo uradne ceni-
tve v okvirni vrednosti 54,000.000 SIT,

2. dobava okvirno 85 novih osebnih
vozil.

Pogoji za udeležbo na javnem razpisu:
Pod 1. točko: da cenitev opravi cenilec,

ki mora biti zapriseženi sodni cenilec oziro-
ma mora imeti licenco pooblaščenega ce-
nilca pri Agenciji Republike Slovenije za pre-
strukturiranje in privatizacijo ali licenco preiz-
kušenega ocenjevalca pri Slovenskem inšti-
tutu za revizijo.

Pod 2. točko: da ponudnik poleg doba-
ve novih vozil odkupi stara vozila po sistemu
“staro za novo”.

3. Orientacijska vrednost naročila:
134,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 25. 9. 1998 in zaključek 30. 10. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve: druga merila:
kompletnost (celovitost) ponudbe v okviru
posamezne točke specifikacije, usposob-
ljenost in sposobnost ponudnika za realiza-
cijo razpisanih del, ustreznost ponujenih vo-
zil, konkurenčnost cen, plačilni pogoji, ga-
rancijski pogoji, druge ugodnosti, ki jih nudi
ponudnik naročniku.

Najcenejši ponudnik ni nujno, da je naju-
godnejši.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 26. 8. 1998 do
11. ure, na naslov: Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije, prevzemnica
Mojca Gregorič, Greogorčičeva 27a, 1000
Ljubljana, tel. 061/178-55-83, faks
061/185-55-79, glavna pisarna.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ne odpiraj – Ponud-
ba ” in 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 26. 8. 1998
ob 13. uri, na naslovu: Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije, odpiranje vodi
Danica Lašič, Gregorčičeva 27a, Ljubljana,
tel. 061/178-54-50, faks 061/178-55-79,
sejna soba.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 17. 9. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Servis skupnih služb Vlade
Republike Slovenije, kont. oseba Danica La-
šič, Gregorčičeva 27a, Ljubljana, tel.
061/178-54-50, faks 061/178-54-00.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
od 27. 7. 1998 do 14. 8. 1998 vsak delov-
ni dan od 9. do 11. ure.

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

Ponudba mora veljati do: 26. 11. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 25. 9. 1998.

Ob-5060
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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:
Servis skupnih služb Vlade Republike Slove-
nije, kont. oseba Lučka Seibert, Gregorčiče-
va 27a, Ljubljana, tel. 061/178-54-00, faks
061/178-55-79, e-mail lucka.seibert@gov.si.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: ugotavljanje vredno-

sti državnega premoženja (izbor ocenje-
valcev):

  1. nepremičnin (poslovnih stavb in
prostorov, stanovanj in stanovanjskih



Stran 5168 / Št. 52 / 24. 7. 1998 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

hiš, pomožnih objektov, stavbnih zem-
ljišč),

  2. premičnin (prevoznih sredstev,
opreme poslovnih prostorov in stanovanj).

3. Orientacijska vrednost naročila:
5,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 9. 1998 in zaključek 31. 12. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve: najnižja cena,
reference, strokovna izobrazba, postopek
dela, rezervni kadri.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 13. 8. 1998 do
14. ure, na naslov: Servis skupnih služb
Vlade RS, prevzemnica Mojca Gregorič –
vodja glavne pisarne, Greogorčičeva 27a,
1000 Ljubljana, tel. 061/178-55-89, faks
061/178-55-79, 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 17. 8. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije, odpiranje vodi
Karmen Tanko, Gregorčičeva 27a, Ljublja-
na, tel. 061/178-54-26, faks 061/178-55-
79, sejna soba, e-mail karmen.tanko@gov.si.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 1. 9. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Servis skupnih služb Vla-
de Republike Slovenije, kont. oseba Luč-
ka Seibert, Gregorčičeva 27a, Ljubljana,
tel. 061/178-54-02, faks 061/178-55-79,
e-mail lucka.seibert@gov.si.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
od 27. 7. 1998 do 7. 8. 1998 vsak delovni
dan od 9. do 12. ure.

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

Ponudba mora veljati do: 31. 12. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 1. 9. 1998.
Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb Vlade

Št. 913-1/98-071 Ob-5061
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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, Uprava
RS, za telekomunikacije, kont. oseba Mar-
jan Trdin, Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana,
tel. 061/173 49 00 (centrala), faks
061/132 80 36

2. Predmet javnega naročila: TV oddaj-
nik moči 20kW in merilni sistem instru-
mentov

Navedba vsebine:
Blagovna skupina: a) 1 kos TV oddajnik

moči 20kW v polvodniški izvedbi za sistem

G, kanal 27, precizijski frekvenčni pomik
8P, za stereo oddajanje po IRT sistemu, v
skladu s specifikacijo ARD 5/2.1
(IRT-1992).

Blagovna skupina: b) 1 set Merilni sistem
instrumentov za merjenje kvalitete signalov
TV oddajnika (frekvenčno in fazno karakteri-
stiko, nelinearna in linearna popačenja, ana-
liza intermodulacijskih popačenj, video šum,
) kontrole spektra RF signala in meritve zvo-
kovnega dela oddajnika.

3. Skupna orjentacijska vrednost razpi-
sa znaša: 54,230.000 SIT od tega je

Orientacijska vrednost naročila blagov-
ne skupine a) 45,120.000 SIT

Orientacijska vrednost naročila blagov-
ne skupine b) 9,110.000 SIT

4. Dobavni rok: 60 dni po podpisu po-
godbe

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be, ki bodo upoštevane pri izbiri dobavitelja
blagovne skupine a) (TV oddajnik): cena,
reference, izkoristek oddajnika, tehnične in
upravljalske lastnosti oddajnika, možnost
predelave za DVB-T in druga merila, nave-
dena v razpisni dokumentaciji.

Pri blagovni skupini b) (merilni sestav) bo
ponudnik izbran na podlagi sledečih kriteri-
jev: cena, prijaznost sistema za uporabo,
tehnične lastnosti sistema, prenosnost si-
stema, prednost da so instrumenti kot celo-
ta v enem ohišju in druga merila navedena v
razpisni dokumentaciji. Pri ocenjevanju po-
nudb ne bomo upoštevali preference za do-
mače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pris-
pele najkasneje do 3. 9. 1998 do 10. ure,
na naslov: Ministrstvo za promet in zveze,
Uprava RS za telekomunikacije, Kotnikova
19a, 1000 Ljubljana, tel. 061/173 49 00
(centrala), faks 061/132 80 36.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom : “Ne odpiraj – Ponudba
za TV oddajnik in merilne instrumente” 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 3. 9. 1998
ob 12. uri na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze, Uprava RS za telekomunikacije,
Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana,
tel. 061/173 49 00 (centrala), faks
061/132 80 36.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa: Ponudniki
bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje
15 dni po podpisu sklepa o izbiri najugod-
nejšega ponudnika.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Ministrstvo za promet in zve-
ze, Uprava RS za telekomunikacije, Kotni-
kova 19a, 1000 Ljubljana, tel. 061/173 49
00 (centrala), faks 061/132 80 36.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
vsak delovni dan od 8. do 12. ure, v vloži-
šču Ministrstva za promet in zveze, Uprava
RS za telekomunikacije, Kotnikova 19a,
1000 Ljubljana, do 2. 9. 1998. Na pisme-
no željo ponudnika razpisno dokumentacijo
pošljemo po pošti ali po faksu.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu naročnika na podlagi pisne zahteve, po-

slane po pošti ali po faksu do 21. 8. 1998
– pisna pojasnila glede razpisne dokumen-
tacije bodo oddana najkasneje 26. 8. 1998
in jih bodo prejeli vsi, ki so dvignili razpisno
dokumentacijo.

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

Ponudba mora veljati do: 31. 12. 1998

Ob-5062
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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, Uprava
RS za telekomunikacije, kont. oseba Mar-
jan Trdin, Kotnikova 19A, 1000 Ljubljana,
tel. 061/173 49 00 (centrala), faks
061/132 80 36

2. Predmet javnega naročila: profesio-
nalni digitalni satelitski sprejemniki

Navedba vsebine: digitalni satelitski spre-
jemniki za kabelsko distribucijske sisteme
za sprejem treh TV in treh radijskih progra-
mov – 9 kom

3. Orientacijska vrednost naročila:
7,965.000 SIT

4. Dobavni rok: 10 tednov po podpisu
pogodbe

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be, upoštevana: cena, reference, tehnične
in upravljalske lastnosti, garancijski rok ter
druga merila, navedena v razpisni dokumen-
taciji. Pri ocenjevanju ponudb ne bomo upo-
števali preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 2. 9. 1998 do
10. ure, na naslov: Ministrstvo za promet in
zveze, Uprava RS za telekomunikacije, Kot-
nikova 19a, 1000 Ljubljana, tel. 061/173
49 00 (centrala), faks 061/132 80 36.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za profesionalne digitalne satelitske spre-
jemnike” 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 2. 9. 1998
ob 12. uri na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze, Uprava RS za telekomunikacije,
Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana, tel.
061/173 49 00 (centrala), faks 061/132
80 36.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa: Ponudniki
bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje
15 dni po podpisu odločbe o izbiri najbolj-
šega ponudnika.

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

Ministrstvo za promet in zveze, Uprava
RS za telekomunikacije, Kotnikova 19a,
1000 Ljubljana, tel. 061/173 49 00 (cen-
trala), faks 061/132 80 36.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
vsak delovni dan od 8. do 12. ure, v vlo-
žišču Ministrstvo za promet in zveze, Upra-
va RS za telekomunikacije, Kotnikova 19a,
1000 Ljubljana, do 1. 9. 1998. Na pisme-
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no željo ponudnika razpisno dokumentacijo
pošljemo po pošti ali po faksu.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu

naročnika na podlagi pisne zahteve, poslane
po pošti ali po faksu do 21. 8. 1998 – pisna
pojasnila glede razpisne dokumentacije bo-
do posredovana najkasneje do 26. 8. 1998.

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

Ponudba mora veljati do: 31. 12. 1998.
Ministrstvo za promet in zveze

Uprava RS za telekomunikacije

Št. 913-004/98-002 Ob-5063
Ministrstvo za promet in zveze, Uprava

Republike Slovenije za telekomunikacije ob-
javlja na podlagi zakona o izvrševanju prora-
čuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 5/96) in zakona o javnih naročilih (Urad-
ni list RS, št. 24/97)

javni razpis
za izbiro dobavitelja merilne opreme
za mobilni nadzor digitalnih radijskih

storitev in analogne TV
1. Naročnik: Uprava Republike Slovenije

za telekomunikacije, Ljubljana, Kotnikova 19a.
2. Predmet razpisa je dobava merilnega

vozila in opreme za mobilni nadzor digital-
nih mobilnih in fiksnih radijskih storitev in
analognih televizijskih oddaj (fco. Uprava
Republike Slovenije za telekomunikacije),
ki vključuje:

a) Merilno opremo s pripadajočimi antena-
mi za nadzor storitev GSM 900/ DCS 1800
/ERMES / DECT / DAB v frekvenčnem po-
dročju najmanj 20 – 2000 MHz. Merilna opre-
ma mora imeti možnost ročnega upravljanja in
računalniškega krmiljenja s pripadajočo pro-
gramsko opremo. Programska oprema mora
omogočiti zbiranje in prenos merilnih podat-
kov ter grafični prikaz izmerjenih vrednosti nad
kartografskim ozadjem v lokalnem oziroma da-
ljinskem načinu delovanja.

b) Merilno opremo s pripadajočimi ante-
nami za nadzor storitev analogne TV v frek-
venčnem področju najmanj 47 – 862 MHz.
Merilna oprema mora imeti možnost ročne-
ga upravljanja in računalniškega krmiljenja s
pripadajočo programsko opremo.

c) Opremo za kakovosten sprejem in
snemanje analognih in digitalnih satelitskih
TV-oddaj.

d) Merilno opremo za merjenje moči ra-
dijskih oddajnikov do 1 kW v frekvenčnem
območju 0,2 – 2000 MHz. Merilna oprema
mora imeti možnost ročnega upravljanja in
računalniškega krmiljenja s pripadajočo pro-
gramsko opremo in mora omogočati meri-
tve v GSM-omrežju tudi med njegovim obra-
tovanjem.

e) Večje vozilo B kategorije z ABS, zrač-
nim mehom, servo volanom in klima napra-
vo. Omogočeno mora biti delo dveh opera-
terjev v sedečem položaju.

f) Dodatno opremo, ki vključuje GPS z
računalniškim vmesnikom, razsmernik 1k-
W, neprekinjeno napajanje 1kW in dva do-
datna sedeža.

g) Vgradnjo merilne opreme in predela-
vo vozila za merilne namene.

h) Merilna oprema, programska oprema
in vozilo morajo omogočati nadgradnjo si-

stema za bodoče digitalne radijske storitve
(DVB, IMT 2000, TETRA in druge).

3. Predmet razpisa iz 2. točke je možno
ponuditi v celoti ali po delih. Naročnik si
pridržuje pravico nabave celote ali delov.

4. Orientacijska vrednost predmeta raz-
pisa iz 2. točke je 25 milijonov SIT.

5. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so: tehnične lastnosti predmeta raz-
pisa, referenčne instalacije enake ali po-
dobne opreme, možnost ogleda delujoče-
ga sistema oziroma njegovih delov, ponud-
bena cena, šolanje uporabnika in dodatne
ugodnosti ponudnika.

6. Rok dobave: v 2 mesecih po podpisu
pogodbe.

7. Ponudba mora vsebovati zlasti:
– podjetje oziroma ime in naslov ponud-

nika,
– dokazilo o registraciji,
– natančno izdelano ponudbo v okviru

predmeta javnega razpisa,
– ceno posameznih delov ponudbe (za

2.a do 2.h) in končno ponudbeno ceno,
– reference ponudnika za dobavo tovrst-

ne merilne opreme,
– vzorec pogodbe,
– garancijske roke,
– rok veljavnosti ponudbe
– bančno garancijo za resnost ponudbe.
8. Razpisno dokumentacijo dobijo po-

nudniki v vložišču naročnika vsak dan od 8.
do 12. ure do 7. 8. 1998. Na pisno željo
ponudnika pošljemo razpisno dokumentaci-
jo po pošti ali po faksu. Dodatne informacije
dobi ponudnik na naslovu naročnika na pod-
lagi pisne zahteve, poslane po pošti ali po
faksu (št. 061/132 80 36) do 7. 8. 1998.
Pisna pojasnila glede razpisne dokumenta-
cije bomo poslali najkasneje 14. 8. 1998
vsem, ki so dvignili razpisno dokumentaci-
jo. Kontaktna oseba je g. Andrej Leskovar,
tel. 061/173 49 60.

9. Kompletna ponudba s točnim naslo-
vom ponudnika in z navedbo “Ne odpiraj –
ponudba za merilno opremo” mora prispeti
v zapečatenem ovoju v vložišče naročnika
na naslovu Uprava Republike Slovenije za
telekomunikacije, Ljubljana, Kotnikova 19a
do vključno petka, dne 28. 8. 1998 do 12.
ure.

10. Javno odpiranje ponudb bo v pone-
deljek, dne 31. 8. 1998 ob 10. uri v pro-
storih Uprave Republike Slovenije za tele-
komunikacije, Ljubljana, Kotnikova 19a.

11. Predstavniki ponudnikov, ki bodo
prisotni pri odpiranju ponudb, morajo imeti
s seboj pooblastilo za zastopanje.

12. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni v roku 8 dni po odpiranju ponudb.

Uprava Republike Slovenije
za telekomunikacije

Št. 110-1/93 Ob-5064A
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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 - Direkci-
ja RS za ceste, kont. oseba Majda Pachole,
dipl. jur., Tržaška 19, Ljubljana, tel.

061/178-80-16, faks 061/178-80-36,
soba št. 406.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: sodelovanje v po-

stopku prenosov meja v naravo in mej-
no ugotovitvenih postopkih za M in R
ceste v Republiki Sloveniji.

3. Orientacijska vrednost naročila:
5,000.000 SIT.

4. Dokončanje del: zaključek 30. 11.
1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 7. 8. 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, soba št. 123.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za sodelovanje v postopkih prenosov me-
ja”. - E.T. Na hrbtni strani mora biti označen
naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 7. 8. 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 29. 8. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, kont. oseba Irena Skubic,
Tržaška 19, Ljubljana, tel. 061/178-83-36,
faks 061/178-83-26, soba št. 416.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 31. 7. 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 Ema Taljan, inž., Tržaška
19a, Ljubljana, tel. 061/178-83-63, faks
061/178-83-26, soba št. 228.

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

Ponudba mora veljati do: 7. 10. 1998.
Datum objave razpisa: 24. 7. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 6. 9. 1998.

Št. 110-1/93 Ob-5064B
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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 - Direkci-
ja RS za ceste, kont. oseba Andrej Vižin,
dipl. inž. Tržaška 19, Ljubljana, tel.
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061/178-80-30, faks 061/178-80-36, so-
ba št. 212.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: idejni projekt rekon-

strukcije ceste I. reda G1/1 (M3) odsek
245 (Brestanica–Mariborski otok).

3. Orientacijska vrednost naročila:
7,000.000 SIT.

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

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 7. 8. 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, soba št. 123.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za IP rekonstrukcije glavne ceste (Brestani-
ca–Mariborski otok):” - M.M. Na hrbtni stra-
ni mora biti označen naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 7. 8. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Ministrstvo za pro-
met in zveze - Direkcija RS za ceste, odpira-
nje 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 29. 8. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, kont. oseba Irena Skubic,
Tržaška 19, Ljubljana, tel. 061/178-83-36,
faks 061/178-83-26, soba št. 416.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 31. 7. 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 Metka Marinček, dipl.,
inž., Tržaška 19a, Ljubljana, tel. 061/178-
84-37, faks 061/178-83-26, soba št. 301.

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

Ponudba mora veljati do: 7. 10. 1998.
Datum objave razpisa: 24. 7. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 6. 9. 1998.

Št. 110-1/93 Ob-5064C
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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 - Direkci-
ja RS za ceste, kont. oseba Dr. Miklavž
Čepon, dipl. inž. Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-91, faks 061/178-80-36,
soba št. 206.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: zamenjava hidroizo-
lacije in asfalta na mostu čez Krko v
Novem mestu na R3/651 odsek 1442.

3. Orientacijska vrednost naročila:
9,000.000 SIT.

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

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 7. 8. 1998 do
12.30 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, soba št. 123.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za zamenjavo hidroizolacije na mostu čez
Krko”. - B.B. Na hrbtni strani mora biti ozna-
čen naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 7. 8. 1998
ob 13. uri, na naslovu: Ministrstvo za pro-
met in zveze - Direkcija RS za ceste, odpira-
nje 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 29. 8. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, kont. oseba Irena Skubic,
Tržaška 19, Ljubljana, tel. 061/178-83-36,
faks 061/178-83-26, soba št. 416.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 31. 7. 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 Batistič, dipl. inž.
Tržaška 19a, Ljubljana, tel. 061/178-84-
19, faks 061/178-83-26, soba št. 320.

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

Ponudba mora veljati do: 7. 10. 1998.
Datum objave razpisa: 24. 7. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 6. 9. 1998.

Št. 110-1/93 Ob-5064Č
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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 - Direkci-
ja RS za ceste, kont. oseba Jure Pejanovič,
dipl. inž. Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-89, faks 061/178-80-36,
soba št. 205.

2. Predmet javnega naročila: storitve.

Navedba vsebine: idejni projekt rekon-
strukcije ceste R 1/216, odsek 1367
Ivančna Gorica.

3. Orientacijska vrednost naročila:
14,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 3 mesece.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

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

Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane
preference za domače ponudnike v višini 10%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 14. 8. 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, soba št. 123.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za IP projekt rekonstrukcije ceste Ivančna
Gorica–Muljava.” - D.L. Na hrbtni strani mo-
ra biti označen naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 14. 8. 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 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 31. 7. 1998, za 3.000 SIT.

Način plačila: na blagajni DDC (soba
416) oziroma z virmanom na račun številka:
50105-601-13838.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Družba za državne ceste, d.o.o., Ljub-
ljana, kont. oseba Draga Lavrič, dip. inž.
Tržaška 19a, Ljubljana, tel. 061/178-84-
32, faks 061/178-83-26, soba št. 301.

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

Ponudba mora veljati do: 14. 10. 1998.
Datum objave razpisa: 24. 7. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 13. 9. 1998.

Št. 110-1/93 Ob-5064D
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija RS
za ceste, kont. oseba Mag. Vlado Oštir, dipl.
inž. Tržaška 19, Ljubljana, tel. 061/178-80-
87, faks 061/178-80-36, soba št. 204.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: preplastitev ceste
R 3-643 (372) 1362 Rakitna–Cerknica
od km 14.800 do km 15.800.
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3. Orientacijska vrednost naročila:
15,000.000 SIT.

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

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 14. 8. 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, soba št. 123.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za preplastitev ceste Raktina–Cerknica”. -
M.D. Na hrbtni strani mora biti označen
naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 14. 8. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Ministrstvo za pro-
met in zveze - Direkcija RS za ceste, odpira-
nje 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 6. 10. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, kont. oseba Irena Skubic,
Tržaška 19, Ljubljana, tel. 061/178-83-36,
faks 061/178-83-26, soba št. 416.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 31. 7. 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 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: 14. 10. 1998.
Datum objave razpisa: 24. 7. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 13. 10. 1998.

Št. 110-1/93 Ob-5064E
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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 - Direkci-
ja RS za ceste, kont. oseba Dr. Miklavž
Čepon, dipl. inž. Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-91, faks 061/178-80-36,
soba št. 206.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: zamenjava hidroizo-
lacije in asfalta na viaduktu Baba na
G 1/10 odsek 291 v km 4.300 (M
10/291).

3. Orientacijska vrednost naročila:
16,000.000 SIT.

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

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 24. 8. 1998 do 8.30
na naslov: Družba za državne ceste, d.o.o.,
Ljubljana, prevzemnik vložišče, Tržaška 19a,
1000 Ljubljana, tel. 061/178-83-25, faks
061/178-83-26, soba št. 123.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za zamenjavo hidroizolacije in asfalta na via-
duktu Baba.” - B.B. Na hrbtni strani mora
biti označen naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 24. 8. 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 16. 10. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, kont. oseba Irena Skubic,
Tržaška 19, Ljubljana, tel. 061/178-83-36,
faks 061/178-83-26, soba št. 416.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 31. 7. 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 Batistič, dipl. inž.
Tržaška 19a, Ljubljana, tel. 061/178-84-
19, faks 061/178-83-26, soba št. 320.

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

Ponudba mora veljati do: 24. 10. 1998.
Datum objave razpisa: 24. 7. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 23. 10. 1998.

Št. 110-1/93 Ob-5064F
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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 - Direkci-
ja 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 cestah 929 (R
361) in 705 (R 343 b).

3. Orientacijska vrednost naročila:
28,900.000 SIT.

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

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 24. 8. 1998 do 9.30 na
naslov: Družba za državne ceste, d.o.o., Ljub-
ljana, 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 obnova in postavitev varnostnih ograj.” -
A.M. Na hrbtni strani mora biti označen na-
slov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 24. 8. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Ministrstvo za pro-
met in zveze - Direkcija RS za ceste, odpira-
nje 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 16. 10. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, kont. oseba Irena Skubic,
Tržaška 19, Ljubljana, tel. 061/178-83-36,
faks 061/178-83-26, soba št. 416.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 31. 7. 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 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: 24. 10. 1998.
Datum objave razpisa: 24. 7. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 23. 10. 1998.

Št. 110-1/93 Ob-5064G
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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 - Direkci-
ja RS za ceste, kont. oseba Dr. Miklavž
Čepon, dipl. inž. Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-91, faks 061/178-80-36,
soba št. 206

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: sanacija plazu in
dveh usadov na R 3 656 odsek 3651
Kočevska Reka–Borovec.
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3. Orientacijska vrednost naročila:
35,000.000 SIT.

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

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 24. 8. 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, soba št. 123.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za sanacijo plazu in usadov Kočevska Re-
ka–Borovec.” - B.V. Na hrbtni strani mora
biti označen naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 24. 8. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Ministrstvo za pro-
met in zveze - Direkcija RS za ceste, odpira-
nje 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 16. 10. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, kont. oseba Irena Skubic,
Tržaška 19, Ljubljana, tel. 061/178-83-36,
faks 061/178-83-26, soba št. 416.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 31. 7. 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 Brane Vlaj, dipl. inž. Tr-
žaška 19a, Ljubljana, tel. 061/178-83-94,
faks 061/178-83-26, soba št. 321.

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

Ponudba mora veljati do: 24. 10. 1998.
Datum objave razpisa: 24. 7. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 23. 10. 1998.

Št. 110-1/93 Ob-5064H
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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 - Direkci-
ja RS za ceste, kont. oseba Polonca An-
drejčič-Mušič, dipl. inž. Tržaška 19, Ljublja-
na, tel. 061/178-80-47, faks 061/178-80-
36, soba št. 213.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: PGD, PZI kolesar-

ske poti od MMP Rateče do Gozd Mar-
tuljka kot daljinsko kolesarsko pot.

3. Orientacijska vrednost naročila:
9,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 3 mesece.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 7. 8. 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, soba št. 123.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za PGD, PZI kolesarske poti Rateče–Gozd
Martuljk”. - D.L. Na hrbtni strani mora biti
označen naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 7. 8. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Ministrstvo za pro-
met in zveze - Direkcija RS za ceste, odpira-
nje 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 29. 8. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, kont. oseba Irena Skubic,
Tržaška 19, Ljubljana, tel. 061/178-83-36,
faks 061/178-83-26, soba št. 416.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 31. 7. 1998, za 3.000 SIT.

Način plačila: na blagajni DDC (soba
416) oziroma z virmanom na račun številka:
50105-601-13838.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Družba za državne ceste, d.o.o., Ljub-
ljana, kont. oseba Draga Lavrič, dipl. inž.,
Tržaška 19a, Ljubljana, tel. 061/178-84-
32, faks 061/178-83-26, soba št. 301.

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

Ponudba mora veljati do: 7. 10. 1998.
Datum objave razpisa: 24. 7. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 6. 9. 1998.

Št. 110-1/93 Ob-5064I
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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 - Direkci-
ja RS za ceste, kont. oseba Majda Pachole,
dipl. jur. Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-16, faks 061/178-80-36,
soba št. 406.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: zamejičenje oziro-

ma obnova meje in izdelava parcelacij-
skih načrtov za 99 odsekov M in R cest
v Republiki Sloveniji.

3. Orientacijska vrednost naročila:
140,000.000 SIT.

4. Dokončanje del: 30. 11. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 25. 8. 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, soba št. 123.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za zamejničenje meja in izdelava parcelacij-
skih načrtov.” - E.T. Na hrbtni strani mora
biti označen naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 25. 8. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Ministrstvo za pro-
met in zveze - Direkcija RS za ceste, odpira-
nje vodi strokovna komisija, Tržaška 19,
Ljubljana, tel. 061/178-80-74, faks
061/178-80-36, soba št. 320/II.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 17. 10. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, kont. oseba Irena Skubic,
Tržaška 19, Ljubljana, tel. 061/178-83-36,
faks 061/178-83-26, soba št. 416.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 31. 7. 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. Ema Taljan, inž. Tržaška 19a,
Ljubljana, tel. 061/178-83-63, faks
061/178-83-26, soba št. 228.

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

Ponudba mora veljati do: 25. 10. 1998.
Datum objave razpisa: 24. 7. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 24. 10. 1998.

Št. 110-1/93 Ob-5064J
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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 - Direkci-
ja RS za ceste, kont. oseba Mag. Vladimir
Oštir, dipl. inž. Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-87, faks 061/178-80-36,
soba št. 204.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: preplastitev ceste
G2-102 (M 10) odsek 302 Logatec–Kal-
ce.

3. Orientacijska vrednost naročila:
35,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 60 dni.
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5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: najnižja cena.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 26. 8. 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, soba št. 123.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za preplastitev ceste Logatec–Kalce.” -
M.D. Na hrbtni strani mora biti označen na-
slov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 26. 8. 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 18. 10. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, kont. oseba Irena Skubic,
Tržaška 19, Ljubljana, tel. 061/178-83-36,
faks 061/178-83-26, soba št. 416.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 31. 7. 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 Miloš Dernovšek, inž. Tr-
žaška 19a, Ljubljana, tel. 061/178-80-01,
faks 061/178-83-26, soba št. 323.

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

Ponudba mora veljati do: 26. 10. 1998.
Datum objave razpisa: 24. 7. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 25. 10. 1998.
Ministrstvo za promet in zveze

– Direkcija RS za ceste

Ob-5095
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Družba za avtoceste v Republiki Slove-
niji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: rekonstrukcija in
ureditev regionalne ceste R2 430/282
Slovenske Konjice–Celje od km 6+428
do 7+500.

3. Orientacijska vrednost naročila:
550,000.000 SIT.

4. Rok dokončanja del: 9 mesecev po
podpisu pogodbe.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 26. 8. 1998 do
9. ure, 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, soba št. 123.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za: Rekonstrukcija in ureditev regionalne ce-
ste R2 430/282 Slovenske Konjice–Celje
od km 6+428 do 7+500”. Na hrbtni strani
mora biti označen naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 26. 8. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Direkcija Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana.

Naročnik: Družba za avtoceste v Repub-
liki Sloveniji, d.d., odpiranje vodi strokovna
komisija, Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-81-11, soba št. 220/II.

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

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

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: 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 26. 8. 1998 za 60.000 SIT.

Način plačila: na blagajni DDC (soba
104) oziroma z virmanom na račun številka:
50105-601-13838.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Družba za državne ceste, d.o.o., Ljub-
ljana, kont. oseba Bogdan Vrezner, dipl.
inž., Ulica Talcev 24, 2000 Maribor, tel.
062/224-559, faks 062/224-549.

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

Ponudba mora veljati do: 25. 11. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 23. 10. 1998.
Družba za avtoceste v

Republiki Sloveniji, d.d.

Javni razpis za izbiro izvajalca
s predhodnim ugotavljanjem

sposobnosti

Popravek

V javnem razpisu za izbiro izvajalca s
predhodnim ugotavljanjem sposobnosti Slo-
venskih železnic, d.d., Ljubljana, objavlje-
nem v Uradnem listu RS, št. 51, z dne 17. 7.
1998; Ob-4602, se datum v drugem od-
stavku 10. točke pravilno glasi:

Ponudba mora veljati do 18. 9. 1998.
Uredništvo

Sklepi po 42. členu

Ob-4842
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Geodetska uprava Republike Slovenije,
kont. oseba Vesna Belec, Zemljemerska
12, Ljubljana, tel. 178-49-18, faks 178-49-
09, soba št. P10.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine:
2.1. transformacija DKN-DOF: ob-

močje A,
2.2. transformacija DKN-DOF: ob-

močje B,
2.3. transformacija DKN-DOF: ob-

močje C.
3. Orientacijska vrednost naročila: 2.1.

– 3,000.000 SIT; 2.2. – 2,900.000 SIT;
2.3. – 700.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 15. 7. 1998 in/ali zaključek 15. 9.
1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: vsi kriteriji navedeni v razpisni do-
kumentaciji.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 9. 7.
1998 ob 9.30, na naslovu: Geodetska upra-
va Republike Slovenije, Zemljemerska 12,
1000 Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 2.1. – 2; 2.2.
– 3; 2.3. – 2, najnižja cena: 2.1. –
3,510.000 SIT; 2.2. – 2,761.900 SIT;
2.3. – 498.420 SIT, najvišja cena: 2.1. –
3,974.260 SIT; 2.2. – 4,234.400 SIT;
2.3. – 1,192.800 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 47, z dne 29. 6.
1998; Ob-3986.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 24.7. 1998.
Geodetska uprava Republike Slovenije

Ob-4853
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št.
24/97), objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika

1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Naročnik: JP Komunalno podjetje Logatec,
d.o.o., kontaktna oseba: Igor Petek, dipl.
inž. gr., Tržaška 27, Logatec, tel.: 061-
741019, faks: 061-742171.

2. Predmet javnega naročila: dobava in
montaža merilne in telekomunikacijske
ter spremljajoče programske opreme za
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avtomatizacijo vodovodnega in kanali-
zacijskega omrežja, ki mora tvoriti eno-
ten sistem - I. faza.

3. Orientacijska vrednost naročila:
5,000.000 SIT.

4. Rok začetka dobave in končanje do-
bave: začetek del: 1. julij 1998, zaključek
del: 1. september 1998 oziroma po dogo-
voru.

5. Utemeljitev izbire ponudnika
– reference,
– tehnične lastnosti ponujene opreme

(atesti),
– razmerje cene in kvalitete ponujene

opreme,
– ponujena garancijska doba za opre-

mo,
– standardiziranost ponujene opreme,
– predvideni stroški vzdrževanja in eno-

stavnost vzdrževanja opreme.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo dne 3.

junija ob 7. uri na Tržaški 15, Logatec.
Število prispelih ponudb: 8, najnižja ce-

na: 4,472.750 SIT, najvišja ce-
na: 23,368.400 SIT.

7. Postopek izbire ponudnika: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev, objav-
ljen v Ur. l. RS, št. 37/98, Ob-2524.
 JP Komunalno podjetje Logatec, d.o.o.

Ob-4869
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 Slovensko narodno

gledališče Drama Ljubljana, Erjavčeva 1,
Ljubljana.

2. Predmet razpisa je bil zamenjava
protipožarne varnostne naprave in vz-
postavitev celovite požarne zaščite v
zgradbi SNG Drama Ljubljana.

3. Ponujene cene so bile med
10,007.855 SIT in 15,419.092 SIT.

4. Pričetek izvajanja storitve bo 1. av-
gusta 1998.

5. Pri izboru so bila upoštevana merila
podana v razpisni dokumentaciji.

6. Javno odpiranje osmih ponudb je bilo
6. julija 1998 ob 15. uri v prostorih naročni-
ka.

7. Razpis je bil objavljen v Uradnem listu
RS, št. 45 z dne 12. junija 1998.

8. Izbrana ponudnika sta Romer s.p. Ptu-
jska 62, 2327 Rače za izdelavo vodne za-
vese in G7 d.o.o., Špruha 33, 1236 Trzin
za sistem protipožarne centrale.

SNG Drama

Št. 98-773 Ob-4870
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o priznanju sposobnosti

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Rudnik Žirovski vrh, p.o., Todraž 1,
4224 Gorenja vas, kont. oseba Jože Le-
nart, tel. 064/681-200, telefaks
064/681-089.

2. Predmet javnega naročila: rušitvena
in sanacijska dela.

3. Orientacijska vrednost del:
145,000.000 SIT.

4. Ime in naziv ponudnikov, ki jim je bila
priznana sposobnost in obdobje za katere-
ga je priznana:

– Gradis SPO, d.d., Šmartinska c. 32,
Ljubljana,

– SGP Tehnik, p.o., Stara cesta 2, Škof-
ja Loka,

– Topos, d.o.o., Hotavlje 74, Gorenja vas.
Čas priznanja sposobnosti: 12 mesecev,

začetek 1. 8. 1998, zaključek 1. 8. 1999.
5. Utemeljitev priznanja sposobnosti:

merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
6. Javno odpiranje ponudb je bilo 24. 6.

1998 ob 11. uri, v prostorih Rudnika Žirov-
ski vrh, Todraž 1, Gorenja vas.

Število prispelih ponudb: 4.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavlja-
njem sposobnosti (43. do 50. člen ZJN).

8. Datum in številka objave javnega raz-
pisa: Uradni list RS, št. 39, z dne 22. 5.
1998; Ob-2630.

Rudnik Žirovski vrh

Ob-4871
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 Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje, kont.
oseba Majda Ivanov ali Damjana Ribič na
Oddelku za proračun, finance ter gospodar-
ske in družbene dejavnosti Občine Trebnje.

2. Predmet javnega naročila: prevozi
učencev v osnovne šole v Občini Treb-
nje za šolsko leto 1998/99, in sicer za
Osnovno šolo Veliki Gaber, Trebnje, Mir-
na, Dr. Pavla Lunačka Šentrupert in Mo-
kronog.

3. Orientacijska vrednost naročila:
30,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 9. 1998, zaključek 30. 6. 1999.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: ugodnej-
ši tako glede na cene kot tudi glede kvalite-
te vozil in drugih ugodnosti, ki jih nudi na-
ročniku.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb je bilo 30. 6. 1998 v mali sejni sobi
Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje, ob
9. uri.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-
na: 36,453.400 SIT, najvišja cena:
47,996.084,30 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 41, z dne 29. 5.
1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 24. 7. 1998.

Občina Trebnje

Ob-4872
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Banka Slovenije, kont. oseba Janez Pre-
lec, Slovenska 35, Ljubljana, tel. 17-19-
509, faks 17-19-730, soba št. 509.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: generalna rekon-

strukcija osebnega dvigala.
3. Orientacijska vrednost naročila:

14,500.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: začetek v mesecu juliju
1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: kriteriji
iz razpisne dokumentacije.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 2. 7.
1998 ob 10. uri v prostorih Banke Slovenije.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-
na: 8,309.130 SIT, najvišja cena:
12,574.330 SIT.

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

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 43, z dne 5. 6. 1998;
Ob-3255.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 24. 7. 1998.

Ob-4873
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Banka Slovenije, kont. oseba Mitja An-
žur, Slovenska 35, Ljubljana, tel. 061/17-
19-142, faks 061/215-516.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: strojna in program-

ska oprema za podporo pisarniškemu
poslovanju.

3. Orientacijska vrednost naročila:
95,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja nabav: bo določen ob podpisu
pogodbe – zaključek december 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: merila in
ocene, navedene v razpisni dokumentaciji.

Izbrana sta bila naslednja najugodnejša
ponudnika:

– pod 1.A) točko: AskPro, d.o.o.,
– pod 1.B) točko: AskPro, d.o.o.,
– pod 1.C) točko: AskPro, d.o.o.,
– pod 1.E) točko: Simt, d.o.o.,
– pod 1.G) točko: AskPro, d.o.o.
– pod 2. točko: AskPro, d.o.o.
Za točki 1.D) in 1.F) ponudnik ni bil iz-

bran, ker se je za navedeni točki javil samo
po en ponudnik s popolno ponudbo.

Pri ocenjevanju niso bile upoštevane pre-
ference za domače ponudnike.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: avla Banke Slovenije, Slovenska
35, Ljubljana, 11. 6. 1998 ob 14. uri.

Število prispelih ponudb: 9.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpisa:
Uradni list RS, št. 37, z dne 15. 5. 1998.
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Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 10. 7. 1998.

Banka Slovenije

Ob-4874
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Občina Kanal ob Soči, kont. oseba Ni-
ves Prijatelj, dipl. inž. gr., Trg svobode 23,
5213 Kanal, tel. 065/51-700, faks
065/51-701.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: rekonstrukcija ce-
ste LC 5713 Kanal–Kal nad Kanalom,
na odseku od odcepa za Avšje do Levpe
(od km 6+850 do km 8+900).

3. Orientacijska vrednost naročila:
29,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: od
18. 8. 1998 do 22. 9. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena skladno z merili, določenimi v razpisni
dokumentaciji.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: Sejna soba Občine Kanal ob Soči,
Kanal, Trg svobode 23, dne 29. 6. 1998
ob 9.30.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-
na: 23,694.558 SIT, najvišja cena:
28,728.739,40 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

8. Datum in številka objave javnega raz-
pisa: Uradni list RS, št. 41, z dne 29. 5.
1998 in popravek Uradni list RS, št. 43, z
dne 5. 6. 1998.

9. Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 24. 7. 1998.

Občina Kanal ob Soči

Št. 285/98 Ob-4875
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Zdravstveni dom Novo mesto, kont. ose-
ba Marija Florjančič, Kandijska cesta 4, No-
vo mesto, tel. 068/39-16-701, faks
068/322-116.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine:
A) 4 kom zobni stroji,
B) 1 kom biokemični analizator.
3. Orientacijska vrednost naročila:

22,000.000 SIT:
A) 11,500.000 SIT,
B) 10,500.000 SIT.
4. Dobavni rok: dva meseca.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga

merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Preference za domače ponudnike niso

bile upoštevane.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: plačilni pogoji.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 22. 6.
1998 ob 11. uri, na naslovu: Zdravstveni
dom Novo mesto, Kancijska cesta 4, Novo
mesto.

Število prispelih ponudb: 9, najnižja ce-
na: A) 11,740.389 SIT, B) 9,750.000 SIT,
najvišja cena: A) 12,635.530 SIT, B)
20,622.000 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 41, z dne 29. 5.
1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 24. 7. 1998.

Zdravstveni dom Novo mesto

Ob-4876
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Bolnišnica Golnik-Kopa, kont. osebi Vin-
ko Štefe, Roman Potočnik, Golnik 36, Gol-
nik, tel. 064/461-122, faks 064/461-578.

2. Predmet javnega naročila: obnova
strešne kritine na objektu “stare stav-
be”.

3. Orientacijska vrednost naročila:
6,321.161 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 30 dni po podpisu pogod-
be.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-
vane preference za domače ponudnike v
višini 2%.

Po analizi in merilih razpisne dokumen-
tacije je bil kot najugodnejši ponudnik iz-
bran Krovstvo in kleparstvo Mlakar Martin,
s.p.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 9. 7.
1998 ob 12. uri, na naslovu: Bolnišnica
Golnik-Kopa, sejna soba na upravi.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-
na: 6,321.161 SIT, najvišja cena:
7,399.623 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 45, z dne 16. 6.
1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 24. 7. 1998.

Bolnišnica Golnik-Kopa

Št. 101/11-98 Ob-4877
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Komunala Idrija, p.o., Idrija, Carl Jako-

ba 4, kont. oseba Zorko Rustja, dipl. inž.
gr., tel. 065/71-076, faks 065/72-237.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine:
a) izdelava projekta PGD in PZI – od-

vajanje odpadnih voda iz področja me-
sta Idrija,

b) izdelava projekta PGD in PZI – vo-
dovod Idrija – dograditev sistema.

3. Orientacijska vrednost naročila:
a) za 2.a) točko – 14,000.000 SIT,
b) za 2.b) točko – 6,500.000 SIT.
4. Dobavni rok: štiri mesece od podpisa

pogodbe.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja

cena in reference.
Izbrana ponudnika sta bila:
a) za 2.a) točko – podjetje VGI Ljubljana,

Hajdrihova 28,
b) za 2.b) točko – podjetje TTS Ljublja-

na, Pustovrhova 19.
6. Naslov, prostor in ura javnega odpira-

nja ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 30. 6.

1998 ob 10. uri, v prostorih Komunale Idri-
ja, Carl Jakoba 4, Idrija.

Na razpis je prispelo naslednje število
veljavnih ponudb:

a) za 2.a) točko je prispelo 5 veljavnih
ponudb, najnižja cena ponudbe je
6,922.500 SIT, najvišja ponudba je
13,312.500 SIT;

b) za 2.b) točko je prispelo 5 veljavnih
ponudb, najnižja cena ponudbe je
6,330.700 SIT, najvišja cena je
20,000.000 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Objava razpisa: Uradni list RS, št. 41, z
dne 29. 5. 1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 24. 7. 1998.

Komunala idrija, p.o.

Št. 158/98 Ob-4878
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: KKPC Avditorij Portorož, Senčna pot
10, Portorož, kont. oseba Borut Valenčič.

2. Predmet javnega naročila: izdelava
PGD in PZI za investicijo nadkritje letne-
ga dela Avditorija.

3. Orientacijska vrednost naročila:
6,600.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: priče-
tek 15. 7. 1998, zaključek del 15. 9. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: primer-
na cena za količino ponujenih arhitekton-
sko-tehničnih rešitev; druge zahteve, nave-
dene v razpisni dokumentaciji (oder, po-
možni prostori, način zapiranja zaradi pro-
pustnosti hrupa in vremenskih vplivov).

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: AHRE, d.o.o., Ljubljana:

– primerna tehnična rešitev nadkritja;
– primerna rešitev odra in spremljajočih

prostorov;
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– rešitev, ki preddvideva finančno izved-
bo projekta v okviru predvidene vrednosti
investicije.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ter sestanek gradbenega odbora:

– javno odpiranje: Avditorij Portorož,
Senčna pot 10, dne 16. 6. 1998 ob 13. uri
(prisotni predstavniki 6 ponudnikov);

– odločanje gradbenega odbora: Avdi-
torij Portorož, Senčna pot 10, dne 3. 7.
1998 od 9. do 17. ure.

Število prispelih ponudb: 10, od tega 9
popolnih; najnižja ponudbena cena:
6,000.000 SIT, najvišja cena: 14,910.000
SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 39, z dne 22. 5.
1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 17. 7. 1998.

Avditorij Portorož

Ob-4879
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Občina Šmarje pri Jelšah, kont. oseba
Anton Lah, Aškerčev trg 12, Šmarje pri Jel-
šah, tel.063/821-007, faks 063/821-133.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: rekonstrukcija I. eta-
pe lokalne ceste Lekmarje–Sveti Štefan,
št. 7425 v dolžini 3,2 km.

3. Orientacijska vrednost naročila:
50,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 2 meseca, začetek avgust
1998 in zaključek oktober 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: cena, reference, rok za izvedbo
del.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 13. 7.
1998 ob 13. uri, na naslovu: Občina Šmar-
je pri Jelšah, Aškerčev trg 12, Šmarje pri
Jelšah.

Število prispelih ponudb: 6, najnižja ce-
na: 41,621.481 SIT, najvišja cena:
56,271.011,50 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 45, z dne 12. 6.
1998; Ob-3561.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 24. 7. 1998.

Občina Šmarje pri Jelšah

Ob-4880

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:

Dravske elektrarne Maribor, d.o.o., Obrežna
170, Maribor, kont. oseba Marko Grmek,
tel. 062/30-05-712, faks 062/30-05-701.

2. Predmet javnega naročila: obnova
žerjava za zapiranje turbinskega iztoka
na HE Zlatoličje.

3. Orientacijska vrednost javnega naro-
čila: 7,000.000 SIT.

4. Rok izvedbe del: avgust–september
1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.

Opis odločujočih meril za izbiro najugod-
nejšega ponudnika: ponudbena cena, refe-
rence pri naročniku in podobnih delih in
objektih v zadnjih 3 letih, kadrovska popol-
njenost in strokovna usposobljenost, kon-
trola kakovosti, garancijski rok, dobavni rok,
plačilni pogoji, opremljenost s strojno opre-
mo in delovnimi pripravami.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje pravočasno prispelih po-
nudb je bilo 1. 7. 1998 ob 11. uri, v prosto-
rih poslovne stavbe Dravskih elektrarn Mari-
bor, Obrežna 170.

Število prispelih ponudb: 5, najnižja ce-
na: 6,896.913 SIT, najvišja cena:
9,722.755 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 42-43, z dne 5. 6.
1998; Ob-3258.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 24. 7. 1998.

Ob-4881
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.,
Obrežna 170, Maribor, kont. oseba Zlatko
Urih, tel. 062/30-05-290, faks 062/30-
05-695.

2. Predmet javnega naročila: univerzal-
na turbinska vtočna zapornica za HE Vu-
zenica, HE Vuhred, HE Ožbalt, HE Mari-
borski otok.

3. Orientacijska vrednost javnega naro-
čila: 52,000.000 SIT.

4. Rok dobave: 6 mesecev.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: merila,

navedena v razpisni dokumentaciji.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: ponudbena cena, kadrovska po-
polnjenost in strokovna usposobljenost, pri-
mernejše tehnične rešitve, kontrola kakovo-
sti, organizacija in način, plačilni pogoji, ga-
rancijski rok, dobavni rok, druge ugodnosti.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje pravočasno prispelih po-
nudb je bilo 16. 6. 1998 ob 11. uri, v
prostorih poslovne stavbe Dravskih elektrarn
Maribor, Obrežna 170.

Število prispelih ponudb: 4, najnižja ce-
na: 42,602.100 SIT, najvišja cena:
100,749.921 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 37, z dne 15. 5.
1998; Ob-2512.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 24. 7. 1998.

Ob-4882
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.,
Obrežna 170, Maribor, kont. oseba Marko
Grmek, tel. 062/30-05-712, faks 062/30-
05-701.

2. Predmet javnega naročila:
antikorozijska zaščita zapornice 5. pre-
točnega polja – JEZ Melje.

3. Orientacijska vrednost javnega naro-
čila: 7,000.000 SIT.

4. Rok izvedbe del: 2 meseca od podpi-
sa pogodbe.

5. Utemeljitev izbire ponudbe: merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.

Opis odločujočih meril za izbiro najugod-
nejšega ponudnika: način izvajanja in zago-
tavljanja kvalitete, postopki kontrol, cena,
reference, strokovna popolnjenost, us-
posobljenost, poznavanje tehnologije, stroj-
na opremljenost za izvajanje del, plačilni po-
goji, roki izvedbe del, garancijski rok.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje pravočasno prispelih po-
nudb je bilo 2. 7. 1998 ob 11. uri, v prosto-
rih poslovne stavbe Dravskih elektrarn Mari-
bor, Obrežna 170.

Število prispelih ponudb: 4, najnižja ce-
na: 5,841.436 SIT, najvišja cena:
6,823.181,44 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 42-43, z dne 5. 6.
1998; Ob-3257.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 24. 7. 1998.

Ob-4883
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.,
Obrežna 170, Maribor, kont. oseba Srečko
Rojs, tel. 062/30-05-163, faks 062/30-
05-695.

2. Predmet javnega naročila: računal-
niška oprema.

3. Orientacijska vrednost javnega naro-
čila: 15,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 1 mesec po sklenitvi po-
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godbe.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: merila,

navedena v razpisni dokumentaciji.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: cena, kvaliteta, opreme, servis,
reference, število zaposlenih in kadrovska
struktura, ostale ugodnosti.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje pravočasno prispeli po-
nudb je bilo 6. 7. 1998 ob 11. uri, v prosto-
rih poslovne stavbe Dravskih elektrarn Mari-
bor, Obrežna 170.

Število prispelih ponudb: 6, najnižja ce-
na: 12,979.728 SIT, najvišja cena:
19,600.565,25 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 45, z dne 12. 6.
1998; Ob-2635.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 24. 7. 1998.

Dravske elektrarne Maribor

Ob-4884
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Mestna občina Novo mesto, kont. ose-
ba Bratič Milan, Seidlova cesta 1, Novo
mesto, tel. 068/317-231, faks 068/321-
731, soba št. 31/I.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: gradnja parkirnih
prostorov pred pošto v Novem mestu na
Novem trgu.

3. Orientacijska vrednost naročila:
5,700.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 1 mesec, začetek 1. 7.
1998 in/ali zaključek 1. 8. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena; druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 10. 6.
1998 ob 13.30, na naslovu: Mestna občina
Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo
mesto.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-
na: 6,028.531 SIT, najvišja cena:
7,106.487 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 37, z dne 15. 5.
1998; Ob-2457.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 24. 7. 1998.

Mestna občina Novo mesto

Ob-4885

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Občina Ivančna Gorica, kont. oseba Je-
reb Tone, Sokolska ulica 8, Ivančna Gorica,
tel. 061/777-697, 778-384, faks
061/777-697, soba št. 5.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: asfalterska dela na
lokalnih in krajevnih cestah v Občini
Ivančna Gorica v letu 1998.

3. Orientacijska vrednost naročila:
49,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 5 mesecev, začetek 20. 8.
1998 in/ali zaključek 31. 12. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: cenovno najugodnejši izvajalec za
vse ceste v občini in dosega kvalitete in roka.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 29. 6. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Občina Ivančna Gorica,
Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica.

Število prispelih ponudb: 4, najnižja ce-
na: ceno na enoto, najvišja cena: ceno na
enoto.

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 41, z dne 29. 5.
1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 24. 7. 1998.

Občina Ivančna Gorica

Ob-4886
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Mestna občina Koper, Urad za družbe-
ne dejavnosti, kont. oseba Jožica Vatovec,
Verdijeva 10, Koper, tel. 066/446-239,
faks 066/271-021, soba št. 203.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: tekoča vzdrževalna
dela na obstoječem kopališču v Žuster-
ni pri Kopru.

3. Orientacijska vrednost naročila in čas
objave razpisa: 15,000.000 SIT; 5. 6. 1998.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 15. 9. 1998 in zaključek 30. 12. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: nižja cena, ustreznajše referen-
ce, krajši rok izvedbe.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 26. 6.
1998 ob 11. uri, na naslovu: Mestna obči-
na Koper, Urad za družbene dejavnosti, Ver-
dijeva 10, 6000 Koper.

Število prispelih ponudb: 2, najnižja ce-
na: 20.894.125 SIT, najvišja cena:
22.911.479 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 42-43, z dne 5. 6.
1998; Ob-3194

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 24. 7. 1998.

Mestna občina Koper
Urad za družbene dejavnosti

Ob-4887
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:

Telekom Slovenije, d.d., PE Novo mesto,
kont. oseba Roman Gabrijel, dipl. inž., Novi
trg 7a, Novo mesto, tel. 068/371-120, 623-
769, faks 068/323-654, soba št. 76.

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

Navedba vsebine: projektiranje, mon-
taža in vključitev radijskih prenosnih si-
stemov na območju Telekoma Sloveni-
je, d.d., PE Novo mesto v letu 1998 Mir-
na gora–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/ali zaključek 20. 12.
1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena; druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: najnižja cena, zahtevane tehnič-
ne rešitve in najkrajši dobavni rok.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 7. 7.
1998 ob 13. uri, na naslovu: Telekom Slo-
venije, d.d., PE Novo mesto, Novi trg 7a,
8000 Novo mesto.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-
na: 14,584.005 SIT, najvišja cena:
23,091.583 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 45, z dne 12. 6.
1998; Ob-3427.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 3. 8. 1998.

Telekom Slovenije, d.d.,
PE Novo mesto

Ob-4888
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:

Uprava Republike Slovenije za pomorstvo,
kont. oseba Adela Rožac, Ukmarjev trg 2,
Koper, tel. 066/271-216, faks 066/271-
447, e-mail adela.rozac@gov.si.
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2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izgradnja zaščitnih
nasipov v koprskem pristanišču.

3. Orientacijska vrednost naročila:
149,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 1,5 meseca in/ali 45 dni,
začetek 21. 7. 1998 in/ali zaključek 4. 9.
1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe:

– materialni viri,
– cena,
– zaposleni kadri,
– reference.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 29. 6.

1998 ob 10.15, na naslovu: Uprava RS za
pomorstvo, Ukmarjev trg 2, 6000 Koper.

Število prispelih ponudb: 4, najnižja ce-
na: 79,599.629,10 SIT, najvišja cena:
109,450.673 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 43, z dne 5. 6. 1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 24. 7. 1998.

Ministrstvo za promet in zveze
Uprava RS za pomorstvo

Ob-4889
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: RS Ministrstvo za šolstvo in šport, kont.
oseba Margareta Jeraj, dipl. inž. arh., Žu-
pančičeva 6, Ljubljana, tel. 212-838, faks
13-12-327.

2. Predmet javnega naročila: inv. vzdr.
dela.

Navedba vsebine: izbira izvajalca za
izvedbo investicijsko vzdrževalnih del na
objektih članic Univerze v Ljubljani v le-
tu 1998, in sicer:

vrsta del št. objektov orientacijska
vrednost

 skupaj

A) sanitarije 4 13,000.000 SIT,
B) zamenjava

osebnih dvigal 2 15,300.000 SIT,
C) zamenjava

oken 4 13,900.000 SIT,
D) prezračevanje 1 3,400.000 SIT.

3. Orientacijska
vrednost naročila: 49,500.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 2 meseca (t. B 3) in/ali 60
dni oziroma t. B. 90, začetek 20. 7. 1998
in/ali zaključek 31. 8. 1998 oziroma B.
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 so bile upošte-
vane preference za domače ponudnike v
višini 5%.

Opis odločujočih meril za izbiro izbranih
ponudb: izbrani ponudniki so cenovno naju-
godnejši z ustreznimi referencami in kadri.

A) sanitarije: GP Bežigrad, d.d., Podmilš-
čakova 24 in TIM Grad, d.o.o., Kamniška
51, Radomlje;

B) osebna dvigala: DVG, d.o.o. in DVG
Lift servis, d.o.o., Špruha 7, Trzin;

C) Alu okna: Stol Alu, d.o.o., Kamnik,
Ljubljanska 45, Almont, d.o.o., Slovenska
Bistrica, Partizanska 38, SAG Konstrukcije,
d.o.o., Leskovec 13, Pragersko, Slon Inte-
rieri, d.o.o., Cesta na Laze 4, Ljubljana;

D) klima: javni razpis ni uspel.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 29. 6.

1998 ob 13.05, na naslovu: RS Urad za
šolstvo.

Naročnik: RS Ministrstvo za šolstvo in
šport, odpiranje vodi Margareta Jeraj, dipl.
inž. arh., Trubarjeva 5, 1000 Ljubljana, so-
ba št. 95.

Število prispelih ponudb: 18, najnižja ce-
na: A) 14,609.965 SIT, B) 15,030.910 SIT,
C) 15,358.619 SIT, najvišja cena:
A) 17,869.767 SIT, B) 15,782.455 SIT,
C) 18,427.076,98 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 42-43, z dne 5. 6.
1998; Ob-3210.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 23. 7. 1998.

RS Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-4890
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: ŠRZ Rdeča dvorana Velenje, kont. ose-
ba Marjan Klepec, Šaleška 3, Velenje, tel.
063/855-741, faks 063/854-641.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: zamenjava športne-
ga poda in izgradnja tribun v rdeči dvo-
rani Velenje.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 29,000.000
SIT, začetek 19. 6. 1998 in/ali zaključek
9. 7. 1998..

4. Dobavni rok: 2 meseca in/ali 60 dni.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga

merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-

števane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: po analizi iz merilih iz razpisne
dokumentacije je bil izbran za najugodnej-
šega ponudnika Omega, d.o.o., Velenje,
Efenkova 61.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 9. 7.
1998 ob 13.15, na naslovu: ŠRZ Rdeča
dvorana Velenje, Šaleška 3, 3320 Velenje.

Število prispelih ponudb: 5, najnižja ce-
na: 25,324.446 SIT, najvišja cena:
39,778.098 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. 46, z dne 19. 6. 1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 25. 7. 1998.

ŠRZ Rdeča dvorana Velenje

Ob-4891
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Občina Podvelka-Ribnica, kont. oseba
Tkalec Dušan, Podvelka 20, Podvelka, tel.
0602/66-215, faks 0602/66-216.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: prekritje strehe na
Osnovni šoli Ribnica na Pohorju.

3. Orientacijska vrednost naročila:
13,500.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 20 dni, začetek 29. 7.
1998 in/ali zaključek 17. 8. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: cena, reference, plačilni pogoji,
solventnost podjetij, rok izvedbe.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 10. 7.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Občina Podvel-
ka-Ribnica, Podvelka 20, 2363 Podvelka.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-
na: 12,326.513 SIT, najvišja cena:
13,914.274 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 46, z dne 19. 6.
1998; Ob-3633.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 24. 7. 1998.

Občina Podvelka-Ribnica

Ob-4892
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Občina Postojna, kont. oseba Ivan Fon,
Ljubljanska 4, Postojna, tel. 067/280-784,
faks 067/280-780, soba št. 8.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 52 / 24. 7. 1998 / Stran 5179

Navedba vsebine: izgradnja vodovoda
za naselje Šmihel pod Nanosom.

3. Orientacijska vrednost naročila:
9,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 3 mesece, začetek julij
1998 in/ali zaključek oktober 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: reference, ponudbena cena, do-
datne ugodnosti.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 24. 6.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Trg padlih
borcev 5, Postojna.

Naročnik: Občina Postojna, Ljubljanska
4, 6230 Postojna.

Število prispelih ponudb: 8, najnižja ce-
na: 8,336.744 SIT, najvišja cena:
10,553.056 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 39, z dne 22. 5.
1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 24. 7. 1998.

Ob-4893
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Občina Postojna, kont. oseba Ivan Fon,
Ljubljanska 4, Postojna, tel. 067/280-784,
faks 067/280-780, soba št. 8.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izgradnja vodovoda
za naselje Strmca in Lohača.

3. Orientacijska vrednost naročila:
45,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 5 mesecev, začetek julij
1998 in/ali zaključek december 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudni-
ke.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: dosedanje izvajanje vseh etap iz-
gradnje vodovoda Podgora, ponudbena ce-
na, dodatne ugodnosti.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 24. 6.
1998 ob 12. uri, na naslovu: Trg padlih
borcev 5, Postojna.

Naročnik: Občina Postojna, Ljubljanska
4, 6230 Postojna.

Število prispelih ponudb: 6, najnižja ce-
na: 40,518.970 SIT, najvišja cena:
45,194.209 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 39, z dne 22. 5.
1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 24. 7. 1998.

Občina Postojna

Št. 132/98-22 Ob-4894
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Mestna občina 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: izgradnja telovadni-
ce z opremo pri OŠ Šmihel v Novem
mestu.

3. Orientacijska vrednost naročila:
110,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 4 mesece, začetek 27. 7.
1998 in zaključek 30. 11. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike
v višini 10%.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 29. 8. 1998
ob 12. uri na naslovu: Mestna občina Novo
mesto, Seidlova 1, Novo mesto.

Št. prispelih ponudb: 3, najnižja cena:
104,266.888 SIT, najvišja cena:
109,504.666 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 41 z dne 29. 5. 1998,
Ob-2977.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 24. 7. 1998.

Mestna občina Novo mesto

Ob-4895
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: KOP, Javno komunalno podjetje Zagor-
je ob Savi, d.o.o., kont. oseba Bogdan Lili-
ja, Cesta zmage 57, Zagorje ob Savi, tel.
0601/64-131, faks 0601/64-114, sploš.
kadrov. sektor.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: tovorno vozilo, ki-

perska šasija s kratko kabino, pogon na
vsa štiri kolesa (4×4), moč motorja od
240.270 KM, nadgradnja - trostrani pre-
kucni zabojnik (kovinski), volumen 6–7
m3.

Kraj izpolnitve – Zagorje ob Savi, C. zma-
ge 57.

3. Orientacijska vrednost naročila:
14,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: skrajni dobavni rok 15.
11. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: fiksna cena.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 22. 6.
1998 ob 11. uri na naslovu: KOP, Javno
komunalno podjetje Zagorje ob Savi, Cesta
zmage 57, Zagorje ob Savi.

Št. prispelih ponudb: 4 (od tega 1 neve-
ljavna), najnižja cena 12,637.485 SIT, naj-
višja cena 14,509.087 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa:  Uradni list RS, št. 41 z dne 29. 5.
1998, Ob-2885.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 24. 7. 1998.

Javno komunalno podjetje
Zagorje ob Savi, d.o.o.

Št. 39/98 Ob-4896
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, Škof-
ja Loka.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: plinska kotlovnica
Mestni trg 20, Škofja Loka, preureditev.

3. Orientacijska vrednost naročila:
18 mio SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 24. 7. 1998 in zaključek 4. 9. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: reference ponudnika, najugodnej-
ša cena, kadri.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 3. 7. 1998
ob 12. uri na naslovu: Lokainvest, d.o.o.

Naročnik: Občina Škofja Loka, Mestni
trg 15, Škofja Loka.

Št. prispelih ponudb: 4, najnižja cena:
18,655.675,80 SIT, najvišja cena
19,513.021 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 46 z dne 19. 6. 1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 17. 7. 1998.

Lokainvest, d.o.o.,
Škofja Loka

Št. 81-11/114 Ob-4897
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
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sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Elektro – Slovenija, d.o.o., kont. oseba
Danilo Krajnc, Avšičeva 70, Ljubljana, tel.
061/174-34-30, faks 061/174-34-42.

2. Predmet javnega naročila: dobava in
montaža UPS naprav za EBU ter pripa-
dajočih naprav in instalacij v RTP Beri-
čevo.

3. Orientacijska vrednost naročila:
36,000.000 SIT.

4. Rok izvedbe: december 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: merila,

navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-

števane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: skupna ponudbena cena, plačilni
pogoji, tehnični pogoji.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 29. 6.
1998, ob 10. uri na naslovu: Elektro - Slo-
venija, d.o.o., Hajdrihova ulica 2, Ljubljana.

Št. prispelih ponudb: 6, najnižja cena
32,081.551 SIT, najvišja cena:
39,657.351 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 41 z dne 29. 5. 1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 24. 7. 1998.

Elektro - Slovenija, d.o.o.

Št. 40310/0031/98 07 Ob-4898
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Mestna občina Maribor, Mestna uprava
– Oddelek za družbene dejavnosti, Ul. he-
roja Staneta 1, Maribor, kont. oseba Majda
Miholič, Ul. heroja Staneta 1, Maribor, tel.
062/2201-316, faks 062/2201-293, so-
ba št. 342.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine:
2.1. Pohištvo za učilnice za osnovne

šole Mestne občine Maribor;
a) Pohištvo za učilnice 14 – OŠ (Toneta

Čufarja, Draga Kobala, F. Rozmana-Stane-
ta, Ivana Cankarja, bratov Polančičev, Mak-
sa Durjave, Janka Padežnika, Borisa Kidri-
ča, Franceta Prešerna, Angela Besednjaka,
Ludvika Pliberška, Rada Robiča, Martina
Konšaka, Slave Klavore).

b) Pohištvo za učilnico OŠ Gustava Šiliba
2.2. Pohištvo za jedilnici za osnovni

šoli Mestne občine Maribor,
Pohištvo za jedilnici OŠ Angela Besed-

njaka in OŠ Tabor II.
2.3. Pohištvo za igralnice in gardero-

be za vrtce Mestne občine Maribor;
a) Pohištvo za igralnice in garderobe 10

vrtcev (Jadvige Golež, Jožice Flander, Oto-
na Župančiča, Studenci, Vančka Šarha, Po-
brežje, Tezno, Borisa Pečeta, Ivana Glinš-
ka, Koroška vrata).

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 24. 7. 1998,
22,268.600 SIT.

2.1.
a) 9,600.000 SIT,
b) 348.000 SIT.
2.2. 1,216.000 SIT.
2.3. 11,104.600 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek 30. 7. 1998 in zaključek 15. 8. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja

cena.
Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-

vane preference za domače ponudnike v
višini 10%.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: cene, reference.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 19. 6.
1997 ob 13. uri na naslovu: Mestna občina
Maribor, Ul. heroja Staneta 1, Maribor.

Št. prispelih ponudb: 14 –skupaj
2.1.
Število prispelih ponudb: 15;
a) najnižja cena: 7,675.591 SIT, najvišja

cena: 9,370.999 SIT.
b) Število prispelih ponudb: 12;
najnižja cena: 116.424 SIT, najvišja ce-

na: 449.190 SIT.
2.2. Število prispelih ponudb: 14;
najnižja cena: 929.891 SIT, najvišja ce-

na: 1,341.333 SIT.
2.3. Število prispelih ponudb: 9 za vse

vrtce in 1 ponudba samo za vrtec J. Flander
in K. vrata;

najnižja cena: 8,040.194 SIT, najvišja
cena: 12,108.896 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 41 z dne 29. 5. 1998;
Ob-2928.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 24. 7. 1997.

Mestna občina Maribor

Ob-4899
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Zavod Republike Slovenije za blagovne
rezerve, kont. oseba Franjo Lesjak, Dunaj-
ska 106/I, Ljubljana, tel. 061/1683-555,
faks 061/1683-167, soba št. 7.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: prevoz okoli 70.000

ton blaga v Republiki Sloveniji.
3. Orientacijska vrednost naročila:

101,500.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek 1. 7. 1998 in zaključek 30. 6. 1999.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga

merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: cena, reference.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 29. 5.

1998 ob 9. uri na naslovu: Zavod Republi-
ke Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska
106/I, Ljubljana.

Št. prispelih ponudb: 4, najnižja cena:
1,45 SIT za kg za 150 km, najvišja cena:
2,18 SIT za kg za 150 km.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 31 z dne 18. 4. 1998,
Ob-1865.
Zavod Republike Slovenije za blagovne

rezerve, Ljubljana

Ob-4900
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:

Javno komunalno podjetje Grosuplje, kont.
oseba Skarlovnik Janez, Cesta na Krko 7,
Grosuplje, tel. 762-311, fas 761-389.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: sanacija ČN za pit-
no vodo Globočec.

3. Orientacijska vrednost naročila:
17,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 8. 1998 in zaključek 30. 10. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: popolnost ponudbe, ponudbena
cena, rok izvedbe, garancijski rok, kot naju-
godnejši je bil izbran ponudnik GPG Dolenj-
grad, Grosuplje.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo na naslo-
vu: Javno komunalno podjetje Grosuplje,
Cesta na Krko 7, Grosuplje.

Št. prispelih ponudb: 2, najnižja cena:
25,789.260,40 SIT, najvišja cena:
27,925.449 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 42, z dne 5. 6. 1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 24. 7. 1998.

Javno komunalno podjetje
Grosuplje, d.o.o.

Ob-4901

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Občina Ravne-Prevalje, kont. oseba
Hovnik Rajko, inž. grad., Čečovje 12A, Rav-
ne na Koroškem, tel. 0602/238-21 int.
224, faks 0602/236-38.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: vzdrževalna dela na
Strojanski reki.

3. Orientacijska vrednost naročila:
11,000.000 SIT.
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4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 2 meseca, začetek 30. 7.
1998 in zaključek 30. 9. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: izbran je bil ponudnik – Podjetje
za urejanje hudournikov Ljubljana na podla-
gi meril: reference, cena.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 2. 7.
1998 ob 11. uri na naslovu: Občina Ravne-
Prevalje, Čečovje 12A, Ravne na Ko-
roškem.

Št. prispelih ponudb: 5, najnižja cena
7,272.052 SIT, najvišja cena: 11,145.571
SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 42-43, z dne 5. 6.
1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 30. 7. 1998.

Občina Ravne-Prevalje

Ob-4902

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

sklep
o izbiri ponudnikov na I. stopnji

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Splošna bolnišnica Maribor, kont. ose-
ba Mitja Ferletič, dipl. ek., Ljubljanska 5,
Maribor, tel. 062/306-960, faks 062/315-
136.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: centralni strežniki s

sistemsko programsko opremo.
Kraj izpolnitve: Maribor.
3. Orientacijska vrednost naročila:

23,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 60 dni po sklenitvi po-

godbe.
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 ponud-

nikov na I. stopnji: priznanje sposobnosti po
ZJN in kriterijih naročnika, ustreznost pred-
logov tehničnih in tehnoloških rešitev.

5.A) Naročnik je k predložitvi ponudb na
drugi stopnji povabil:

1. ECS Euro Computer Systems,
d.o.o., Ljubljana, Vojkova 50,

2. Lancom, d.o.o., Maribor, Tržaška
63,

3. ITS Intertrade, d.d., Ljubljana, Ko-
lodvorska 9.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 28. 5.
1998 ob 11. uri na naslovu: Splošna bolni-
šnica Maribor, Ljubljanska 5, Maribor.

Št. prispelih ponudb: štiri.
7. Postopek izbire izvajalca: dvostopenj-

ski javni razpis (51. do 53. člen ZJN).

Ob-4903
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Splošna bolnišnica Maribor, kont. ose-
ba Ludvig Puklavec, dr. med., Ljubljanska
5, Maribor, tel. 062/315-181, faks
062/315-136.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: Gama kamera z ra-

čunalniško podporo.
3. Orientacijska vrednost naročila:

140,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 4 mesece.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: nižja

cena, druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: cena, dolžina plačilnih rokov, dol-
žina garancij.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 19. 5.
1998 ob 11. uri na naslovu: Splošna bolni-
šnica Maribor, Ljubljanska 5, Maribor.

Št. prispelih ponudb: pet, najnižja cena:
114,975.000 SIT, najvišja cena:
139,860.000 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 29/98, z dne 10. 4.
1998, Ob-1736.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 24. 7. 1998.

Ob-4904
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Splošna bolnišnica Maribor, kont. ose-
ba Peter Weissensteiner, inž., Ljubljanska
5, Maribor, tel. 062/317-221, faks
062/315-136, soba št. 10.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: izdelava tehnične

dokumnetacije, dobava in montaža
opreme za sterilizacijo Ca: 1 parni steri-
lizator 2.000 l, 1 parno-formaldehidni
sterilizator 550.600 l, 2 parna steriliza-
torja 140-150 l, 2 pripadajoča uparjal-
nika, 1 priprava za demineraliazcijo vo-
de. Kraj izpolnitve: Maribor.

3. Orientacijska vrednost naročila:
100,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 150 dni.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: nižja ce-

na, druga merila, navedena v razpisni doku-
mentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: cena, plačilni rok, garancija, do-
bavni rok.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 29. 5.
1998 ob 12. uri na naslovu: Splošna bolni-
šnica Maribor, Ljubljanska 5, Maribor.

Št. prispelih ponudb: štiri, najnižja cena:
102,686.599,78 SIT, najvišja cena:
135,774.087 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 33, z dne 24. 4.
1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 24. 7. 1998.

Ob-4905
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Splošna bolnišnica Maribor, kont. ose-
ba Mitja Ferletič, dipl. ek., Ljubljanska 5,
Maribor, tel. 062/306-960, faks 062/511-
388.

2. Predmet javnega naročila: dela.
Navedba vsebine: dograditev računal-

niškega omrežja, dobava in montaža.
3. Orientacijska vrednost naročila:

5,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek 1. 7. 1998, zaključek 1. 7. 1999.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: nižja ce-

na, druga merila, navedena v razpisni doku-
mentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: cena, število priključnih mest v
eni računalniški mreži, plačilni roki, dobavni
roki, certificirani sistemski inženirji.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 7. 5.
1998 ob 13. uri na naslovu: Splošna bolni-
šnica Maribor, Ljubljanska 5, Maribor.

Št. prispelih ponudb: šest, najnižja ce-
na: 1,403.213,05 SIT (po enoti mere), naj-
višja cena: 1,828.384,06 SIT (po enoti
mere).

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 24, z dne 27. 3.
1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 24. 7. 1998.

Ob-4906
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:

Splošna bolnišnica Maribor, kont. oseba Mit-
ja Ferletič, dipl. ek., Ljubljanska 5, Maribor,
tel. 062/306-960, faks 062/511-388.

2. Predmet javnega naročila: blago.
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Navedba vsebine: delovne postaje
ca. 130 kom., mrežni strežnik ca. 2
kom., prenosni notebook računalnik, ca.
2 kom., tiskalniki: (matrični tiskalnik ca.
25 kom., Ink-Jet tiskalnik ca. 5 kom.,
laserski tiskalnik ca. 30 kom.).

3. Orientacijska vrednost naročila:
48,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 12 mesecev, začetek 15.
7. 1998, zaključek 15. 7. 1999.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za priznanje spo-
sobnosti: reference, garancijski roki, certifi-
cirani sistemski inženirji, dobavni roki, certi-
ficirani serviserji, število prodanih računalni-
kov v l. 1997.

5. A) Naročnik je sposobnost (za obdob-
je 12 mesecev) priznal:

1. Intertrade ITS, d.d., Ljubljana, Ko-
lodvorska 9,

2. ECS Euro Computer Systems,
d.o.o., Ljubljana, Vojkova 10,

3. Lancom, d.o.o., Maribor, Tržaška 63,
4. OCX Computers, d.o.o., Ljubljana,

Stegne 21.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 12. 5.

1998 ob 11. uri na naslovu: Splošna bolni-
šnica Maribor, Ljubljanska 5, Maribor.

Št. prispelih ponudb: devet.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavlja-
njem sposobnosti (43. do 50. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 27, z dne 3. 4. 1998
Ob-1579.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 24. 7. 1998.

Ob-4907
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Splošna bolnišnica Maribor, kont. ose-
ba Peter Weissensteiner, inž., Ljubljanska
5, Maribor, tel. 062/317-221, faks
062/315-136, soba št. 10.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: dobava in montaža

dveh prelagalnih miz za bolnike v ope-
racijskem traktu.

Kraj izpolnitve: Maribor.
3. Orientacijska vrednost naročila:

20,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: po dogovoru.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: nižja ce-

na, druga merila, navedena v razpisni doku-
mentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: cena, dolžina plačilnih rokov, dol-
žina garancij.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 29. 5.
1998 ob 11. uri na naslovu: Splošna bolni-
šnica Maribor, Ljubljanska 5, Maribor.

Št. prispelih ponudb: štiri, najnižja cena:
17,139.753,70 SIT, najvišja cena:
18,712.550,50 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 33, z dne 24. 4.
1998, Ob-2098.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 24. 7. 1998.

Ob-4908
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:

Splošna bolnišnica Maribor, kont. oseba Mit-
ja Ferletič, dipl. ek., Ljubljanska 5, Maribor,
tel. 062/306-960, faks 062/511-388.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: dobava in montaža

modularne stikalne enote IBM 8270.
Kraj izpolnitve: Maribor.
3. Orientacijska vrednost naročila:

4,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 30 dni po podpisu

pogodbe.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: nižja ce-

na, druga merila, navedena v razpisni doku-
mentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: cena, plačilni roki, dolžina garan-
cije, število certificiranih inženirjev, dobavni
roki.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 7. 5.
1998 ob 11. uri na naslovu: Splošna bolni-
šnica Maribor, Ljubljanska 5, Maribor.

Št. prispelih ponudb: dve, najnižja cena:
2,831.740 SIT, najvišja cena:
3,003.286,50 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Ur. l. RS, št. 24 z dne 27. 3. 1998, Ob-
1431 B.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 24. 7. 1998.

Splošna bolnišnica Maribor

Št. 452/98 Ob-4925
Na podlagi prvega in drugega odstavka

42. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l. št.
24/97) objavljamo

podatke o izidu javnega razpisa
za izbiro izvajalca brez omejitev

za adaptacijo poslovnega prostora
Slomškova 25

Na javni razpis sta prispeli dve pravilni
ponudbi, ponudnikov Elektrotreven, Ludvik
Treven s.p., Ambrožev trg 3, Ljubljana ter
Gradbeno podjetje Bežigrad, d.d., Podmil-
ščakova 24, Ljubljana, ki je tudi bila popol-

na. Vloga Ludvika Treven s.p. ni vsebovala
vseh dokazil, ki so bila zahtevana v razpisni
dokumentaciji. Strokovna komisija je po od-
piranju ponudb, pregledu in oceni ponudb
sprejela sklep o ponovnem javnem razpisu.

Mestna občina Ljubljana
Mestna uprava

Oddelek za gospodarjenje
z nepremičninami

Št. 35101-79/98 Ob-4947
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Občina Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik,
kont. oseba: Jože Štok, tel.: 061/818-108,
faks: 061-831-176

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine:
2.1. kanalizacija Volčji potok – Rud-

nik II. faza
2.2. kanalizacija Šmarca III. faza
2.3. kanalizacija Podgorje V. faza
2.4. kanalizacija Šmartno I. faza
2.5. kanalizacija Mekinje
2.6. vodovod DN 0 350 ob Kamniški

Bistrici
2.7. vodovod v Gabrovnici PGD, PZI

in izvedba I. faze
2.8. javna razsvetljava v Gozdu in

Črni
2.9. ureditev potoka Griževec v Mot-

niku
2.10. rekonstrukcija javnih cest v KS

Šmartno na odsekih:
a) Hruševka-Ravne-Gorše;
b) Hruševka-Ravne-Oševar;
c) Hruševka-Praproče
2.11. rekonstrukcija lokalne ceste

na odseku Zgornje Palovče – Spodnje
Palovče

2.12. vzdrževanje gozdnih cest
3. Orientacijska vrednost naročila:
Ad. 2.1. 7,500.000 SIT,
Ad. 2.2. 30,000.000 SIT,
Ad. 2.3. 46,000.000 SIT,
Ad. 2.4. 13,000.000 SIT,
Ad. 2.5. 7,000.000 SIT,
Ad. 2.6. 25,000.000 SIT,
Ad. 2.7. 5,000.000 SIT,
Ad. 2.8. 4,000.000 SIT,
Ad. 2.9. 6,000.000 SIT,
Ad. 2.10. 5,000.000 SIT,
Ad. 2.11. 5,000.000 SIT,
Ad. 2.12. 9,600.000 SIT.
4. Utemeljitev izbire ponudnika: ponud-

bena cena in druga merila, navedena v raz-
pisni dokumentaciji.

5. Kraj, datum in čas javnega odpiranja
ponudb: javno odpiranje ponudb je bilo 18.
6. 1998 ob 11. uri v sobi 9/P, Občine
Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik.

Število prispelih ponudb, najnižja, najviš-
ja cena:

Ad. 2.1. – 6; najnižja cena: 15,218.118
SIT, najvišja cena: 30,072.237 SIT,

Ad. 2.2. – 6; najnižja cena: 62,376.498
SIT, najvišja cena:122,838.569 SIT,

Ad. 2.3. – 5; najnižja cena: 38,441.000
SIT, najvišja cena: 47,760.895 SIT,
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Ad. 2.4. – 4; najnižja cena: 11,992.111
SIT, najvišja cena: 13,430.815 SIT,

Ad. 2.5. – 5; najnižja cena: 7,232.000
SIT, najvišja cena: 8,835.692 SIT,

Ad. 2.6. – 6; najnižja cena: 24,646.311
SIT, najvišja cena: 30,930.744 SIT

Ad. 2.7. – 2; najnižja cena: 4,998.640
SIT, najvišja cena: 11,484.500 SIT,

Ad. 2.8. – 2; najnižja cena: 4,952.321
SIT, najvišja cena: 4,967.884 SIT,

Ad. 2.9. – 2; najnižja cena: 5,469.000
SIT, najvišja cena: 5,892.979 SIT,

Ad. 2.10. – 3; najnižja cena: 5,145.000
SIT, najvišja cena: 6,378.328 SIT,

Ad. 2.11. – 4; najnižja cena: 3,909.800
SIT, najvišja cena: 7,519.503 SIT,

Ad. 2.12. – 2; najnižja cena: 9,379.600
SIT, najvišja cena: 9,627.921 SIT.

6. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca del brez omejitev (18. do
42. člen ZJN)

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 41 z dne 29. 5. 1998.

Občina Kamnik

Ob-4948
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št.
24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:

Občina Slovenska Bistrica, kont. oseba Iva
Soršak, Kolodvorska 10, Slovenska Bistri-
ca, tel. 062/811-241, faks 062/811-141,
2. nadstropje.

2. Predmet javnega naročila: gradbena,
obrtniška in instalacijska dela.

Navedba vsebine: rekonstrukcija ob-
jekta v Ozki ul. 1, Slovenska Bistrica, za
potrebe glasbene šole.

3. Orientacijska vrednost naročila:
50,000.000 SIT

4. Rok začetka in dokončanja del: priče-
tek del 15. 7. 1998, dokončanje del
15. 12. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najugod-
nješa ponudba v skladu z merili za izbiro
najugodnješega ponudnika, navedenimi v
razpisni dokumentaciji.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: najnižja cena, možnost nudenja kre-
dita izvajalca z najugodnješo obrestno mero.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: Občina Slovenska Bistrica, Kolod-
vorska 10, Slovenska Bistrica, sejna soba,
dne 22. 6. 1998 ob 13. uri.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-
na: 59,408.109 SIT, najvišja cena:
84,230.270 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca rez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Ur. l. RS, št. 39 in popravek Ur. l. RS,
št. 41.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 24. 7. 1998.

Občina Slovenska Bistrica

Št. 2603/98 Ob-4949
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Javno podjetje Komunala Trbovlje,
d.o.o., Savinjska cesta 11A, Trbovlje.

2. Predmet javnega naročila
Navedba vsebine:
a) dobava vodovodnega materiala za

vzdrževanje objektov komunalne infra-
strukture,

b) dobava naftnih derivatov,
c) dobava materiala za pokop pokoj-

nikov,
d) dobava materiala za vzdrževanje

toplotnih postaj in toplarne Polaj,
e) popravilo in vzdrževanje toplotnih

postaj,
f) rezervni deli in gume za avtomobi-

le in tovornjake.
3. Orientacijska vrednost naročila:
a) 7,000.000 SIT,
b) 17,000.000 SIT,
c) 6,000.000 SIT,
d) 5,000.000 SIT,
e) 5,000.000 SIT,
f) 5,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek del 1. 8. 1998 in zaključek del 31. 7.
1999.

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

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 26. 6.
1998 ob 13. uri, na naslovu: Javno podjetje
Komunala Trbovlje, d.o.o., Savinjska cesta
11A, 1420 Trbovlje.

Število prispelih ponudb:
a) 2,
b) 2,
c) 2 (Razpis ni uspel, ker ponudnika ni-

sta nudila ves razpisan material. Razpis se
ne bo ponovil, ker sta samo dva proizvajal-
ca v Republiki Sloveniji),

d) 2,
e) 1 (razpis se je ponovil),
f) 2 (Razpis se bo ponovil, ker ponudni-

ka nista nudila ves razpisni material.).
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 43, z dne 5. 6. 1998;
Ob-3238 in popravka v Uradnem listu RS,
št. 45, z dne 12. 6. 1998.

8. Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 24. 7. 1998.

Št. 2603/98 Ob-4950
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Javno podjetje Komunala Trbovlje,
d.o.o., Savinjska cesta 11A, Trbovlje.

2. Predmet javnega naročila
Navedba vsebine:
a) – računalniška (delovne postaje)

in komunikacijska strojna oprema,
– strežnik s sistemsko programsko

opremo,

b) uporabniška programska oprema.
3. Orientacijska vrednost naročila:
a) 6,000.000 SIT,
b) 2,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del:
a) začetek del 1. 10. 1998 in zaključek

del 1. 12. 1998;
b) začetek del 1. 11. 1998 in zaključek

1. 5. 1999.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

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

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 29. 6.
1998 ob 13. uri, na naslovu: Javno podjetje
Komunala Trbovlje, d.o.o., Savinjska cesta
11A, 1420 Trbovlje.

Število prispelih ponudb:
a) 5,
b) 1.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 43, z dne 5. 6. 1998;
Ob-2337.

8. Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 24. 7. 1998.

Javno podjetje Komunala Trbovlje,
d.o.o.

Ob-4951
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Dom upokojencev in oskrbovancev Im-
poljca, Sevnica, Arto 13, Sevnica, kont.
oseba Cizelj Milka, tel. 0608/41-642.

2. Predmet javnega naročila: dobava-
montaža opreme za dvorec.

Navedba vsebine: segment 3 – kuhinj-
ska tehnologija.

3. Orientacijska vrednost naročila:
20,000.000 SIT.

4. Dobavni rok:  oziroma rok začetka in
dokončanja del: 35 delovnih dni.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: kompletnost ponudbe, fiksnost
cene, ugodni plačilni pogoji, ponudbena ce-
na in tehnični pogoji, izkušnje, rok.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 3. 7. 1998,
na naslovu: Dom upokojencev in oskrbovan-
cev Impoljca Sevnica, Arto 13, Sevnica.

Število prispelih ponudb: 5, najnižja ce-
na: 17,718.958 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 30. 7. 1998.

Ob-4952
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
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sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Dom upokojencev in oskrbovancev Im-
poljca, Sevnica, Arto 13, Sevnica, kont.
oseba Cizelj Milka, tel. 0608/41-642.

2. Predmet javnega naročila: dobava-
montaža opreme za dvorec.

Navedba vsebine: segment 2 – opre-
ma bivalnega dela.

3. Orientacijska vrednost naročila:
35,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 1. 11. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: kompletnost ponudbe, fiksnost
cene, ugodni plačilni pogoji, ponudbena ce-
na in tehnični pogoji, izkušnje, rok.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 3. 7. 1998,
na naslovu: Dom upokojencev in oskrbovan-
cev Impoljca Sevnica, Arto 13, Sevnica.

Število prispelih ponudb: 2, najnižja ce-
na: 32,641.000 SIT, najvišja cena:
38,489.430,50 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 30. 7. 1998.

Dom upokojencev in oskrbovancev
Impoljca, p.o., Sevnica

Št. 05-121/18 Ob-4953
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: 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 objekte HE Plužna in HE Možni-
ca.

3. Orientacijska vrednost naročila:
8,402.131,30 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 1,5 meseca in/ali 45 dni,
začetek 1. 9. 1998, zaključek 15. 10.
1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena; druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: višina cene, ustrezne reference
na tovrstnih delih, garancijska doba in pla-
čilni pogoji.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 8. 7.
1998 ob 12. uri, na naslovu: Soške elek-

trarne Nova Gorica, d.o.o., Erjavčeva 20,
5000 Nova Gorica.

Število prispelih ponudb: 4, najnižja ce-
na: 8,402.131,30 SIT, najvišja cena:
14,704.338,70 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 45, z dne 12. 6.
1998; Ob-3419.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 24. 7. 1998.

SENG, d.o.o., Nova Gorica

Ob-4954
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Ministrstvo za šolstvo in šport, kont. ose-
ba Marko Peršin, Zavod RS za šolstvo, Po-
ljanska 28, Ljubljana, tel. 13-33-266, Žu-
pančičeva 6, Ljubljana, tel. 17-85-211, faks
17-85-668.

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

prezentacijske opreme za potrebe šols-
tva PR/98.

3. Orientacijska vrednost naročila:
68,000.000 SIT letno (od tega MŠŠ
40 mio SIT).

4. Dobavni rok: 30 dni po podpisu po-
godbe.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-
vane preference za domače ponudnike v
višini do 10%.

Merila, ki so bila uporabljena pri ocenje-
vanju ponudb in pri izbiri najugodnejše po-
nudbe, vključno z navedbo referenc ponud-
nika so:

– tehnične lastnosti ponujene opreme
(ugotavljanje minimalnih zahtevanih in do-
datnih tehničnih lastnosti ponujene opreme),

– kadrovska struktura strokovne referen-
ce zaposlenih delavcev, ki bodo opravljali
razpisana dela s področja ponudbe (razpi-
sni obrazec PR/98 – razpisni obrazec 6),

– rezultati testiranja računalniške prezen-
tacijske opreme (preverijo se tehnične last-
nosti ponujene opreme),

– razmerje cene in kvalitete ponujene ra-
čunalniške opreme in komercialni pogoji,

– vzdrževanje (pregled sposobnosti do-
bavitelja na področju vzdrževanja opreme),

– dosedanje izkušnje pri opremljanju šol
in javnih zavodov v šolstvu (PR/98 – razpi-
sni obrazec 5) in

– celovitost ponudbe.
Najcenejši ponudnik ni nujno tudi naju-

godnejši ponudnik.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da izbe-

re več ponudnikov računalniške strojne
opreme.

Vrednostna ocena meril, ki bodo upo-
rabljena pri ocenjevanju ponudb in pri izbiri
najugodnejše ponudbe, je navedena v
obrazcu PR/98 – Razpisni obrazec 7 –
merila za izbor.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo v pone-
deljek, 23. 6. 1998 ob 10. uri, na naslovu:
Poljanska 28, Zavod RS za šolstvo, Ljublja-
na.

Naročnik: Ministrstvo za šolstvo in šport,
Župančičeva 6, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 11, najnižja ce-
na: 819.900 SIT/1 kos; 619.900 SIT/50
kosov, najvišja cena: 1,303.900 SIT/1 kos;
1,257.501 SIT/50 kosov.

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

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 39, z dne 22. 5.
1998; Ob-2641.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 30. 6. 1998.

Ministrstvo za šolstvo in šport
Republika Slovenija

Št. 068/6-98-31 Ob-4955
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:

Javno podjetje komunala Kranj, p.o., kont.
oseba Andrej Šter, Mirka Vadnova 1, Kranj,
tel. 064/340-410, faks 064/242-449.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izgradnja vodovod-
nih jaškov.

3. Orientacijska vrednost naročila:
19,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek julij 1998 in/ali zaključek december 1999.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena; druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: cena za jaške, način spreminja-
nja cen, rok izvedbe in odzivni čas, plačilni
pogoji, garancija, reference, druge ugod-
nosti.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 29. 6.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Javno podjetje
komunala Kranj, p.o., Mirka Vadnova 1,
4000 Kranj.

Število prispelih ponudb: 4, najnižja ce-
na: J1 – 159.580 SIT, J2 – 180.920 SIT,
J3 – 211.000 SIT, J4 – 333.794 SIT, naj-
višja cena: J1 – 240.000 SIT, J2 –267.000
SIT, J3 – 275.500 SIT, J4 – 554.000 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 43, z dne 5. 6. 1998;
Ob-3185

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 5. 8. 1998.

Javno podjetje komunala Kranj

Ob-4956

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
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sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

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

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

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

3. Orientacijska vrednost naročila:
8,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 1 mesec ali 30 dni, zače-
tek 1. 7. 1998 in/ali zaključek 1. 8. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena; druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: nizka vrednost ponudbe in refe-
rence enakih in podobnih objektov.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 1. 7.
1998 ob 10.15, na naslovu: Občina Brda,
Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo.

Število prispelih ponudb: 4, najnižja ce-
na: 8,458.128,20 SIT, najvišja cena:
9,516.000 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 45, z dne 12. 6.
1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 10. 7. 1998.

Občina Brda

Št. 009994 Ob-4959
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Pošta Slovenije, d.o.o., kont. oseba Pe-
ter Hometer, Slomškov trg 10, Maribor, tel.
062/449-20, faks 062/449-23-11, III.
nad.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izgradnja poslovne-
ga prostora pošte Ptuj, zaključna dela
po 4. fazi brez pohištvene opreme.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa:
140,000.000 SIT; 5. 6. 1998.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 8. 1998 in/ali zaključek 31. 10.
1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena; reference in opremljenost.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike
v višini 10%.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: najnižja cena, reference in oprem-
ljenost, zmogljivost in zaposleni s podizvajalci.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 7. 7.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Pošta Sloveni-
je, d.o.o., Slomškov trg 10, 2000 Maribor.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-
na: 84,039.833 SIT, najvišja cena:
90,731.097 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 43, z dne 5. 6. 1998;
Ob-3222.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 24. 7. 1998.

Pošta Slovenije, d.o.o.,
Maribor

Ob-4957
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Igor
Tomažič, dipl. inž. rud., Trg revolucije 12,
Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks 0601/26-
642, inv. odd.

2. Predmet javnega naročila:  blago.
Navedba vsebine: nabava kompaktnih

postaj eksplozijsko varne opreme (2 kom).
3. Orientacijska vrednost naročila:

12,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: 4 mesece, začetek 1. 8.
1998 in/ali zaključek 30. 11. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: rok dobave, cena, plačilni pogoji,
tehnologija, kompatibilnost.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 29. 6.
1998 ob 10. uri, na naslovu: RTH, d.o.o.,
Trg revolucije 12, Trbovlje, 1420 Trbovlje.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-
na: 9,973.800 SIT, najvišja cena:
13,910.736 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 43, z dne 5. 6. 1998;
Ob-3334A.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 24. 7. 1998.

Ob-4958
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Igor
Tomažič, dipl. inž. rud., Trg revolucije 12,
Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks 0601/26-
642, inv. odd.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izdelava vpadnika
V-95,4/68.8 v jami Ojstro (I. faza).

3. Orientacijska vrednost naročila:
15,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 3 mesece, začetek 1. 8.
1998 in/ali zaključek 31. 10. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: rok izdelave, cena, plačilni pogo-
ji, reference.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 29. 6.
1998 ob 9. uri, na naslovu: RTH, d.o.o.,
Trg revolucije 12, Trbovlje, 1420 Trbovlje.

Število prispelih ponudb: 2, najnižja ce-
na: 14,640.832 SIT, najvišja cena:
15,991.315,80 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 43, z dne 5. 6. 1998;
Ob-3334B.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 24. 7. 1998.

Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o.

Ob-4996A
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Družba za avtoceste v Republiki Slove-
niji, d.d., kont. oseba mag. Barbara Škra-
ba, dipl. inž. – DDC, d.o.o., Ljubljana, Eins-
pielerjeva 6, Ljubljana, tel. 061/13-22-241.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: HC Škofije–Srmin;

navezava Luke Koper na AC omrežje,
AC Srmin–Koper; izdelava temeljnih to-
pografskih načrtov 1:1000.

3. Orientacijska vrednost naročila:
6,900.000 SIT.

4. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: ponudba ponudnika Geodetski
zavod Slovenije je v skladu z razpisnimi po-
goji, popolna in najcenejša.

5. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 5. 6.
1998 ob 9. uri, na naslovu: Direkcija RS za
ceste, Tržaška 19, Ljubljana.

Naročnik: Družba za avtoceste v Repub-
liki Sloveniji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000
Celje.

Število prispelih ponudb: 2, najnižja ce-
na: 8,280.000 SIT, najvišja cena:
11,100.000 SIT.

6. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpisa:
Uradni list RS, št. 37, z dne 15. 5. 1998.
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Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 24. 7. 1998.

Ob-4996B
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Družba za avtoceste v Republiki Slove-
niji, d.d., kont. oseba mag. Barbara Škra-
ba, dipl. inž. – DDC, d.o.o., Ljubljana, Eins-
pielerjeva 6, Ljubljana, tel. 061/13-22-241.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: HC Koper–Izola–Ja-

godje–Lucija: izdelava temeljnih topo-
grafskih načrtov 1:1000.

3. Orientacijska vrednost naročila:
9,800.000 SIT.

4. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: ponudba ponudnika Geodetski
zavod Slovenije je v skladu z razpisnimi po-
goji, popolna in najcenejša.

5. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 5. 6.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Direkcija RS
za ceste, Tržaška 19, Ljubljana.

Naročnik: Družba za avtoceste v Repub-
liki Sloveniji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000
Celje.

Število prispelih ponudb: 2, najnižja ce-
na: 14,635.000 SIT, najvišja cena:
17,637.500 SIT.

6. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 37, z dne 15. 5.
1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 24. 7. 1998.

Ob-4996C
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Družba za avtoceste v Republiki Slove-
niji, d.d., kont. oseba Tadeja Žlbeir, dipl.
jur. – DDC, d.o.o., Ljubljana, Einspielerjeva
6, Ljubljana, tel. 061/13-22-241.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: pridobivanje nepre-

mičnin za potrebe gradnje na avtocest-
nem odseku Kozina–Klanec.

3. Orientacijska vrednost naročila:
49,615.000 SIT.

4. Rok dokončanja del: ponudnik mora
dokončati z izvajanjem razpisanih del najka-
sneje v 6 mesecih po izvedeni posamezni
parcelaciji zemljišča (pridobitev dokazov o
razpolaganju z zemljišči za potrebe izdaje
enotnega dovoljenja za gradnjo). Za razre-
ševanje celotne problematike pridobivanja
nepremičnin pa je rok 6 mesecev po kon-

čanih postopkih iz 1. do 7. alinee 13. člena
zakona o ureditvi določenih vprašanj v zvezi
z graditvijo avtocestnega omrežja v Republi-
ki Sloveniji.

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: ponudba ponudnika odvetnika
Franca Kovačiča, Ljubljana, je v skladu z
razpisnimi pogoji, popolna in najugodnejša.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 8. 7.
1998 ob 9. uri, na naslovu: Direkcija RS za
ceste, Tržaška 19, Ljubljana.

Naročnik: Družba za avtoceste v Repub-
liki Sloveniji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000
Celje.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-
na: 39,050.500 SIT, najvišja cena:
50,565.000 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 43, z dne 5. 6. 1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 24. 7. 1998.

Ob-4996Č
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Družba za avtoceste v Republiki Slove-
niji, d.d., kont. oseba Tadeja Žlbeir, dipl.
jur. – DDC, d.o.o., Ljubljana, Einspielerjeva
6, Ljubljana, tel. 061/13-22-241.

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. 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: ponudba ponudnika GOB, d.o.o.,
Brezovica, je v skladu z razpisnimi pogoji,
popolna in najcenejša.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 8. 7.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Direkcija RS
za ceste, Tržaška 19, Ljubljana.

Naročnik: Družba za avtoceste v Repub-
liki Sloveniji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000
Celje.

Število prispelih ponudb: 2, najnižja ce-
na: 10,982.500 SIT, najvišja cena:
11,824.500 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 45, z dne 12. 6.
1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 24. 7. 1998.

Ob-4996D
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Družba za avtoceste v Republiki Slove-
niji, d.d., kont. oseba Svit Černe, dipl. inž.
– DDC, d.o.o., Ljubljana, Einspielerjeva 6,
Ljubljana, tel. 061/13-22-241.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: rezkanje asfalta vo-

zišča na avtocestah.
3. Orientacijska vrednost naročila:

18,000.000 SIT.
4. Rok dokončanja del: 30. 9. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja

cena.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-

števane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: ponudba ponudnika Cestno pod-
jetje Ljubljana je v skladu z razpisnimi pogo-
ji, popolna in najcenejša.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 10. 6.
1998 ob 9. uri, na naslovu: Direkcija RS za
ceste, Tržaška 19, Ljubljana.

Naročnik: Družba za avtoceste v Repub-
liki Sloveniji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000
Celje.

Število prispelih ponudb: 2, najnižja ce-
na: 12,968.215 SIT, najvišja cena:
19,947.194 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 35, z dne 8. 5. 1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 24. 7. 1998.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji, d.d.

Št. 601-11/98-2 Ob-5019
Na podlagi tretjega odstavka 42. čle-

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Občina Cankova – Tišina, kont. oseba
Franc Adanič, tajnik občine, Tišina 4,  Tiši-
na, tel. 069/46-650, faks 069/46-650.

2. Predmet javnega naročila: gradbe-
na dela – prizidava in nadzidava OŠ
Tišina.

3. Orientacijska vrednost naročila:
200,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del:
– pričetek del: 1. 8. 1998,
– dokončanje del: 31. 7. 1999.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: meri-
la navedena v razpisni dokumentaciji. Pri
izbiri niso upoštevane preference za do-
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mače ponudnike. Kot najugodnejši po-
nudnik je bil izbran Gomboc gradbeni in-
ženiring d.o.o. Beltinci .

6. Javno odpiranje ponudb je bilo 9. 7.
1998 ob 13. uri v sejni sobi Občine Can-
kova – Tišina, Tišina 4.

Na razpis so prispele štiri ponudbe,
najnižja cena 180,200.812,40 SIT in naj-
višja cena 204,642.521 SIT.

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

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 43, z dne 5. 6.
1998, Ob-3117.

Občina Cankova – Tišina

Št. 110-1/93 Ob-5065A
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Ministrstvo za promet in zveze-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: rekonstrukcija
R 320/1120 Sodražica–Žebič I. faza.

3. Orientacijska vrednost naročila:
76,157.497 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 10. 8. 1998 in/ali zaključek 10. 10.
1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: SCT, d.d., Slovenska cesta 56,
Ljubljana.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 6. 7.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Ministrstvo za
promet in zveze-Direkcija RS za ceste, Tr-
žaška 19, 1000 Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 4, najnižja ce-
na: 51,335.177,04 SIT, najvišja cena:
69,085.751 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 43, z dne 5. 6. 1998;
Ob-3229B.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 24. 7. 1998.

Ob-5065B
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Ministrstvo za promet in zveze-Direkcija
RS za ceste, kont. oseba Liljana Luis, dipl.
inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel. 061/178-
80-95, faks 061/178-83-26, soba št. 209.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: strojno čiščenje me-
teorne kanalizacije na državnih cestah
na območju CP Ljubljana in CP Koper.

3. Orientacijska vrednost naročila:
10,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 10. 8. 1998 in/ali zaključek 10. 10.
1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: Komunalne gradnje Grosuplje,
Cesta na Krško 7, Grosuplje.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 22. 6.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Ministrstvo za
promet in zveze-Direkcija RS za ceste, Tr-
žaška 19, 1000 Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 5, najnižja ce-
na: 8,439.634,60 SIT, najvišja cena:
16,417.457,50 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 43, z dne 5. 6. 1998;
Ob-3229Č.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 24. 7. 1998.

Ob-5065C
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Ministrstvo za promet in zveze-Direkcija
RS za ceste, kont. oseba Liljana Luis, dipl.
inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel. 061/178-
80-95, faks 061/178-83-26, soba št. 209.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: obnova vertikalne
prometne signalizacije na cesti 340 na
območju CP Celje.

3. Orientacijska vrednost naročila:
9,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 10. 8. 1998 in/ali zaključek 10. 10.
1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: Kanja, d.o.o., Leskovec pri Krš-
kem, Brege 68.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 2. 7.
1998 ob 9. uri, na naslovu: Ministrstvo za
promet in zveze-Direkcija RS za ceste, Tr-
žaška 19, 1000 Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-
na: 6,478.932,40 SIT, najvišja cena:
9,413.206,15 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 45, z dne 12. 6.
1998; Ob-3476Č.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 24. 7. 1998.

Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija RS za ceste

Ob-5079
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija,
d.o.o., Ljubljana, Krekov trg 10.

2. Predmet javnega naročila: rekon-
strukcija kanalizacije po Vojkovi cesti.

3. Vrednost dodeljenega naročila:
25,100.663,10 SIT.

4. Izbrani ponudnik: Komunalne gradnje,
d.o.o., Cesta na Krko 7, Grosuplje.

5. Ponudnik je bil izbran 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 naro-
čila: 24. 7. 1998.

Ob-5080
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija,
d.o.o., Ljubljana, Krekov trg 10.

2. Predmet javnega naročila: izdelava
projektne dokumentacije za obnovo vo-
dovoda ob Brnčičevi ulici.

3. Vrednost dodeljenega naročila:
1,171.500 SIT.

4. Izbrani ponudnik: Hidroinženiring,
d.o.o., Slovenčeva 95, Ljubljana.

5. Ponudnik je bil izbran na podlagi jav-
nega razpisa o priznanju primernosti za iz-
delavo raziskav, študij in projektne doku-
mentacije (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 naro-
čila: 24. 7. 1998.

Ob-5081
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija,
d.o.o., Ljubljana, Krekov trg 10.

2. Predmet javnega naročila: izvedba
raziskovalne naloge “Model podtalnice
Ljubljanskega polja in Ljubljanskega
Barja”.
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3. Orientacijska vrednost naročila:
90,000.000 SIT.

4. Rok izvedbe: projekt je predviden za
obdobje 2 let. Začetek del bo določen s
pogodbo.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: merila
navedena v razpisni dokumentaciji, upošte-
van odstotek zaščite za domače ponudnike
v višini 10%.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 9. 6.
1998 ob 9. uri, v sejni sobi JP VO-KA,
d.o.o., Krekov trg 10, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 3, najvišja ce-
na 89,026,50 SIT in najnižja cena
79,910.000 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

8. Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 33, z dne 24. 4. 1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 24. 7. 1998.

Javno podjetje Vodovod Kanalizacija,
d.o.o., Ljubljana

Ob-5066
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Krajevna skupnost Ormož, kont. oseba
Franci Trstenjak, Skolibrova 17, Ormož, tel.
062/701-137, faks 062/701-137.

2. Predmet javnega naročila:
Navedba vsebine:
– modernizacija krajevne ceste

Hum–Šalovci II. faza,
– modernizacija krajevne ceste Pu-

šenci–Hum–Krčevina.
3. Orientacijska vrednost naročila:

15,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 1 mesec.
5. Utemeljitev izbire ponudnika
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: cena, garancija, rok izvedbe.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 3. 7.

1998, ob 10. uri na naslovu: Krajevna skup-
nost Ormož, Skolibrova 17, Ormož.

Št. prispelih ponudb: 3, najnižja cena:
15,687.284 SIT, najvišja cena:
17,696.336 SIT.

Kot najugodnejši ponudnik za moderni-
zacijo krajevne ceste Hum–Šalovci II. Faza,
v dolžini 740 m, modernizacijo krajevne ce-
ste Pušenci–Hum–Krčevina II. Faza v dolži-
ni 1.000 m, se izbere Cesta Varaždin, Po-
družnica Ormož.

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 43 z dne 5. 6. 1998,
Ob-3178.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 31. 7. 1998.

Krajevna skupnost Ormož

Ob-5068
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Osnovna šola Ivanjkovci, kont. oseba
Irma Bezjak, Ivanjkovci 71/a, Ivanjkovci, tel.
062/714-112, faks 062/714-112.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: prekritje strehe na
OŠ Ivanjkovci.

3. Orientacijska vrednost naročila:
7,000.000 SIT.

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

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: cena, garancija, rok izvedbe.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo  6. 7.
1998 ob 10. uri na naslovu: Osnovna šola
Ivanjkovci, Ivanjkovci 71/a, Ivanjkovci.

Št. prispelih ponudb: 3, najnižja cena:
6,910.591 SIT, najvišja cena: 6,989.212 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 46 z dne 19. 6. 1998,
Ob-3759.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 31. 7. 1998.

Osnovna šola Ivanjkovci

Št. 0048/1-308/37-5-98 Ob-5069
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izboru najugodnejšega ponudnika

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za notranje zadeve RS, kont.
osebi Franci Hrabar, Jani Topolovec, Štefa-
nova 2, Ljubljana, tel. 061/172-4904,
4743, faks 061/172-4894.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: adaptacija objekta
Kotnikova 8, Ljubljana: gradbena dela,
obrtniška dela, instalacijska dela.

3. Orientacijska vrednost naročila:
25,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: pred-
videni začetek 15. 7. 1998 in zaključek
15. 10. 1998.

5. Utemeljitev: druga merila, navedena v
razpisni dokumentaciji: cena, finančno sta-
nje, reference kadrov, reference ponudni-
ka, strokovna izobrazba kadrov.

Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-
vane preference za domače ponudnike v
višini do 10%.

Na javni razpis je prispelo veljavnih
13 ponudb. Na odpiranju ponudb je bilo 7
ponudb izločenih zaradi nepopolnosti. Na
analizi ponudb je naročnik pregledal vse ve-
ljavne in formalno popolne ponudbe ter naj-
prej ugotavljal vsebinsko ustreznost, v po-
nudbah priloženih dokumentov ter ugotovil,

da še eden od ponudnikov ni predložil po-
polne ponudbe, zato je bila izločena zaradi
nepopolnosti.

Pri ocenjevanju ponudb je naročnik
upošteval vsa merila, podana v razpisni do-
kumentaciji ter zaščito domačih ponudnik-
ov in ugotovil, da je najugodnejšo ponudbo
predložil ponudnik Anchi Inženiring d.o.o.,
zato je izbran kot najugodnejši ponudnik.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 30. 6.
1998 ob 10.30 na naslovu: Visoka policij-
sko-varnostna šola, Kotnikova 8a, Ljublja-
na.

Naročnik: MNZ RS, Kotnikova 8a, Ljub-
ljana.

Št. prispelih ponudb: 13 (5 popolnih po-
nudb), najnižja cena: 38.445.205,30 SIT,
najvišja cena: 44,681.440,05 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 43, z dne 5. 6. 1998,
Ob-3332.

Št. 0048/1-308/38-4-98 Ob-5070
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o neuspelem javnem razpisu

1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Ministrstvo za notranje zadeve RS, kont. ose-
bi Jani Topolovec, Franci Hrabar, Štefanova
2, Ljubljana, tel. 061/172-4743, 172-4904,
faks 061/172-4894.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: sanacija opornega
zidu v IC Tacen: gradbena dela, obrt-
niška dela.

3. Orientacijska vrednost naročila:
19,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 122 dni.
5. Utemeljitev: druga merila, navedena v

razpisni dokumentaciji: cena, finančno sta-
nje, reference in izobrazba kadrov, referen-
ce ponudnika.

Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-
vane preference za domače ponudnike v
višini 10%.

Na javni razpis so prispele 4 veljavne
ponudbe. Na odpiranju ponudb so bile 3
ponudbe izločene zaradi nepopolnosti.

Glede na to, da je na javni razpis prispe-
la le ena popolna ponudba, javni razpis v
skladu z 41. členom zakona o javnih naroči-
lih (Ur. l. RS, št. 24/97), ni uspel in se le-ta
ponovi.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 1. 7.
1998 ob 9. uri na naslovu: Visoka policij-
sko-varnostna šola, Kotnikova 8a, Ljublja-
na.

Naročnik: MNZ RS, Kotnikova 8a, Ljub-
ljana.

Št. prispelih ponudb: 4 (1 popolna po-
nudba).

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).
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Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 43, z dne 5. 6. 1998,
Ob-3331.

Št. 0048/1-308/22-10-98 Ob-5071
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o neuspelem ponovnem javnem

razpisu
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Ministrstvo za notranje zadeve RS, kont.
oseba Nataša Prelesnik ali Alojz Selan, Šte-
fanova 2, Ljubljana, tel. 061/800-161.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izvedba rekonstrukci-
je vodooskrbnega sistema za Gotenico.

3. Orientacijska vrednost naročila:
12,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 60 dni.
5. Utemeljitev: druga merila, navedena v

razpisni dokumentaciji.
Merila: cena, rok izvedbe, finančno sta-

nje ponudnika, kadri, reference, garancijski
rok.

Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-
vane preference za domače ponudnike v
višini 10%.

Na javni razpis sta prispeli 2 veljavni in
formalno popolni ponudbi.

Po pregledu ponudb je bilo ugotovljeno,
da je eden od ponudnikov predložil fotoko-
pijo odločbe upravnega organa o izpolnje-
vanju pogojev za opravljanje dejavnosti, ki
ni bila potrjena s strani notarja, kot je bilo
zahtevano v razpisni dokumentaciji, ampak
je bila potrjena s strani ponudnika. Ponud-
ba je zaradi navedenega nepopolna, zato je
bila izločena.

Glede na to, da je komisiji po pregledu
ponudb ostala le ena popolna ponudba, v
skladu z 41. členom zakona o javnih naroči-
lih (Ur. l. RS, št. 24/97), ponovni javni raz-
pis ni uspel.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 30. 6.
1998 ob 9. uri na naslovu: Visoka policij-
sko-varnostna šola, Kotnikova 8a, Ljublja-
na.

Naročnik: Ministrstvo za notranje zadeve
RS, Kotnikova 8a, Ljubljana.

Št. prispelih ponudb: 2 veljavni (1 popol-
na).

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 41, z dne 29. 5.
1998, Ob-2969.

Št. 0048/1-308/31-10-98 Ob-5072
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Ministrstvo za notranje zadeve RS, kont.
oseba Jani Topolovec, Štefanova 2, Ljublja-
na, tel. 061/172-4743.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: adaptacija sanitarij
internata 2 in garderob telovadnice v IC
Tacen.

3. Orientacijska vrednost naročila:
11,500.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek: takoj po podpisu pogodbe in zaključek:
29. 8. 1998.

5. Utemeljitev: druga merila, navedena v
razpisni dokumentaciji.

Merila: cena, finančno stanje, reference
in izobrazba kadrov, reference ponudnika.

Pri ocenejvanju ponudb so bile upošte-
vane preference za domače ponudnike v
višini do 10%.

Na javni razpis je prispelo 7 veljavnih
ponudb. Na odpiranju ponudb sta bili 2 po-
nudbi izločenih zaradi nepopolnosti. Na ana-
lizi ponudb je naročnik pregledal vse veljav-
ne in formalno popolne ponudbe ter najprej
ugotavljal vsebinsko ustreznost, v ponud-
bah priloženih dokumentov ter ugotovil, da
so vsi ti ponudniki priložili ustrezne doku-
mente.

Pri ocenjevanju ponudb je naročnik upo-
števal vsa merila, podana v razpisni doku-
mentaciji ter zaščito domačih ponudnikov in
ugotovil, da je najugodnejšo ponudbo pred-
ložil ponudnik Energoplan, d.d., zato je iz-
bran kot najugodnejši ponudnik, v vrednosti
16,306.302,72 SIT.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 3. 7.
1998 ob 8.30 na naslovu: Visoka policij-
sko-varnostna šola, Kotnikova 8a, Ljublja-
na.

Naročnik: MNZ RS, Kotnikova 8a, Ljub-
ljana.

Št. prispelih ponudb: 7 (5 popolnih), naj-
nižja cena: 16,306.302,72 SIT, najvišja ce-
na: 18,630.057,96 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 45, z dne 12. 6.
1998, Ob-3538.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 452/98 Ob-5073
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Klinični center Ljubljana, kont. oseba
Barbara Jurca, dipl. ek., Zaloška 2, Ljublja-
na, tel. 061/311-634, faks 061/315-583.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: dobava mleka in

mlečnih izdelkov za potrebe Kliničnega
centra.

3. Orientacijska vrednost naročila:
49,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 12 mesecev.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga

merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-

vane preference za domače ponudnike v
višii 10%.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe:

1. kvaliteta mleka in mlečnih izdelkov,
2. ponudbena cena,
3. reference ponudnika,
4. nagrade na ocenjevalnih sejmih.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 30. 6.
1998 ob 11. uri na naslovu: Klinični center
Ljubljana, Zaloška 7/glavna stavba Klinič-
nega centra/predavalnica IV, Ljubljana.

Št. prispelih ponudb: 6, najnižja cena:
24,752.500 SIT, najvišja cena:
55,368.620 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 41, z dne 29. 5.
1998, Ob-2899.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 24. julij 1998.

Št. 451/98 Ob-5074

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Klinični center Ljubljana, kont. oseba
Zoran Marič, dipl. inž., Zaloška 2, Ljublja-
na, tel. 061/316-076, faks 061/316-076,
e-mail: zoran.maric@kclj.si.

2. Predmet javnega naročila: blago in
storitve.

Navedba vsebine: razširitev računal-
niškega omrežja.

3. Orientacijska vrednost naročila:
9,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 12 mesecev.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga

merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-

vane preference za domače ponudnike v
višii 10%.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe:

1. cena ponujene opreme,
2. dobavni rok,
3. reference ponudnika,
4. sistemska skladnost ponudbe,
5. garancija in vzdrževanje,
6. certificirani sistemski inženirji.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 3. 7.
1998 ob 12. uri na naslovu: Klinični center
Ljubljana, Zaloška 7/glavna stavba Klinič-
nega centra/predavalnica IV, Ljubljana.

Št. prispelih ponudb: 3, najnižja cena:
7,663.416,92 SIT, najvišja cena:
9,058.714 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 46, z dne 19. junij
1998, Ob-3754.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 24. julij 1998.
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Št. 450/98 Ob-5075
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Klinični center Ljubljana, kont. oseba
Zoran Marič, dipl. inž., Zaloška 2, Ljublja-
na, tel. 061/316-076, faks 061/316-076,
e-mail zoran.marič@kclj.si.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: dva strežnika v gru-

či (cluster) povezava HOSTa z odjemal-
ci.

3. Orientacijska vrednost naročila:
7,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 12 mesecev.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga

merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-

vane preference za domače ponudnike v
višii 10%.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe:

1. cena ponujene opreme,
2. garancija in vzdrževanje,
3. reference ponudnika,
4. sistemska skladnost ponudbe,
5. dobavni rok.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 1. 7.
1998 ob 12. uri na naslovu: Klinični center
Ljubljana, Zaloška 7/glavna stavba Klinič-
nega centra/predavalnica IV, Ljubljana.

Št. prispelih ponudb: 3, najnižja cena:
5,359.200 SIT, najvišja cena: 6,508.845
SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 46, z dne 19. 6.
1998, Ob-3744.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 24. julij 1998.

Klinični center Ljubljana

Št. 09-31/98 Ob-5077
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Komunalno podjetje Hydrovod Kočevje-
Ribnica, kont. osebi Matija Klarič, Klepac
Ivan, Ljubljanska cesta 38, Kočevje, tel.
061/851-430, faks 061/853-182.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: dobava vodovodne-

ga materiala.
3. Orientacijska vrednost naročila:

15,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek 15. 7. 1998 in zaključek 31. 12. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja

cena in druga merila, navedena v razpisni
dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: ponudbena cena, pozitivne iz-
kušnje naročnika s ponudnikom pri dose-
danjih nabavah, reference ponudnika, pla-
čilni pogoji in možnost kompenzacije, po-
nudba obsega dobavo blaga v celoti po
popisu.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 12. 6.
1998 ob 9. uri, na naslovu: Komunalno pod-
jetje Hydrovod Kočevje-Ribnica, Ljubljanska
cesta 38, Kočevje.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-
na: 16,040.890 SIT, najvišja cena:
17,391.151 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 39 z dne 22. 5. 1998;
Ob-2766. Sklep o izbiri izvajalca: 23. 6.
1998.

Komunalno podjetje
Hydrovod Kočevje-Ribnica

Št. 020-48/98 Ob-5078
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:

Ministrstvo za okolje in prostor, kont. oseba
Marjeta Majdič, Dunajska 48, Ljubljana,
tel.061/17-87-400, faks 061/17-87-422.

2. Predmet javnega naročila: storitev.
Navedba vsebine: priprava strokovnih

podlag za osnutek predpisa: “Ureditev
poslovanja z nepremičninami”.

3. Orientacijska vrednost naročila:
4,700.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 10 mesecev.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: odločujoča merila za izbiro po-
nudnika so bile predvsem reference po-
nudnika in projektne skupine ter ustrez-
nost kadrovske zasedbe projektne skupi-
ne ponudnika glede na stopnjo in vrsto
izobrazbe.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 12. 6.
1998 ob 10. uri, na naslovu: MOP, Mini-
strstvo za okolje in prostor, Dunajska 48,
Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 2, najnižja ce-
na: 4,504.715 SIT, najvišja cena:
4,700.000 SIT.

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

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 37 z dne 15. 5.
1998.

Ministrstvo za okolje in prostor

Št. 355/01-03/98 Ob-5082
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a,
Ajdovščina, tel. 065/63-113, faks
065/641-186, kont. oseba Repič Matija.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izvedba DV 20 kV
Slokarji – črpališče Skuk in TP črpališče
Skuk.

3. Vrednost dodeljenega naročila:
18,150.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: začetek: avgust 1998, ko-
nec: november 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena in druga merila, navedena v razpisni
dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: najnižja cena.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 15. 4.
1998 ob 14. uri, na naslovu: Občina Aj-
dovščina, Cesta 5. maja 6a, Ajdovščina.

Na javni razpis je prispelo 9 ponudb,
najnižja cena: 18,500.000 SIT, najvišja ce-
na: 24,907.000 SIT.

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

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 22 z dne 20. 3. 1998;
Ob-1235.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 24. 7. 1998.

Občina Ajdovščina

Ob-5083
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Agencija Republike Slovenije za plačilni
promet, podružnica Celje, kont. oseba Sil-
va Krajšek, Celje, Ljubljanska 1/a, tel.
063/441-740, faks 063/442-915.

2. Predmet javnega naročila: pisarniški
material.

3. Orientacijska vrednost javnega naro-
čila: 6,600.000 SIT/leto.

4. Rok začetka in zaključka dobave: julij
1998–31. 12. 1999.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: cena in
druga merila, navedena v razpisni dokumen-
taciji.

6. Javno odpiranje ponudb je bilo 23. 6.
1998 ob 10. uri, na naslovu iz 1. točke.

Prispelo je 6 ponudb, najnižja cena:
5,187.679,61 SIT, najvišja cena:
5,706.510,90 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 43 z dne 5. 6.
1998.

Agencija Republike Slovenije
za plačilni promet, podružnica Celje
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Ob-5084
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o priznanju sposobnosti

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Dravske elektrarne Maribor, Javno pod-
jetje za proizvodnjo električne energije,
d.o.o., Obrežna 170, Maribor.

2. Predmet javnega naročila: sanacija
dela na objektih.

3. Orientacijska vrednost naročila: do
145,000.000 SIT.

4. Ime oziroma naslov ponudnikov, ki jim
je bila priznana sposobnost in obdobje za
katerega je priznana:

a) za izvedbo celotnih sanacijskih del na
beton-asfalt programu predmeta razpisa:

– Reinal, d.o.o., Špruhe 18, IOC Trzin,
Mengeš,

– Gradis, Nizke gradnje, d.d., Lavričeva
ul. 3, Maribor;

b) za izvedbo sanacijskih del na asfalt
programu predmeta razpisa:

– Asfaltex, d.o.o., Letališka c. 33, Ljub-
ljana;

c) za izvedbo sanacijskih del na beton
programu predmeta razpisa:

– GP Radlje, d.d., Mariborska c. 40, Ra-
dlje ob Dravi.

Čas priznanja sposobnosti: 12 mesecev
od 27. 7. 1998 do 26. 7. 1999.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudni-
ke.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 11. 6.
1998 ob 11. uri, na naslovu: Dravske elek-
trarne Maribor, d.o.o., Obrežna 170, Mari-
bor.

Število prispelih ponudb: 6.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavlja-
njem sposobnosti (43. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 35, z dne 8. 5. 1998;
Ob-2261.

Ob-5085
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o priznanju sposobnosti

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Dravske elektrarne Maribor, Javno pod-
jetje za proizvodnjo električne energije,
d.o.o., Obrežna 170, Maribor.

2. Predmet javnega naročila: obrtniška
dela na objektih.

3. Orientacijska vrednost naročila: do
70,000.000 SIT.

4. Ime oziroma naslov ponudnikov, ki jim
je bila priznana sposobnost in obdobje za
katerega je priznana:

a) za izvedbo celotnih obrtniških del
predmeta razpisa:

– GP Radlje, d.d., Mariborska c. 40, Ra-
dlje ob Dravi,

– SGP Kograd GOMB IGEM, d.o.o.,
Preradovičeva ul. 28a, Maribor,

– SGP Kograd IGEM Dravograd, d.o.o.,
Selovec 83, Šentjanž pri Dravogradu;

b) za izvedbo slikopleskarskih del iz
predmeta razpisa:

– Slikar, d.d., Prešernova 26a, Maribor,
– Pleskar, d.d., Heroja Lacka 5, Ptuj.
Čas priznanja sposobnosti: 12 mesecev

od 27. 7. 1998 do 26. 7. 1999.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga

merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-

števane preference za domače ponudnike.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 10. 6.

1998 ob 11. uri, na naslovu: Dravske elek-
trarne Maribor, d.o.o., Obrežna 170, Mari-
bor.

Število prispelih ponudb: 8.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavlja-
njem sposobnosti (43. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 35, z dne 8. 5. 1998;
Ob-2259.

Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.

Oddaja javnega naročila brez
javnega razpisa (55. člen)

Ob-4819
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: j.p. Termoelektrarna Brestanica, d.o.o.,
kont. oseba Edi Zidarič, inž. str., CPB 18,
Brestanica, tel. 0608/24-160, faks
0608/22-262.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izvedba projekta iz-

delave idejnih rešitev, razpisne doku-
mentacije in projekta za izvedbo in po-
stavitev plinskih turbin (2 × 114 MW) v
TEB.

3. Orientacijska vrednost naročila:
75 mio SIT.

4. Dobavni rok: 3 mesece.
5. Utemeljitev izbire ponudnika
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: 3 točka prvega odstavka 55. čle-
na zakona o javnih naročil.
j. p. Termoelektrarne Brestanica, d.o.o.

Ob-4843
Na podlagi tretjega odstavka 55. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Ministrstvo za šolstvo in šport, kont. ose-
ba Roman Lavtar, Župančičeva 6, Ljublja-
na, tel. 17-85-212, faks 17-85-668, e-mail
mojca miklavcic@mss.edus.si.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nakup učbenikov za

srednje šole.
3. Vrednost dodeljenega naročila:

17,879,971 SIT letno.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek 18. avgust 1998 in/ali zaključek 31. av-
gust 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-
vane preference za domače ponudnike v
višini 10%.

Ministrstvo za šolstvo in šport ugotavlja,
da na tržišču obstaja le en usposobljen po-
nudnik, ki si je zaščitil svoje pravice izdaja-
nja navedenih učbenikov in mu Ministrstvo
za šolstvo in šport oddaja javno naročilo z
neposredno pogodbo.

Cankarjeva založba, d.d., sektor Center
Oxford, je edini založnik kupljenih učbeni-
kov v Republiki Sloveniji.

Ob-4844
Na podlagi tretjega odstavka 55. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Ministrstvo za šolstvo in šport, kont. ose-
ba Roman Lavtar, Župančičeva 6, Ljublja-
na, tel. 17-85-212, faks 17-85-668, e-mail
mojca miklavcic@mss.edus.si.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nakup učbenikov za

srednje šole.
3. Vrednost dodeljenega naročila:

5,995,794 SIT letno.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek 18. avgust 1998 in/ali zaključek 31.
avgust 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-
vane preference za domače ponudnike v
višini 10%.

Ministrstvo za šolstvo in šport ugotavlja,
da na tržišču obstaja le en usposobljen po-
nudnik, ki si je zaščitil svoje pravice izdaja-
nja navedenih učbenikov in mu Ministrstvo
za šolstvo in šport oddaja javno naročilo z
neposredno pogodbo.

Mohorjeva založba je edini založnik kup-
ljenih učbenikov v Republiki Sloveniji.

Ob-4845
Na podlagi tretjega odstavka 55. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Ministrstvo za šolstvo in šport, kont. ose-
ba Roman Lavtar, Župančičeva 6, Ljublja-
na, tel. 17-85-212, faks 17-85-668, e-mail
mojca. miklavcic@mss.edus.si.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nakup učbenikov za

srednje šole.
3. Vrednost dodeljenega naročila:

9,570,238,80 SIT letno.
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4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 18. avgust 1998 in/ali zaključek 31.
avgust 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-
vane preference za domače ponudnike v
višini 10%.

Ministrstvo za šolstvo in šport ugotavlja,
da na tržišču obstaja le en usposobljen po-
nudnik, ki si je zaščitil svoje pravice izdaja-
nja navedenih učbenikov in mu Ministrstvo
za šolstvo in šport oddaja javno naročilo z
neposredno pogodbo.

Mladinska knjiga založba, d.d., je edini
založnik kupljenih učbenikov v Republiki
Sloveniji.

Ob-4846
Na podlagi tretjega odstavka 55. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Ministrstvo za šolstvo in šport, kont. ose-
ba Roman Lavtar, Župančičeva 6, Ljublja-
na, tel. 17-85-212, faks 17-85-668, e-mail
mojca. miklavcic@mss.edus.si.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nakup učbenikov za

srednje šole.
3. Vrednost dodeljenega naročila:

14,103,938 SIT letno.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek 18. avgust 1998 in/ali zaključek 31. av-
gust 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-
vane preference za domače ponudnike v
višini 10%.

Ministrstvo za šolstvo in šport ugotavlja,
da na tržišču obstaja le en usposobljen po-
nudnik, ki si je zaščitil svoje pravice izdaja-
nja navedenih učbenikov in mu Ministrstvo
za šolstvo in šport oddaja javno naročilo z
neposredno pogodbo.

Tehniška založba Slovenije, d.d., je edi-
ni založnik kupljenih učbenikov v Republiki
Sloveniji.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 2.0.-3665/98 Ob-4850
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: Slovenske železnice, d.d., kont. oseba
Frank Mišetič, dipl. inž. grad., Kolodvorska
ul. 11, Ljubljana, tel. 29-14-588, faks 13-
39-661.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: zamenjava križišča
K-4 in pripadajočih kretnic na železniški
postaji Zalog.

3. Vrednost dodeljenega naročila:
41,118.621 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 9. 1998 in zaključek 31. 10. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: izbrani ponudnik je edini uspo-
sobljeni izvajalec za dela na zgornjem ustro-
ju, ki se izvajajo pod prometom in ima v lasti
težko progovno mehanizacijo. Razpolaga s
tehnično opremo in ima ustrezne reference
za delo na železnici. Ponudnik ima sprejem-
ljiv rok za izvedbo oziroma realizacijo plani-
ranih del.

Slovenske železnice, d.d.

Št. 464-06-10/98 Ob-5010
Na podlagi tretjega odstavka 55. člena

zakona o javnih naročilih (Uradni list RS,
št. 24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, kontaktna oseba Tanja Hofman,
dipl. jur., Dunajska 56,58, Ljubljana, tel.:
178-91-39, faks 178-90-89.

2. Predmet javnega naročila: storitve
Navedba vsebine: izdelava osnutkov

odločb v zvezi z reševanjem pritožb v
postopkih denacionalizacije, v drugem
polletju leta 1998.

3. Vrednost dodeljenega naročila:
8,000.000 SIT

4. Rok začetka in dokončanja del: za-
četek 1. 7. 1998, zaključek 31. 12. 1998.

5. Utemeljitev izbire treh ponudnikov.
Odločujoče merilo pri izbiri treh ponud-

nikov je njihova strokovna usposobljenost
za pripravo osnutkov odločb v postopku
denacionalizacije, glede na to, da te stori-
tve opravljajo za tukajšnje ministrstvo že
nekaj let, za ceno, ki jo v naprej določi
naročnik.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

Ob-5011
Na podlagi tretjega odstavka 55. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Ministrstvo za šolstvo in šport, kont. ose-
ba Roman Lavtar, Župančičeva 6, Ljublja-
na, tel. 17-85-212, faks 17-85-668, e-mail
mojca.miklavcic@mss.edus.si.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nakup učbenikov za

srednje šole.
3. Vrednost dodeljenega naročila:

80,225.641,76 SIT letno.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek 18. avgust 1998 in/ali zaključek 31. av-
gust 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-
vane preference za domače ponudnike v
višini do 10%.

Ministrstvo za šolstvo in šport ugotavlja,
da na tržišču obstaja le en usposobljen po-
nudnik, ki si je zaščitil svoje pravice izdaja-
nja navedenih učbenikov in mu Ministrstvo
za šolstvo in šport oddaja javno naročilo z
neposredno pogodbo.

DZS, d.d., Izobraževalno založništvo, je
edini založnik kupljenih učbenikov v Repub-
liki Sloveniji.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-5012
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:

Občina Laško, kont. oseba Pavla Lapornik,
Mestna ulica 2, Laško, tel. 063/731-122.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: opravljanje prevo-

zov predšolskih in osnovnošolskih otrok
v Občini Laško v šolskem letu 1998/99.

3. Vrednost dodeljenega naročila:
56 mio SIT.

4. Dobavni rok: 10 mesecev.
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 izbra-

ne ponudbe: za najugodnejšega ponudni-
ka za posamezno relacijo so bila upošte-
vana merila iz razpisne dokumentacije
(vrednost, kvaliteta vozila, način plačila,
reference).

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: Občina Laško, kont. oseba Pavla
Lapornik, Mestna ulica 2, 3270 Laško.

Število prispelih ponudb: 4, najnižja ce-
na: 106,50 SIT/km, dnevna cena 39.382
SIT, najvišja cena: 106,50 SIT/km, dnevna
cena 39.382 SIT.

Občina Laško

Ob-5076
Na podlagi tretjega odstavka 55. člena

zakona o javnih naročilih (Uradni list RS,
št. 24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Republika Slovenija, Vlada RS, Servis
skupnih služb Vlade, kont. oseba Aleš Po-
nikvar, Gregorčičeva 27a, Ljubljana, tel. 17-
85-565.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: generalna obnova

osebnega dvigala v objektu Cankarje-
va 1.

3. Vrednost dodeljenega naročila:
4,975.725,57 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 8. 1998 in zaključek 20. 10. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: najnižja ponudbena cena.

6. Kraj odpiranja ponudb: Republika Slo-
venija, Vlada RS, Servis skupnih služb Vla-
de, kont. oseba Aleš Ponikvar, Gregorčiče-
va 27/a, 1000 Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 4, najnižja ce-
na: 4,975.725,57 SIT, najvišja cena:
5,454.607,05 SIT.

Servis skupnih služb vlade
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Javni razpisi

Št. 362-53/97-0016-02 Ob-4830
Na podlagi 16. člena Stanovanjskega

pravilnika (št. 362-32/95 z dne 7. 1. 1998)
in sprememb in dopolnitev stanovanjskega
pravilnika (št. 362-32/95, z dne 31. 3.
1998) Stanovanjska komisija za dodeljeva-
nje stanovanj sodnikom, državnim tožilcem,
sodnikom za prekrške in osebju na sodiščih,
državnih tožilstvih in v organih za postopek
o prekrških (v nadaljnjem besedilu: komisi-
ja) objavlja

razpis
za dodelitev službenega stanovanja

v najem,
 in sicer:
– dvo in pol sobno stanovanje v Celju, v

izmeri 44,11 m2, Zoisova 3/III,
– dvosobno stanovanje v Mariboru, v iz-

meri 50,26 m2, Potrčeva 4/IV.
– garsonjero v Mariboru, v izmeri

21,91 m2 Betnavska 85b/II.
Na razpis se lahko javijo funkcionarji in

drugi zaposleni pri sodiščih, državnih to-
žilstvih in v organih za postopek o prekrških,
ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev službe-
nega stanovanja po zgoraj navedenem Sta-
novanjskem pravilniku.

Prijava na razpis mora vsebovati:
1. prošnjo z osebnimi podatki prosilca

(in sicer: rojstnimi, stalnega in začasnega
prebivališča, strokovne izobrazbe, delovne-
ga mesta in delovne dobe), zakonski stan,
osebne podatke zakonca, število in starost
otrok in podatke o tem ali bi službeno sta-
novanje uporabljal prosilec sam, oziroma
kdo naj bi ga poleg prosilca uporabljal (so-
rodstvena vez s prosilcem),

2. potrdilo o stalnem in začasnem prebi-
vališču,

3. izjavo prosilca, da po 9. členu stano-
vanjskega pravilnika izpolnjuje pogoje za pri-
dobitev službenega stanovanja,

4. predlog predsednika organa z obraz-
ložitvijo o številu kadrovskih točk po 13. čle-
nu stanovanjskega pravilnika,

5. podatke, o delovnem mestu prosilca
oziroma o tem, v katero skupino sodi po
12. členu stanovanjskega pravilnika,

6. podatek o delovni dobi, v organu in
na funkciji oziroma delovnem mestu v kraju,
kjer kandidira za stanovanje (14. člen).

Prosilec mora prošnjo iz prve točke, do-
kazilo iz druge točke in izjavo iz tretje točke
prejšnjega odstavka predložiti predstojniku
sodišča oziroma državnega tožilstva oziro-
ma sodniku za prekrške I. stopnje, do
20. avgusta 1998. Predstojniki okrajnih so-
dišč in sodniki za prekrške I. stopnje vse
dospele vloge s predlogom iz četrte in po-
datkom iz pete ter šeste točke prejšnjega
odstavka predložijo predsedniku pristojne-
ga okrožnega sodišča oziroma predsedni-
ku Senata za prekrške RS.

Komisija bo upoštevala le tiste vloge, ki
jih bodo predsedniki sodišč, vodje državnih
tožilstev in predsednik Senata za prekrške
RS, z vsemi podatki iz tega razpisa poslali,

na Ministrstvo za pravosodje – stanovanjska
komisija za dodeljevanje stanovanj sodni-
kom, državnim tožilcem, sodnikom za pre-
krške in osebju na sodiščih, državnih to-
žilstvih in v organih za postopek o prekrških,
Župančičeva 3, Ljubljana, do 31. avgusta
1998.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 2-3581/98 Ob-4724

Republika Slovenija
PHARE Program ZZ9722.05

 Direktna železniška povezava med
Slovenijo in Madžarsko

Obnova železniške proge na odseku
Murska Sobota–Puconci (5,848 km)

mednarodni javni natečaj
za kvalifikacijo

Obnova železniške proge na odseku
Murska Sobota–Puconci (5,848 km)

Ministrstvo za promet in zveze Repub-
like Slovenije namerava porabiti nepovratna
sredstva Evropske Unije – PHARE program
(PHARE) za financiranje stroškov obnove
železniške proge na odseku Murska Sobo-
ta–Puconci (5,848 km).

Investitor namerava izvesti kvalifikacijo
podjetij in poslovnih partnerjev (joint-ventu-
res) za sklenitev pogodbe, ki bo financirana
iz nepovratnih sredstev:

– obnova železniške proge na odseku
Murska Sobota–Puconci (5,848 km) zaje-
ma obnovo zgornjega in spodnjega ustroja
proge, porušitev in zgraditev dveh novih mo-
stov in porušitev in zgraditev sedem propu-
stov, ki potekajo pod tirom; eden 3,4 m×
4,4 m in šest 1 m×1 m, osem potnih preho-
dov, od katerih bodo štirje zavarovani z av-
tomatičnimi zapornicami (avtomatične za-
pornice niso predmet tega projekta).

Projekt je del Koridorja št. 5 (Benetke–
Trst/Koper–Ljubljana–Budimpešta/Bratisla-
va–Lvov) in je opredeljen kot prednostna
naložba za Republiko Slovenijo in Republi-
ko Madžarsko.

Predviden terminski plan obnove je ja-
nuar/december 1999.

Ponudniki morajo izpolnjevati minimalne
pogoje in dokazati, da imajo tehnične, fi-
nančne in proizvodnje zmogljivosti za uspe-
šno izvajanje pogodbe.

Od uspešnega ponudnika se zahteva,
da izpolnjuje vsaj naslednje splošne kvalifi-
kacijske zahteve:

a) za glavnega izvajalca, poprečni letni
promet v zadnjih 5 letih v višini 10 milijonov
ECU ali ustrezni protivrednosti;

b) za glavnega izvajalca, izkušnje pri us-
pešni izvedbi vsaj 3 projektov, ki so po svoji
naravi in zahtevnosti primerljivi razpisanemu
projektu, v zadnjih 5 letih.

Podobni kriteriji za kvalifikacijo glede
kadrov, finančnega stanja in evidence o mo-
rebitnih postopkih pred sodiščem in zahtev,
ki veljajo za skupna vlaganja (joint-venture),
so navedeni v razpisni dokumnetaciji za kva-
lifikacijo.

Natečaj za kvalifikacijo in sklenitev po-
godbe, ki se bo financirala iz nepovratnih
sredstev PHARE je odprt pod enakimi po-
goji samo za fizične in pravne in osebe (pod-
jetja in poslovne partnerje-joint-venture) čla-
nice Evropske Unije in države koristnice

sredstev PHARE kot so; Albanija, Bosna in
Hercegovina, Bolgarija, Češka Republika,
FYROM, Estonija, Madžarska, Latvija, Litva-
nija, Poljska, Romunija, Slovaška Republika
in Slovenija.

Kvalifikacijsko dokumnetacijo lahko do-
bite brezplačno na spodaj navedenem na-
slovu.

Na željo dokumentacijo nemudoma poš-
ljemo po kurirju, proti plačilu poštnih strošk-
ov v domači valuti, vendar ne prevzamemo
odgovornosti za izgubo ali pozno dostavo.

Kvalifikacijska dokumentacija mora biti
kompletna in poslana na spodaj navedeni
naslov, najkasneje do 24 avgusta 1998, ob
10. uri dopoldne, po lokalnem času.

Dokumnetacija, ki bo prispela po zgoraj
navedenem roku, se lahko zavrne in neod-
prta vrne ponudnikom.

Zainteresirani ponudniki lahko dobijo vse
ostale inforamcije in pregledajo kvalifikacij-
sko dokumnetacijo na naslednjem naslovu:
Republika Slovenija, Ministrstvo za promet
in zveze, Langusova 4, 1535 Ljubljana, Slo-
venija, Robert Ozbič, soba št. 505, tel.
+386 61 1788 261, faks +386 61 1788
146.

Št. 2-3581/98 Ob-4724A

Republic of Slovenia

Phare Programme ZZ 9722.05
Direct railway link between Slovenia

and Hungary
Reconstruciton of the railway line Murska

Sobota – Puconci (5.848 km)

Invitation for Prequalification
Reconstruciton of the railway line

Murska Sobota–Puconci (5.848 km)
This Invitation for Prequalification follows

the General Procurement Notice for this
project which was published in Procure-
ment Opportunities, dated May 1997.

The Ministry of Transport and Commu-
nications Republic of Slovenia intends us-
ing the proceeds of a grant from the Euro-
pean Coomunity’s Phare programme
(Phare) towards the cost of Reconstruc-
tion of the railway line Murska Sobota–
Puconci (5.848 km).

The Employer intends prequalifying firms
and joint ventures to tender the following
contract to be funded from part of the pro-
ceeds of the grant:

– the project of the reconstruction of the
railway line Murska Sobota–Puconci (5.848
km) consists of the superstructure and sub-
structure of the track, demolition and re-
construction of two bridges and demolition
and reconstruction of seven culverts, which
passe under the track; one at 3.4 m×4,4 m
and six at 1 m×1 m, eight level crossings
four of which had automatic barrier control
(automatic barrier control is not part of this
project).

The project is located on corridor No. V
(Ven ice–Tr ies te/Koper–L jub l j ana–
Budapest/Bratislava–Lvov) and considered
as a priority project for both the Slovenian
and the Hungarian governments.

The estimated construction schedule of
the works is January/December 1999.

Tenderers must satisfy minimum criteria
demonstrating that they have the technical,
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financial and production capabilities to sat-
isfactorily perform the contract.

The successful tenderer will be required
to meet, but not be limited to, the following
general qualification requirements:

a) average annual turnover as prime con-
tractor over the last 5 years of ECU
10 million or equivalent;

b) successful experience as prime con-
tractor in the execution of at least 3 projects
of a nature and complexity comparable to
the proposed contract within the last 5
years.

Detailed qualifying criteria for personnel,
financial position, litigation history and joint-
venture requirements are specified in the
tender documents for prequalification.

Prequalification and tendering for con-
tract to be financed with the proceeds of a
grant from PHARE is open on equal terms
only to natural and legal persons (firms and
joint ventures) of the Member States of the
European Community and of Phare benefi-
ciary countries, i.e. Albania, Bosnia and
Herzegovina, Bulgaria, the Czech Repub-
lic, FYROM, Estonia, Hungary, Latvia,
Lithuania, Poland, Romania, the Slovak Re-
public and Slovenia.

Prequalification documents may be ob-
tained free of charge from the address be-
low. If requested, the documents will be
promptly despatched by courier, upon pay-
ment of postage costs in local currency but
no liability can be accepted for loss or late
delivery.

The prequalification documents must be
duly completed and delivered to the ad-
dress below, not later than on 24 August
1998, at 10. a.m. local time. Documents
which are received late may be rejected
and returned unopened.

Interested firms may obtain further infor-
mation from, and inspect and acquire the
prequalification documents at the following
office: Republic of Slovenia Ministry of
Transport and Communications Langusova
4, 1535 Ljubljana, Slovenia, Mr. Robert
Ozbic, Room No. 505, Tel. No. +386 61
1788 261, fax No. +386 61 1788 146.

Slovenske železnice d.d.

Ob-4923

Javni razpis
z ugotavljanjem sposobnosti za

projektiranje in izgradnjo na ključ
glavnega kanalizacijskega zbiralnika

za odpadne vode v Mariboru, Slovenija
1. Naročnik: Mestna občina Maribor.
2. Predmet in količina oziroma vrednost:

izgradnja glavnega kanalizacijskega zbiral-
nika za odpadne vode z dolžino ca. 7,5 km,
maksimalnim pretokom 6.800m3/h in zadr-
ževalnim bazenom s kapaciteto ca
2.000 m3.

Podjetja s primernimi kvalifikacijami ter
specializiranim strokovnim znanjem za pro-
jektiranje in izgradnjo naprav za odpadne
vode vabimo, da vložijo prijave za ugotavlja-
nje sposobnosti. Od kandidatov, ki bodo
prišli v ožji izbor, se zahteva jamstvo za re-
snost ponudbe v obliki finančne garancije,
ki jim bo po predložitvi ustrezne razpisne
ponudbe vrnjena.

3. Rok in naslov za vložitev prijav za ugo-
tavljanje sposobnosti: vloge morajo biti pred-
ložene do 12. avgusta 1998 do 17. ure na
naslov: T J Kingham, Halcrow – Phare PPF
Office, Rue Montoyer 63, 1000 Brussels,
faks: 322 237 06 10.

4. Postopek dodelitve javnega naroči-
la: podjetja, ki se jim prizna sposobnost
sodelovanja na razpisu, bodo povabljena,
da oddajo ponudbo za projektiranje in iz-
vedbo del.

5. Kraj dobave oziroma izvedbe storitev:
Maribor, Slovenija.

6. Sklenitev pogodbe: Izgraditev glavne-
ga kanalizacijskega zbiralnika za odpadne
vode in zadrževalnega bazena. Pogodba se
sklene v skladu s pogoji za projektiranje in
izgradnjo na ključ FIDIC (oranžna knjiga).

7. Pogoji za ugotavljanje sposobnosti:
prijave za ugotavljanje sposobnosti lahko
vložijo samo podjetja, ki so sposobna ponu-
diti celostno strokovno znanje na področju
projektiranja in izvedbe potrebni del. Pod-
jetja, ki želijo sodelovati pri ugotavljanju spo-
sobnosti, morajo podati informacije (vključ-
no s povzetki projektov, navedbo naročni-
kov projektov in vrednosti del), s katerimi
bodo dokazala, da imajo na tem področju
ustrezne sposobnosti in izkušnje, in sicer:

a) računovodska poročila za zadnja tri
leta (izkaz uspeha, bilanca stanja) ter druge
koristne finančne podatke;

b) podrobnosti o največ treh gradbenih
projektih, podobnih razpisanemu projektu,
ki jih je podjetje izvedlo v zadnjih petih letih;

c) podrobnosti o največ treh podobnih
gradbenih projektih s primerljivo ali večjo
vrednostjo, pri katerih je bila potrebna viso-
ka raven koordinacije med strojnimi, elektro
in gradbenimi deli in jih je podjetje izvedlo v
zadnjem času. Navedene podrobnosti mo-
rajo jasno izkazovati izkušnje in operativni
pristop, ki ga je podjetje uporabilo pri pro-
jektiranju in izvedbi del;

d) podrobnosti o izkušnjah pri projektira-
nju treh podobnih projektov v zadnjih petih
letih;

e) podrobnosti o morebitnih sodelavcih,
ki jih ima podjetje v državi, v kateri se bo
izvajal projekt;

f) podrobnosti o predlaganih partnerjih
pri projektu.

8. Druge informacije: potencialni ponud-
niki morajo pred oddajo ponudb preveriti,
ali so tehnične informacije in informacije o
projektiranju točne in dovolj obsežne za iz-
delavo in predložitev ponudbe.

Mestna občina Maribor

Invitation for Prequalification
Slovenia-Maribor: Design – build and
turnkey; wastewater main collector
1. Awarding authority: Municipality of

Maribor.
2. Nature and quantity or value: Con-

struction of a wastewater main collector of
around 7,5 km in length and with a maxi-
mum outflow of 6,800 m3/hour and reten-
tion tank of around 2000m3 capacity.

Prequalification submissions are now
being invited by suitably qualified compa-
nies with specialist knowledge of design
and construction of wastewater facilities. A
bid bond in, the form of a financial guaran-

tee, will be required from short-listed com-
panies, which is retumable on submission
of a compliant tender.

3. Deadline and place for submission of
prequalification applications: The applica-
tions should arrive not later than 12th Au-
gust 1998 at 17.00 hours addressed to Mr
T J Kingham at Halcroww – Phare PPF Offi-
ce, Rue Montoyer 63, 1000 Brussels,
fax: +32 2 237 06 10

4. Type of award procedure: Suitable
companies who successfully prequalify will
be invited to submit a tender for the design
and construction of the works.

5. Place of delivery, site or place of per-
formance of service: Maribor, Slovenia.

6. Contract involved: Construction of the
wastewater main collector and retention
tank. The contract is to be awarded in ac-
cordance with the FIDIC ‘Conditions of con-
tract for design – build and turnkey’ (orange
book).

7. Qualifications: Applications for invita-
tion to tender will only be issued to those
companies capable of providing a compre-
hensive package of expertise for the design
and construction of the necessary works.
Companies who wish to be prequalified shall
submit such information, (including project
summaries and indicating the client and the
value of the work), that demonstrates that
he is qualified and experienced in the sec-
tor. The requested information is:

a) A statement of the company’s previ-
ous three years’ accounts (profit/loss, as-
set/liabilities) and other financial data which
is considered useful.

b) Details of upto three construction pro-
jects similar to the proposed project during
the past five years.

c) Details of upto three construction pro-
jects in the same geographic region during
the past five years.

d) Details of up to three recent construc-
tion projects of similar of greater value,
which also involved high levels of co-ordi-
nation between mechanical and electrical
operations and civils work, similar to those
required for this project. The details provi-
ded should clearly demonstrate the com-
pany’s experience and operational ap-
proach utilised during planning and
construction activities.

e) Details of design experience on three
similar projects during the past five years.

f) Details of any associates the company
has in the country of the project.

g) Details of any proposed joint venture
partners.

8. Other information: Prospectiva tende-
rers should satisfy themselves prior to ten-
dering that any existing technical and de-
sign information is sufficiently accurate and
extensive to allow a tender to be prepared
and submitted.

Municipality of Maribor

Št. 397/98-95 Ob-5008

Ministrstvo za ekonomske odnose in raz-
voj, Urad za gospodarsko promocijo in tuje
investicije, Kotnikova 5, Ljubljana, objavlja
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javni razpis
 za nudenje svetovalnih uslug in

storitev ter izvedbo iskanja
potencialnih investitorjev iz Švice za

naložbe v Sloveniji
1. Naročnik: Ministrstvo za ekonomske

odnose in razvoj, Urad za gospodarsko pro-
mocijo in tuje investicije, Kotnikova 5, Ljub-
ljana, kot financer.

2. Predmet razpisa je projekt nudenja
svetovalnih uslug in storitev pri spodbujanju
tujih investicij iz Švice in pomoč pri iskanju
potencialnih vlagateljev v Slovenijo v letu
1998 in 1999. Posamezno prijavljeno sve-
tovalno podjetje lahko kandidira za izvedbo
programa aktivnosti v Švici. Za izvajanje pro-
grama so na voljo sredstva v višini do
10 mio SIT za leto 1998 in do 10 mio SIT za
leto 1999. Višina sredstev za leto 1999 bo
odvisna od višine razpoložljivih sredstev iz
proračuna za to leto. Cilj projekta je, da
Slovenija pridobi nove tuje neposredne in-
vesticije (NTI), katere omogočajo predvsem
odpiranje novih delovnih mest in s seboj
prinašajo nove tehnologije. Ciljna skupina
pridobivanja investicij so švicarska podjetja
s področja industrije ter distribucije in logi-
stike.

3. Pogoji za udeležbo na javnem razpisu:
a) Upravičenci za prijavo
Na razpis se lahko prijavijo svetovalna

podjetja iz Slovenije in iz tujine, ki se ukvar-
jajo s svetovanjem ali z izvedbo promocije
investicij ter imajo poslovne reference na
teh poslih v Švici. Do udeležbe na tem raz-
pisu niso upravičena podjetja, ki so v stečaj-
nem postopku ali v postopku prisilne porav-
nave.

b) Merila za izbiro svetovalnih podjetij:
– poslovna usposobljenost za izvedbo

projekta,
– z referencami podkrepljena aktivna pri-

sotnost na švicarskem trgu,
– usposobljenost za vzpostavljanje stikov

s švicarskimi podjetji,
– transparentna finančna konstrukcija

projekta,
– obseg storitev, glede na ceno.
Prednost pri izbiri bodo imela podjetja,

ki bodo predložila detaljni časovni in kvalita-
tivni plan aktivnosti, skupaj z virom podat-
kovnih baz za izbiro ciljnih podjetij.

c) Finančni del ponudbe naj bo sestav-
ljen iz fiksnih stroškov izvedbe aktivnosti pod
točko 3.e) in iz honorarja za uspešno izved-
bo. Kot uspešnostni kriterij se upošteva šte-
vilo realiziranih obiskov potencialnih investi-
torjev v Sloveniji in izražena namera o reali-
zaciji konkretne investicije.

d) Pogodba o investicijskem svetovanju
se z Uradom za gospodarsko promocijo in
tuje investicije podpisuje za državo izvora
investicij za dobo 24 mesecev. Financiranje
bo zagotovljeno iz namenskega dela prora-
čuna Urada za gospodarsko promocijo in
tuje investicije, v okviru Ministrstva za eko-
nomske odnose in razvoj, posebej za tekoči
leti 1998 in 1999.

e) 24-mesečni program mora zagotav-
ljati minimalno sledeče aktivnosti svetoval-
nega podjetja:

– priprava dveh seznamov z najmanj po
1.000 naslovi švicarskih podjetij – poten-
cialnih investitorjev v Slovenijo,

– organizacija dveh obiskov skupine (naj-
manj 3) poslovnih švicarskih novinarjev iz
reprezentativnih medijev v Sloveniji,

– direktno kontaktiranje (follow up) po-
tencialnih švicarskih investitorjev, katerim je
bila poslana predstavitvena pošta, s pomoč-
jo telefona, faxa ali e-maila,

– obiski s strani svetovalne firme pri po-
tencialnih investitorjih v Švici, ki so zainere-
sirani za tovrstne osebne stike,

– organizacija in realizacija programa
obiskov predstavnikov TIPO resnih poten-
cialnih švicarskih investitorjih,

– priprava obiskov zainteresiranih poten-
cialnih investitorjev iz Švice v Sloveniji,

– stalno stimuliranje interesa in promoci-
ja Slovenije kot izredno zanimive lokacije za
tuje investicije,

– natančna določitev stroškov in časovni
potek aktivnosti v skladu z zahtevami pro-
grama ter identifikacija pričakovanj sveto-
valca, v odvisnosti od zahtev na posamez-
nih področjih promocije investicij v Švici.

4. Predlagane programe prijavljenih
podjetij bo na osnovi meril iz 3.b točke
kvalitativno ocenila razpisna komisija, se-
stavljena iz uslužbencev Urada za Gospo-
darsko promocijo in tuje investicije in pred-
stavnikov MEOR. Sredstva za izvajanje pro-
grama so določena s strani Urada, v skla-
du s sprejetim proračunom za leto 1998.
Na enak način bodo sredstva za izvajanje
programa v letu 1999 določena v skladu s
sprejetim proračunom za leto 1999, takoj
po sprejemu le tega. Izbranemu svetoval-
nemu podjetju bodo dodeljena razpisana
sredstva za stroške promocijskega progra-
ma v Švici izplačana v 6-mesečnih tranšah,
v odvisnosti od trajanja pogodbe in obsega
realiziranih poslov. Pogoj za realizacijo pla-
čila je uspešna izvedba posameznih dogo-
vorjenih aktivnosti ob istočasni predaji
končnega in medfaznih poročil, skupaj z
obračuni stroškov.

5. Zahtevana dokumentacija
Zainteresirano podjetje mora vlogi na raz-

pis, ki vsebuje načrt za izvajanje aktivnosti iz
3.e točke in finančni načrt, priložiti registra-
cijo podjetja, kriterije za izbor podjetij in vir
podatkov o švicarskih podjetjih, katere na-
merava kontaktirati, ter opis dosedanjih re-
ferenc pri opravljanju razpisanih in sorodnih
aktivnosti v preteklosti. Obrazec za pripravo
finančnega dela ponudbe podjetja lahko
dvignejo na sedežu Urada za gospodarsko
promocijo in tuje investicije.

6. Prijava in razpisni rok
Zainteresirana svetovalna podjetja lahko

vložijo svoje prijave na sedežu Urada za gos-
podarsko promocijo in tuje investicije, Kot-
nikova 28, v Ljubljani (tel. 061/17-83-557,
faks 061/17-83-599, e-mail: tipo@meor.
sigov.mail.si).

Popolna vloga v skladu razpisnimi pogoji
mora biti dostavljena na gornji naslov, ne
glede na vrsto prenosa te pošiljke, do vključ-
no 7. 9. 1998, do 13. ure, v zaprti ovojnici
z oznako “Ne odpiraj – razpis”, z navedbo
“Investicije/Švica”. Vloge morajo biti napi-
sane v slovenskem jeziku, stroški izvedbe
pa morajo biti prikazani v slovenski valuti
(SIT). Vlog, ki ne bodo prispele pravoča-
sno, oziroma bodo nepravilno izpolnjene,
komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene
prijaviteljem.

7. Javno odpiranje ponudb bo izvedla
Komisija za odpiranje in ocenjevanje po-
nudb v sejni sobi Urada za gospodarsko
promocijo in tuje investicje na Kotnikovi 28
v Ljubljani, dne 11. 9. 1998 ob 10. uri.
Komisija bo smiselno uporabljala določila
zakona o javnih naročilih. Prijavljena podjet-
ja bodo o rezultatih razpisa obveščena naj-
kasneje do 22. 9. 1998.

Št. 397/98-95  Ob-5009
Ministrstvo za ekonomske odnose in raz-

voj, Urad za gospodarsko promocijo in tuje
investicije, Kotnikova 5, Ljubljana, objavlja

javni razpis
za nudenje svetovalnih uslug in storitev

ter izvedbo iskanja potencialnih
investitorjev iz Skandinavije  (Švedske,

Danske, Finske in Norveške)
za naložbe v Sloveniji

1. Naročnik: Ministrstvo za ekonomske
odnose in razvoj, Urad za gospodarsko pro-
mocijo in tuje investicije, Kotnikova 5, Ljub-
ljana, kot financer.

2. Predmet razpisa je projekt nudenja
svetovalnih uslug in storitev pri spodbujanju
tujih investicij iz Skandinavije (Švedska, Dan-
ska, Finska in Norveška) in pomoč pri iska-
nju potencialnih vlagateljev v Slovenijo v le-
tu 1998 in 1999. Posamezno prijavljeno
svetovalno podjetje lahko kandidira za iz-
vedbo programa aktivnosti v Skandinaviji.
Za izvajanje programa so na voljo sredstva v
višini do 10 mio SIT za leto 1998 in do
10 mio SIT za leto 1999.

Višina sredstev za leto 1999 bo odvisna
od višine razpoložljivih sredstev iz proraču-
na za to leto. Cilj projekta je, da Slovenija
pridobi nove tuje neposredne investicije
(NTI), katere omogočajo predvsem odpira-
nje novih delovnih mest in s seboj prinašajo
nove tehnologije. Ciljna skupina pridobiva-
nja investicij so skandinavska podjetja s po-
dročja industrije ter distribucije in logistike.

3. Pogoji za udeležbo na javnem razpisu:
a) Upravičenci za prijavo
Na razpis se lahko prijavijo svetovalna

podjetja iz Slovenije in iz tujine, ki se ukvar-
jajo s svetovanjem ali z izvedbo promocije
investicij ter imajo poslovne reference na
teh poslih v Skandinaviji. Do udeležbe na
tem razpisu niso upravičena podjetja, ki so
v stečajnem postopku ali v postopku prisil-
ne poravnave.

b) Merila za izbiro svetovalnih podjetij:
– poslovna usposobljenost za izvedbo

projekta,
– z referencami podkrepljena aktivna pri-

sotnost na trgu skandinavskih držav,
– usposobljenost za vzpostavljanje stikov

s skandinavskimi podjetji,
– transparentna finančna konstrukcija

projekta,
– obseg storitev, glede na ceno.
Prednost pri izbiri bodo imela podjetja,

ki bodo predložila detaljni časovni in kvalita-
tivni plan aktivnosti, skupaj z virom podat-
kovnih baz za izbiro ciljnih podjetij.

c) Finančni del ponudbe naj bo sestav-
ljen iz fiksnih stroškov izvedbe aktivnosti pod
točko 3.e) in iz honorarja za uspešno izved-
bo. Kot uspešnostni kriterij se upošteva šte-
vilo realiziranih obiskov potencialnih investi-
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torjev v Sloveniji in izražena namera o reali-
zaciji konkretne investicije.

d) Pogodba o investicijskem svetovanju
se z Uradom za gospodarsko promocijo in
tuje investicije podpisuje za države izvora
investicij za dobo 24 mesecev. Financiranje
bo zagotovljeno iz namenskega dela prora-
čuna Urada za gospodarsko promocijo in
tuje investicije, v okviru Ministrstva za eko-
nomske odnose in razvoj, posebej za tekoči
leti 1998 in 1999, in delno iz sredstev
PHARE programa.

e) 24-mesečni program mora minimalno
zagotavljati sledeče aktivnosti svetovalnega
podjetja:

– priprava dveh seznamov z najmanj po
500 naslovi podjetij iz posamezne skandi-
navske države – potencialnih investitorjev v
Slovenijo,

– organizacija dveh obiskov najmanj
1 poslovnega novinarja iz reprezentativnih
medijev iz vsake posamezne skandinavske
države v Sloveniji,

– direktno kontaktiranje (follow up) po-
tencialnih skandinavskih investitorjev, kate-
rim je bila poslana predstavitvena pošta, s
pomočjo telefona, faxa ali e-maila,

– obiski s strani svetovalne firme pri po-
tencialnih investitorjih v skandinavskih drža-
vah, ki so zaineresirani za tovrstne osebne
stike,

– organizacija in realizacija programa
obiskov predstavnikov TIPO pri resnih po-
tencialnih investitorjih iz teh držav,

– priprava obiskov zainteresiranih poten-
cialnih investitorjev iz Skandinavije v Slove-
niji,

– stalno stimuliranje interesa in promoci-
ja Slovenije kot izredno zanimive lokacije za
tuje investicije,

– natančna določitev stroškov in časovni
potek aktivnosti v skladu z zahtevami pro-
grama ter identifikacija pričakovanj sveto-
valca, v odvisnosti od zahtev na posamez-
nih področjih promocije investicij v skandi-
navskih državah (Švedska, Danska, Finska
in Norveška).

4. Predlagane programe prijavljenih pod-
jetij bo na osnovi meril iz točke 3b) kvalita-
tivno ocenila razpisna komisija, sestavljena
iz uslužbencev Urada za Gospodarsko pro-
mocijo in tuje investicije in predstavnikov
MEOR. Sredstva za izvajanje programa so
določena s strani Urada, v skladu s spreje-
tim proračunom za leto 1998. Na enak na-
čin bodo sredstva za izvajanje programa v
letu 1999 določena v skladu s sprejetim
proračunom za leto 1999, takoj po spreje-
mu le tega. Izbranemu svetovalnemu pod-
jetju bodo dodeljena razpisana sredstva za
stroške promocijskega programa v skandi-
navskih državah ter izplačana v 6-mesečnih
tranšah, v odvisnosti od trajanja pogodbe in
obsega realiziranih poslov. Pogoj za realiza-
cijo plačila je uspešna izvedba posameznih
dogovorjenih aktivnosti ob istočasni predaji
končnega in medfaznih poročil, skupaj z
obračuni stroškov.

5. Zahtevana dokumentacija
Zainteresirano podjetje mora vlogi na raz-

pis, ki vsebuje načrt za izvajanje aktivnosti iz
točke 3 e) ter finančni načrt priložiti registra-
cijo podjetja, kriterije za izbor podjetij in vir
podatkov podjetjih iz Skandinavije, katere
namerava kontaktirati, ter opis dosedanjih

referenc pri opravljanju razpisanih in sorod-
nih aktivnosti v preteklosti. Obrazec za pri-
pravo finančnega dela ponudbe podjetja lah-
ko dvignejo na sedežu Urada za gospodar-
sko promocijo in tuje investicije.

6. Prijava in razpisni rok
Zainteresirana svetovalna podjetja lahko

vložijo svoje prijave na sedežu Urada za gos-
podarsko promocijo in tuje investicije, Kot-
nikova 28, v Ljubljani (tel. 061/17-83-557,
faks 061/17-83-599, e-mail: tipo@meor.
sigov.mail.si).

Popolna vloga v skladu z razpisnimi po-
goji mora biti dostavljena na gornji naslov,
ne glede na vrsto prenosa te pošiljke, do
vključno 7. 9. 1998, do 13. ure, v zaprti
ovojnici z oznako “Ne odpiraj – razpis”, z
navedbo “Investicije/Skandinavija”. Vloge
morajo biti napisane v slovenskem jeziku,
stroški izvedbe pa morajo biti prikazani v
slovenski valuti (SIT). Vlog, ki ne bodo pris-
pele pravočasno, oziroma bodo nepravilno
izpolnjene, komisija ne bo obravnavala in
bodo vrnjene pošiljateljem.

7. Javno odpiranje ponudb bo izvedla
Komisija za odpiranje in ocenjevanje po-
nudb v sejni sobi Urada za gospodarsko
promocijo in tuje investicje na Kotnikovi 28
v Ljubljani, dne 11. 9. 1998 ob 10. uri.
Komisija bo smiselno uporabljala določila
zakona o javnih naročilih. Prijavljena podjet-
ja bodo o rezultatih razpisa obveščena naj-
kasneje do 22. 9. 1998.

Ministrstvo za ekonomske odnose
in razvoj

Urad za gospodarsko promocijo
in tuje investicije

Ob-5015
Komisija za oddajanje poslovnih prosto-

rov Občine Brežice v skladu s pravilnikom o
oddajanju poslovnih prostorov v najem
(Ur. list RS, št. 69/93) objavlja

javni razpis
za oddajanje poslovnega prostora

v najem
Poslovni prostor v podstrešju poslovne

stavbe Cesta prvih borcev 11, Brežice, po-
vršine 19,51 m2 s souporabo sanitarij, pri-
meren za pisarno.

Pogoji najema:
– najemnik dobi v najem poslovni pro-

stor pod pogojem, da ga uporabi za potre-
be svoje dejavnosti in na lastne stroške iz-
vede vsa potrebna adaptacijska dela,

– najemna pogodba se sklena v 8 dneh
po prejetju obvestila o ozbiri,

– najemnina bo določena v skladu z od-
lokom o določanju najemnin,

Interesenti lahko dobijo informacije o raz-
pisanem prostoru in ostalih pogojih v Od-
delku za gospodarske javne službe in gos-
podarske zadeve Občine Brežice, Cesta pr-
vih borcev 18, soba št. 23, vsak dan od
8. do14. ure ali po telefonu 0608/62-050
int. 230.

Pisne ponudbe oziroma vloge morajo
prosilci poslati priporočeno po pošti z ozna-
ko “Za javni razpis” v 15 dneh od dneva
objave na naslov: Občina Brežice – komisi-
ja za oddajanje poslovnih prostorov v na-
jem, Cesta prvih borcev 18, Brežice.

Ponudbi je treba priložiti izpisek iz sod-
nega registra oziroma dokazilo o strokovni
usposobljenosti za opravljanje dejavnosti
prosilca, dokazilo o finančnem stanju prosil-
ca in potrdilo o stalnem bivališču.

O izbiri bomo kandidate obvestili v
15 dneh po končanem razpisu.

Občina Brežice

Št. 352-04-5/98-1687 Ob-4832
Na podlagi odloka o gospodarskih jav-

nih službah v Občini Ljutomer (Ur. l. RS, št.
45/97), zakona o gospodarskih javnih služ-
bah (Ur. l. RS, št. 32/93) ter na podlagi
odloka o oskrbi prebivalstva s plinom v Ob-
čini Ljutomer (Ur. l. RS, št. 51/97), objavlja
Občinska uprava občine Ljutomer, Vrazova
1, Ljutomer

javni razpis
za podelitev koncesije za izgradnjo,
upravljanje omrežja in distribucijo

zemeljskega plina v Občini Ljutomer
1. Koncedent: Občina Ljutomer, Vrazo-

va 1, Ljutomer.
2. Predmet koncesije je izgradnja in

upravljanje omrežja za distribucijo zemelj-
skega plina za potrebe široke potrošnje in
ostalo neindustrijsko rabo, kot so šole, vrt-
ci, zdravstveni domovi in drugi objekti ter
mala obrt za področje Občine Ljutomer ozi-
roma njenih urbanih centrov v skladu z loka-
cijskim načrtom.

3. Območje izvajanja koncesije je celot-
no območje Občine Ljutomer oziroma po-
samezni urbani centri v skladu s 2. členom
odloka.

4. Koncesija prične veljati z dnem pod-
pisa koncesijske pogodbe in traja 30 let.
Koncesijsko pogodbo sklene z izbranim
koncesionarjem župan.

5. Koncesionar mora za opravljanje kon-
cesije izpolnjevati naslednje pogoje ter pred-
ložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev, pi-
sne izjave in zahtevano dokumentacijo:

– da je registriran za opravljanje dejav-
nosti izgradnje in distribucije zemeljskega
plina;

– da pripravi in predloži študijo s prika-
zom predvidenega omrežja (primarnega in
sekundarnega) z oceno vrednosti objektov,
terminski plan, investicijski elaborat, pogoje
in način za upravljanje z omrežjem;

– da pripravi oceno stroškov, ki jih bodo
morali porabniki nositi za priključitev na pli-
novodno omrežje za prilagoditev lastnih na-
prav za uporabo plina, ter pripravi program
za financiranje teh del;

– da pripravi in predloži program izvaja-
nja distribucije plina za čas trajanja konce-
sije;

– da predloži reference o dosedanjem
delu s področja projektiranja, investicijske
gradnje, upravljanja in vzdrževanja plinovod-
nega omrežja ter podatke o kadrovski za-
sedbi;

– da predloži garancijo za pravočasno in
kvalitetno izvedbo prejetih nalog;

– da ima zagotovljena vsa potrebna sred-
stva v zvezi z izgradnjo omrežja za distribu-
cijo zemeljskega plina in njegovim uporav-
ljanjem;

– da si zagotovi soglasje dobavitelja ze-
meljskega plina;
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– da spoštuje zahteve, definirane z odlo-
kom in koncesijsko pogodbo;

– da spoštuje stroškovno tehnične, or-
ganizacijske in razvojne naloge, ki izhajajo
iz nacionalnega razvojnega programa za re-
publiko in usmeritev lokalne skupnosti;

– da prodaja plin v skladu s cenami, ki
jih oblikuje oziroma določa občina v skladu
s postopkom, ki ga določa zakon oziroma
akt lokalne skupnosti;

– da omogoča strokovni in finančni nad-
zor ter nadzor nad zakonitostjo dela po or-
ganih, ki so za to določeni z odlokom;

– da dosledno upošteva tehnične, oskr-
bovalno-stroškovne, organizacijske in dru-
ge standarde ter normative za opravljanje
koncesije oziroma če teh ni, standarde, ki
so povzeti in se uporabljajo v Sloveniji;

– da zagotovi, da bo vsa javna in za-
sebna lastnina, ki bi bila zaradi izvajanja
del poškodovana, vzpostavljena v prvotno
stanje.

6. Vsebina ponudbe:
– dokazila o izpolnjevanju pogojev, pi-

sne izjave in zahtevano dokumentacijo po
6. točki razpisa za podelitev koncesije za
izvajanje gospodarske javne službe oskrbe
z zemeljskim plinom v Občini Ljutomer;

– izhodiščna cena plina s prikazom
strukture cene ločeno za gospodinjstva in
ostale porabnike;

– rok izgradnje plinovodnega omrežja;
– višina in način plačila koncesijske da-

jatve;
– osnutek koncesijske pogodbe.
7. Merila za izbiro koncesionarja:
– izpolnjevanje 6. točke tega razpisa;
– finančne sposobnosti za izvedbo pro-

jekta plinifikacije;
– rok izgradnje plinovodnega omrežja;
– cena za posamezen priključek (za gos-

podinjstva in ostale porabnike) ter ugodno-
sti pri plačilu;

– izhodiščna cena plina s prikazom
strukture cene ločeno za gospodinjstvo in
ostale porabnike;

– ponujena jamstva;
– reference s področja projektiranja in

investicijske gradnje plinovodnega omrežja;
– reference za izgradnjo, upravljanje in

vzdrževanje plinovodnega omrežja;
– višina koncesijske dajatve, ki jo bo pla-

čeval koncedentu;
– druge ponujene ugodnosti.
8. Ostali pogoji:
– izbrani koncesionar bo moral, če bo

tako zahtevalo katero izmed podjetij v Obči-
ni Ljutomer odkupiti zgrajeno infrastrukturo
za distrubucijo zemeljskega plina, ki je v
njihovi lasti;

– izbrani koncesionar mora v izvajalska
dela vključiti izvajalce iz območja Občine
Ljutomer.

9. Na javni razpis se lahko prijavijo pod-
jetja registrirana v Republiki Sloveniji. Inte-
resenti morajo poslati ponudbe z zahtevani-
mi dokazili, izjavami in dokumentacijo v ro-
ku 60 dni od objave razpisa v Uradnem listu
RS, do 12. ure na naslov Občina Ljutomer,
Vrazova 1, 9240 Ljutomer.

Ponudbe morajo biti oddane v zaprti
ovojnici z oznako “Ne odpiraj – ponudba –
Podelitev koncesije za plinifikacijo v Občini
Ljutomer”.

10. Odpiranje ponudb bo javno 5 dni po
izteku razpisnega roka, v sejni sobi Občine
Ljutomer ob 13. uri. Pri odpiranju ponudb
morajo imeti prisotni predstavniki ponudni-
kov pisna pooblastila za zastopanje. Upo-
števale se bodo le tiste ponudbe, ki bodo
vsebovale vse pogoje tega razpisa.

11. O izidu javnega razpisa bodo ponud-
niki pisno obveščeni v roku 30 dni po odpi-
ranju ponudb.

12. Razpisno dokumentacijo (10.000
SIT) in dodatne informacije lahko ponudniki
dobijo na Odseku za GJS, okolje in PP Ob-
čine Ljutomer, pri Andreji Torič, inž. gr.,
dipl. ek. (tel. 069/81-712 int. 264)

Občina Ljutomer

Št. 466-02-1/98 Ob-5056
Na podlagi tretjega odstavka 52. člena

zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96, 78/97 in
34/98) objavljamo

javni razpis
z zbiranjem pisnih ponudb za prodajo

nepremičnin
1. Ime oziroma naziv in sedež lastnika:

Republika Slovenija, Vlada Republike Slo-
venije, Ljubljana, Gregorčičeva 20.

2. Predmet javnega razpisa: prodaja ne-
premičnine z izklicno ceno v tržni vrednosti:

– štirisobno stanovanje št. 32 v Ljublja-
ni, Slomškova 33, v izmeri 147,99 m2, ce-
na 42,672.307,10 SIT,

– trisobno stanovanje v Kambreškem,
Kambreško 1, v izmeri 59,37 m2, cena
5,521.410 SIT,

– dvosobno stanovanje št. 1, Velike
Bloke 3, v izmeri 70,74 m2, cena
5,263.000 SIT,

– dvosobno stanovanje št. 2, Velike
Bloke 3, v izmeri 70,74 m2, cena
5,263.000 SIT,

– dvosobno stanovanje št. 3. Velike
Bloke 3, v izmeri 71,61 m2, cena
5.328.000 SIT.

– dvosobno stanovanje št. 4, Velike
Bloke 3, v izmeri 71,61 m2, cena
5,328.000 SIT,

– dvosobno stanovanje št. 2, Velike
Bloke 58, v izmeri 68,56 m2, cena
5,100.000 SIT,

– dvosobno stanovanje št. 3, Velike
Bloke 58, v izmeri 72,27 m2, cena
5,376.000 SIT,

– dvosobno stanovanje št. 5, Velike
Bloke 58, v izmeri 75,29 m2, cena
5,600.000 SIT,

– dvosobno stanovanje št. 6, Velike
Bloke 58, v izmeri 72,27 m2, cena
5,376.000 SIT,

– stavbno zemljišče parc. št. 102/1
k.o. Vedrijan, v izmeri 1.581 m2, cena
906.137 SIT.

Nepremičnine so naprodaj po načelu vi-
deno-kupljeno.

Prometni davek in vse druge dajatve ter
stroške v zvezi s prenosom lastništva plača
kupec.

Izročitev nepremičnin v last in posest
kupcem se opravi po plačilu celotne kup-
nine.

4. Ponujena prodajna cena mora biti viš-
ja od izklicne cene.

5. Pogoji za sodelovanje
Na razpisu lahko sodelujejo domače fi-

zične 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.

Vsakemu ponudniku bo na njegovo zah-
tevo omogočen ogled nepremičnine. Za og-
led se je potrebno predhodno dogovoriti po
tel. 17-85-400.

Prijavi na razpis je potrebno priložiti potr-
dilo o vplačani varščini, ki znaša 10% vred-
nosti izklicne cene, kot dokaz za resnost
ponudbe. Varščino je potrebno poravnati
na žiro račun Servisa skupnih služb Vlade
Republike Slovenije, št. 50100-637-56346
z oznako namen nakazila “Prodaja nepre-
mičnine”. Ponudnikom, ki na razpisu ne bo-
do uspeli, bo vplačana varščina brezobrest-
no vrnjena v 30 dneh po končanem postop-
ku oziroma izbiri najugodnejšega ponudni-
ka, kupcu pa se varščina vračuna v kupnino.
Ponudb, ki ne bodo vsebovale potrjenega
dokazila o vplačilu varščine, prodajalec v
postopku ne bo obravnaval.

6. Rok za zbiranje ponudb je 20 dni od
objave v Uradnem listu RS.

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 pro-
daje.

7. Pisna ponudba mora vsebovati:
– ponujeno ceno,
– izpis iz sodnega registra in dokazilo o

plačilni sposobnosti za pravne osebe in fo-
tokopijo potrdila o državljanstvu RS za fizič-
ne osebe ter

– potrdilo o varščini.
8. Javno odpiranje ponudb bo 17. 8.

1998 ob 13. uri na naslovu: Servis skupnih
služb Vlade Republike Slovenije, odpiranje
vodi Romana Peček.

9. Prispele ponudbe bo ocenila poseb-
na komisija za oceno ponudb.

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

10. Prodajalec ima pravico, da po lastni
presoji ne sklene pogodbe z nobenim po-
nudnikom.

Vse dodatne inforamcije zainteresirani
ponudniki dobijo na Servisu skupnih Služb
Vlade Republike Slovenije, Ljubljana, Gre-
gorčičeva 27a, kont. oseba Lučka Seibert,
tel. 17-85-400.

Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb vlade

Objave
delniških družb

Javne prodaje delnic

Št. 450 Ob-4816
Koroška banka, d.d., Slovenj Gradec,

bančna skupina Nove Ljubljanske banke, v
skladu s statutom objavlja
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ponudbo
za prodajo rednih delnic

Koroške banke, d.d., Slovenj Gradec,
bančne skupine Nove Ljubljanske banke.

Prodajalec: Koroška banka, d.d., Slo-
venj Gradec, bančna skupina Nove Ljub-
ljanske banke.

Predmet prodaje: 1.380 lastnih navad-
nih delnic Koroške banke, d.d., Slovenj Gra-
dec, bančne skupine Nove Ljubljanske ban-
ke, po ceni 16.500 SIT za eno delnico.

Prednostno pravico imajo v skladu z do-
ločili statuta delničarji Koroške banke, d.d.,
Slovenj Gradec, bančne skupine Nove
Ljubljanske banke, ki v roku 15 dni s pi-
smenim sporočilom izjavijo, da sprejemajo
ponudbo.

Ponudba za odkup velja 15 dni od dneva
objave, po tem roku bodo delnice prodane
na prostem trgu.

Koroška banka, d.d., Slovenj Gradec,
bančna skupina Nove Ljubljanske

banke

Sklepi o povečanju in zmanjšanju
kapitala

Št. 1100/1697 Ob-4817

Na podlagi drugega odstavka 454. čle-
na ZGD objavljamo

sklep
o zmanjšanu osnovnega kapitala,
ki je bil sprejet na skupščini družbe dne

9. 7. 1998.
Osnovni kapital družbe Iskra AIR letal-

sko prevozno podjetje, d.o.o., v Ljubljani,
Stegne 25A, se zaradi izstopa družbenika
Cranex A.G. (Švica) zmanjša od dosedanje-
ga zneska 55,279.482,75 SIT za nominal-
ni znesek poslovnega deleža izstopajočega
družbenika 15,091.298,21 SIT, tako da no-
vi osnovni kapital znaša 40,188.183,54 SIT
in je enak nominalnemu znesku poslovnega
deleža preostalega družbenika Iskrainvest,
Podjetje za inženiring, vzdrževanje in stori-
tve, d.d., Ljubljana.

Morebitne upnike pozivamo, da se zgla-
sijo na sedežu družbe in izjavijo ali soglaša-
jo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.

Iskra Air, d.o.o., Ljubljana

Ob-4818

V skladu s 454. členom zakona o gos-
podarskih družbah, poslovodstvo Krekove
pooblaščene družbe za upravljanje investi-
cijskih skladov, d.o.o., Slovenska ul. 17,
Maribor, vpisana v sodni register pri Okrož-
nem sodišču v Mariboru, pod št. vl.
1/09237/00, objavlja

sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
Osnovni kapital družbe se zmanjša za

100,000.000 SIT, tako da po zmanjšanju
znaša 200,000.000 SIT.

Poslovodstvo poziva upnike, da se zgla-
sijo pri družbi in izjavijo ali soglašajo z zmanj-
šanjem osnovnega kapitala.

Krekova pooblaščena družba
za upravljanje investicijskih

skladov, d.o.o.

Ob-5017
Majda in Branko Fartek, pooblaščena za

zastopanje družbe Makra, računalniški in-
ženiring in trgovina Kranj, d.o.o., objavljata
naslednji

sklep

1. Zmanjša se osnovni kapital družbe, in
sicer se zmanjšanje izvede nominalno, z bi-
lanco stanja ter se osnovni kapital družbe
zmanjša od 45,287.096 SIT na 2,800.000
SIT ter imata družbenika Majda ter Banko
Fartek v družbi vsak poslovni delež v višini
50% oziroma 1,400.000 SIT, katerega
prevzameta.

Presežek kapitala v višini 42,487.096
SIT gre za pokrivanje izgub preteklih obdo-
bij in zadnjega poslovnega leta, razlika pa
predstavlja obveznost do lastnikov družbe.

2. Zaradi zmanjšanja kapitala, osebi,
pooblaščeni za zastopanje družbe, dvakrat
objavita sklep pod 1. točko s časovnim za-
mikom petnajst dni. Upnike se poziva naj se
zglasijo pri družbi in izjavijo ali soglašajo z
zmanjšanjem osnovnega kapitala.

Upnikom, ki ne soglašajo z zmanjšanjem
kapitala, se njihov zahtevek poravna ali za-
gotovi varščina.

3. Prijavi se zmanjšanje osnovnega kapi-
tala za vpis v sodni register po enem letu od
zadnje objave sklepa kot izhaja iz druge
točke in po tem, ko osebi, pooblaščeni za
zastopanje predložita dokaze o tem, da je
družba poravnala zahtevke upnikom oziro-
ma jim je zagotovila varščino.

Makra – računalniški inženiring
in trgovina Kranj, d.o.o.

Sklici skupščin in nasprotni predlogi

Popravek

Ob-5089
Zdravilišče Moravske Toplice, d.d.,

Kranjčeva 12, Moravske Toplice, objavlja
popravek objave sklica skupščine, objav-
ljen v Uradnem listu RS, št. 50 z dne 10. 7.
1998, Ob-4464.

Pravilen datum pismene prijave udelež-
be delničarjev za sodelovanje na skupščini
in deponiranja pisnih pooblastil je 23. 8.
1998.

Zdravilišče Moravske Toplice, d.d.,
direktor

Ob-4854
Na podlagi 9.2. člena statuta delniške

družbe Ponudba, d.d., Partizanska 2, Ra-
dlje ob Dravi in skladno z določili zakona o
gospodarskih družbah, začasna uprava skli-
cuje

1. skupščino
delniške družbe Ponudba, d.d.,

ki bo v ponedeljek 24. 8. 1998 v prosto-
rih družbe Ponudba, Partizanska 2, s pričet-
kom ob 12. uri z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev nav-
zočnosti in izvolitev delovnih teles.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog začasne uprave se
za predsedujočo skupščine imenuje Ferk
Danico in izvoli verifikacijska komisija v se-
stavi predsednice Kovač Eme in dveh pre-
števalk Tandler Anke in Kremljak Vere.

Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Sonja Kralj.

2. Obravnava in sprejem poslovnika o
delu skupščine.

Predlog sklepa: sprejme se poslovnik o
delu skupščine v predlaganem besedilu.

3. Poročilo o poteku lastninskega preob-
likovanja podjetja Ponudba.

Predlog sklepa: sprejme se na zunanje
poročilo o poteku lastninskega preoblikova-
nja podjetja Ponudba.

4. Seznanitev s poslovnimi rezultati druž-
be za obdobje 1993–1996 ter sprejem po-
slovnega poročila z revizijskim mnenjem za
leto 1997.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in ob mnenju začasnega nadzorne-
ga sveta se skupščina seznani s poslovnimi
rezultati za obdobje 1993–1996 in sprej-
me poslovno poročilo za leto 1997.

5. Razporeditev čistega dobička iz ob-
dobja 1993–1997.

Predlog sklepa: nerazporejen revalorizi-
ran čisti dobiček družbe za obdobje 1993–
1995 in del čistega dobička za leto 1996
se razporedi za izplačilo dividend v višini
200 SIT bruto po delnici. Ostali revalorizira-
ni čisti dobiček iz leta 1996 in čisti dobiček
iz leta 1997 ostane nerazporejen.

6. Obravnava in sprejem sklepa o formi-
ranju sklada lastnih delnic.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in začasnega nadzornega sveta se
oblikuje sklad lastnih delnic v predlaganem
besedilu.

7. Določitev sejnine za člane nadzorne-
ga sveta.

Predlog sklepa: članom nadzornega sve-
ta se določi sejnina v predlagani višini.

8. Razrešitev začasnega nadzornega
sveta in izvolitev članov nadzornega sveta,
predstavnikov delničarjev in seznanitev s
članom nadzornega sveta, ki ga je izvolil
organ soupravljanja.

Predlog sklepa:
– skupščina razreši člane začasnega

nadzornega sveta in izvoli člane nadzorne-
ga sveta po predlogu začasnega nadzorne-
ga sveta,

– skupščina se seznani s članom nad-
zornega sveta, ki ga je izvolil svet delavcev.

9. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za leto 1998.

Predlog sklepa: imenuje se revizor po
predlogu začasnega nadzornega sveta.

10. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi zastopniki in pooblaščenci. Poobla-
stilo mora biti pisno in ves čas trajanja poob-
lastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.
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Prijava udeležbe
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničijo delničarji, nji-
hovi zastopniki in pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu upra-
ve na sedežu družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo.

Gradivo za skupščino s predlogi skle-
pov delničarjem so na voljo v tajništvu upra-
ve na sedežu družbe vsak delovnik od
8. do 12. ure v času od dneva objave
dnevnega reda do vključno dneva zaseda-
nja skupščine.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki posredovani začasni upravi v
roku sedem dni po objavi tega sklica.

Udeležence prosimo, da pridejo na
skupščino vsaj pol ure pred zasedanjem za-
radi ugotavljanja prisotnosti in sestave sez-
nama prisotnih udeležencev ter prevzema
glasovnic.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepč-
na bo ponovno zasedanje istega dne ob
14. uri, v istem prostoru. Ob ponovnem
sklicu bo skupščina sklepala ne glede na
višino zastopanega kapitala.

Ponudba, d.d., Radlje ob Dravi
začasna uprava

Št. 51/98 Ob-4855
IMP Telekom, Tovarna telekomunikacij-

skih naprav, d.d., Ljubljana, Vojkova 58,
uprava IMP Telekom, d.d., Tovarna teleko-
munikacijskih naprav, d.d., sklicuje

1. redno skupščino
družbe IMP Telekom, d.d.,

ki bo v torek, dne 25. 8. 1998 ob
13. uri, v 2. nadstropju proizvodne hale v
Ljubljani, Vojkova 58.

Skupščini bo prisostvovala vabljena no-
tarka Marina Ružič Tratnik.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti, izvolitev delovnih organov skupščine.
Začasna uprava in začasni nadzorni svet

predlagata, da skupščina sprejme naslednji
sklep:

– za predsednika skupščine se izvoli od-
vetnik Janez Šurk.

Za preštevalaca glasov se izvolita:
– Jože Pulko,
– Marjan Bitenc.
2. Sprejem poslovnika o delu skupščine

delniške družbe.
Začasna uprava in začasni nadzorni svet

predlagata, da sprejme naslednji sklep:
sprejme se poslovnik o delu skupščine del-
niške družbe v predloženem besedilu.

3. Informacija o poteku lastninskega
preoblikovanja.

Informacijo bo podal začasni poslovodja
Janez Ovsenik, dipl. inž.

4. Informacija o poslovanju v obdobju
1993 do 1996 ter o pokrivanju izgube in
razporeditvi dobička v tem obdobju.

Informacijo bo podal začasni poslovodja
Janez Ovsenik, dipl. inž.

5. Sprejem letnega poročila za leto
1997.

Na podlagi mnenja začasnega nadzor-
nega sveta začasna uprava in začasni nad-
zorni svet predlagata skupščini, da sprejme
naslednji sklep: sprejme se letno poročilo
uprave za leto 1997 z mnenjem revizorja v
predloženem besedilu.

6. Odločanje o poslovnem rezultatu v le-
tu 1997.

Na podlagi mnenja začasnega nadzor-
nega sveta, začasna uprava in začasni nad-
zorni svet predlagata skupščini, da sprejme
naslednji sklep: izguba v letu 1997 se bo
pokrila v naslednjih petih letih.

7. Predlog sprememb in dopolnitev sta-
tuta družbe.

Začasni nadzorni svet predlaga, skupš-
čini, da sprejme naslednji sklep: sprejmejo
se spremembe in dopolnitve statuta v pred-
loženem besedilu.

8. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Z iztekom dne 25. 8. 1998, na katerega

je sklicana skupščina preneha mandat čla-
nom začasnega nadzornega sveta, zato za-
časni nadzorni svet predlaga, da skupščina
sprejme naslednje sklepe:

8.1. V nadzorni svet se izvoli Branko Mi-
hovec, z mandatom od 26. 8. 1998 do
26. 8. 2002,

8.2. V nadzorni svet se izvoli Bojan Jean,
z mandatom od 26. 8. 1998 do 26. 8.
2002,

8.3. Ugotovi se, da je svet delavcev v
nadzorni svet izvolil Zdravko Velkavrh z man-
datom od 26. 8. 1998 do 26. 8. 2002.

9. Določitev plačila za delo članom nad-
zornega sveta.

Začasna uprava in začasni nadzorni svet
predlagata, da skupščina sprejme naslednji
sklep: skupščina določa plačilo za delo v
nadzornem svetu v obliki sejnine, in sicer za
člane nadzornega sveta 25.000 SIT neto in
za predsednika 35.000 SIT neto.

Sejnina se izplača po opravljeni seji, ki
se jo je član oziroma predsednik udeležil ali
zanjo oddal pooblastilo za glasovanje.

10. Imenovanje revizorja družbe za po-
slovno leto 1998.

Začasni nadzorni svet predlaga skupšči-
ni, da sprejme naslednji sklep: za revizorja,
ki bo revidiral letne računovodske izkaze za
poslovno leto 1998 skupščina imenuje revi-
zijsko družbo LM Veritas, d.o.o.

11. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Zaradi sestave seznama delničarjev in

prevzema glasovnih kartonov vabimo delni-
čarje, da se priglasijo uro pred začetkom
seje. Identiteto izkažejo z osebno izkaznico
ali drugo ustrezno listino s sliko ali izpisom
iz registra pravnih oseb in pooblastilom.

Predlog poslovnika o delu skupščine del-
niške družbe, informacija o poteku lastnin-
skega preoblikovanja in o poslovanju druž-
be v letih 1993 in 1996, letno poročilo
uprave za poslovno leto 1997 z mnenjem
začasnega nadzornega sveta in predlog
sprememb in dopolnitev statuta so delničar-
jem na vpogled na sedežu družbe Ljubljana,
Vojkova 58 do 25. 8. 1998 vsak delovni
dan med 10. in 12. uro.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo vsi, ki so na dan skupščine vpisani

v delniško knjigo, njihovi zastopniki ali poob-
laščenci.

Pooblastilo je treba predložiti družbi.
O sklepih pod 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8. in

9. točko dnevnega reda odloča skupščina z
večino oddanih glasov. O sklepu pod
7. točko dnevnega reda odloča skupščina s
tremi četrtinami zastopanega osnovnega ka-
pitala.

IMP Telekom, d.d., Ljubljana
začasni upravitelj

Št. 6/98 Ob-4856
Uprava RD, d.d., Ljubljana, Tomšičeva

3, v skladu z 31. členom statuta družbe
sklicuje

redno skupščino
RD, d.d.,

ki bo v sredo 26. 8. 1998 ob 13. uri, na
sedežu družbe.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti.
Predlog sklepa: na podlagi poročila o

prisotnosti, se ugotovi, da je skupščina
sklepčna in lahko veljavno sprejema sklepa
v zvezi s predlaganim dnevnim redom.

2. Imenovanje predsedstva skupščine in
predstavitev notarja.

Predlog sklepa: v skladu z 38. členom
statuta predsedujočega skupščine določi
nadzorni svet. Sprejme se predlog nadzor-
nega sveta o imenovanju dveh preštevalcev
glasov.

3. Letno poročilo o poslovanju družbe v
letu 1997.

Predlog sklepa: skupščina sprejme po-
ročilo o poslovanju družbe v 1997 letu z
mnenjem nadzornega sveta in mnenjem re-
vizorja.

4. Poročilo nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina sprejme po-

ročilo o delu nadzornega sveta.
5. Delitev dobička in pokrivanje izgube

iz leta 1996.
Predlog sklepa: revaloriziran znesek iz-

gube iz 1996 leta na dan 31. 12. 1998
znaša 357,817.000 SIT. Izguba se 1. 1.
1998 pokrije v celoti, in sicer iz: dobička iz
leta 1997 v znesku 70,436.000 SIT, reva-
loriziranega nerazporejenega dobička iz
preteklih let v znesku 8,703.000 SIT, reva-
loriziranih rezerv družbe v znesku
112,696.000 SIT, revaloriziranega vplača-
nega presežka kapitala v znesku
131,151.000 SIT in dela revalorizacijskega
popravka osnovnega kapitala v znesku
34,831.000 SIT.

Del dobička v skupnem znesku 3,7 mio
SIT se nameni za izplačilo nagrad upravi,
nadzornemu svetu in zaposlenim družbe.

5. Imenovanje revizorja družbe za po-
slovno leto 1997.

Predlog sklepa: za revidiranje računo-
vodskih izkazov družbe za leto 1998 na
predlog nadzornega sveta skupščine ime-
nuje revizijsko družbo MT & Družbeniki,
d.o.o.

6. Spremembe sestave nadzornega sve-
ta družbe.

Predlog sklepa: skupščina razreši člane
nadzornega sveta Viljema Orla, Bruna Ben-
so in Franca Perčiča, ki jim je potekel man-
dat. Na predlog nadzornega sveta skupšči-
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na izvoli Viljema Orla, Bruna Benso in Fran-
ca Perčiča za člane nadzornega sveta s
štiriletnim mandatom. Skupščina sprejme na
znanje imenovanje dveh članov nadzornega
sveta s strani zaposlenih družbe, in sicer
Ksenijo Gašperšič in Tomaža Jeločnika.

7. Določitev višine sredstev za delo nad-
zornega sveta družbe v 1998 letu.

Predlog sklepa: na predlog uprave skupš-
čina določi sejnino za seje nadzornega sveta
v 1998 letu na ravni (neto) 42.000 SIT za
člane in 58.000 SIT za predsednika odno-
sno predsedujočega posamezne seje. V pri-
meru, da družba v 1998 tekoče posluje z
izgubo se predvidena sejnina prepolovi.

V skladu z določili 36. člena statuta druž-
be se skupščine lahko udeležijo delničarji
ali njihovi pooblaščenci, ki bodo svojo ude-
ležbo pisno najavili (s priporočeno pošto),
tako da bo na naslov RD, d.d., prispela
najpozneje do 22. 8. 1998. Prijavi je po-
trebno priložiti:

– v primeru, da ima delničar delnice na
depoju pooblaščene depotne hiše ali ban-
ke, potrdilo depotne hiše ali banke o hram-
bi, odnosno vknjižbi delnic po stanju na dan
19. 8. 1998;

– v primeru, da so delnice na depoju
borznoposredniške družbe pri pooblaščeni
depotni hiši, potrdilo depotne hiše o številu
delnic RS, d.d., na depoju borznoposred-
niške hiše po stanju na dan 19. 8. 1998 in
potrdilo, oziroma izjavo borznoposredniške
družbe, da je določena oseba lastnik dolo-
čenega števila delnic, RD, d.d., ki so sicer
na njenem depoju pri depotni hiši,

– v primeru, da so delnice fizično zastav-
ljene, potrdilo o zastavi delnic z navedbo
kontrolnih številk zastavljenih delnic po sta-
nju na dan 19. 8. 1998;

– v primeru, da delničar sam hrani svoje
delnice, seznam le-teh z navedbo kontrol-
nih številk.

Ob priglasitvi na skupščino, se delničarji
ali njihovi pooblaščenci, ki so najavili svojo
udeležbo izkažejo z osebnim identifikacij-
skim dokumentom, kolikor gre za zastopa-
nje drugih delničarjev ali pravnih oseb s
pooblastilom za zastopanje. Če svoje delni-
ce hranijo sami in so svojo udeležbo najavili
s seznamom delnic s kontrolnimi številkami,
morajo delnice z istim kontrolnimi številkami
predočiti ob priglasitvi na skupščino.

Gradivo za zasedanje skupščine bo na
sedežu družbe na vpogled delničarjem ali
njihovim pooblaščencem, ki se izkažejo z
delnico, potrdilom o hrambi pri depotni hiši
ali banki ali potrdilom o zastavi delnic in z
osebnim dokumentom, vsak delovnik od
10. 8. 1998 dalje med 12. in 14. uro.

Zaradi nemotenega registriranja udele-
žencev skupščine bo zagotovljena možnost
priglasitve na skupščino eno uro pred za-
četkom njenega dela.

Kolikor bi se izkazalo, da skupščina ne
bi bila sklepčna, bo zasedanje ponovljeno v
skladu z določili 42. člena statuta RS, d.d.,
in sicer 31. 8. 1998 ob 13. uri, na isti
lokaciji.

RD, d.d., Ljubljana
direktor

Ob-4857
Na podlagi 7. člena statuta delniške druž-

be Ljubečna Celje, d.d., Ljubečna, Kocbe-
kova cesta 30, Škofja vas, uprava skicuje

skupščino,

ki bo v ponedeljek, 31. 8. 1998 ob
11. uri, v dvorani Krajevne skupnosti Lju-
bečna, Kocbekova 43, Ljubečna, Škofja
vas, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa uprave: izvoli se pred-
sednik skupščine, dva preštevalca glasov in
ugotovitev sklepčnosti skupščine. Seji bo
prisostvoval vabljeni notar.

2. Sprejem letnega poročila za leto 1997
z mnenjem revizorja.

Predlog sklepa uprave: sprejme se letno
poročilo družbe za leto 1997 po predlogu
uprave in mnenju nadzornega sveta ter mne-
njem revizijske družbe za leto 1997.

3. Sprejem sklepa o pokrivanju izgube iz
poslovanja za leto 1997.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta je predlog skelpa uprave: izguba iz leta
1997, ki znaša 243,939.455,80 SIT; se
pokrije v breme revalorizacijskega poprav-
ka rezerv.

4. Imenovanje revizijske družbe za leto
1998.

Predlog sklepa nadzornega sveta: za re-
vizijo poslovnega leta 1998 se imenuje revi-
zijsko hišo Pricewaterhousecoopers iz Ljub-
ljane.

Gradivo, o katerem odloča skupščina, je
na vpogled na sedežu družbe vsak delovnik
od 9. do 12. ure, v času od dneva objave
dnevnega reda do vključno dneva zaseda-
nja skupščine.

Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki, obrazloženi in vloženi v 7 dneh
po objavi tega sklica na sedežu družbe.
Uprava in nadzorni svet bosta o predlogih
sprejela svoja stališča najkasneje 12 dni po
sklicu skupščine in obvestila delničarje z
objavo v Uradnem listu RS.

Pravico do sodelovanja in odločanja na
skupščini imajo delničarji, ki so vpisani v
delniški knjigi pri Klirinško-depotni družbi
na dan 31. 7. 1998.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji
navadnih delnic oznake A, B, C, D in G,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, če naj-
kasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine
pisno prijavijo upravi družbe svojo udeležbo
na skupščini.

Člani uprave in nadzornega sveta se
lahko udeležijo skupščine tudi, če niso
delničarji in ne glede na predhodno pisno
prijavo.

Glasuje se osebno oziroma po poobla-
ščencu ali zastopniku na podlagi glasovni-
ce, ki jo prejme delničar ob vstopu na skupš-
čino.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.

Če je sklic skupščine neuspešen, se
skupščina ponovi istega dne ob 12. uri, v
istem prostoru. Po ponovnem sklicu bo
skupščina veljavno odločala ne glede na
višino zastopanega kapitala.

Ljubečna Celje, d.d.,
uprava

Ob-48458
Na podlagi 5. in 6. točke statuta delniš-

ke družbe Celjski sejem, d.d., Celje upra-
va, vabi delničarje na

2. sejo skupščine
delniške družbe Celjski sejem, d.d.,

Celje,
ki bo 26. 8. 1998, ob 11. uri v konfe-

renčni dvorani Celjanke, Dečkova 1, Celje.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave se

izvolijo delovni organi skupščine v sestavi:
predsednik Leonardo Peklar, notar Anton
Rojec, preštevalca glasov Matjaž Košir in
mag. Mitja Lončar.

3. Sprejem letnega poročila družbe za
leto 1997.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
mnenju nadzornega sveta skupščina sprej-
me letno poročilo v predlaganem besedilu.

4. Sprejem sklepa o delitvi dobička za
leto 1997.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
mnenju nadzornega sveta skupščina sprej-
me sklep o delitvi dobička v naslednjem
besedilu:

Ustvarjeni dobiček v poslovnem letu
1997 v višini 25,619.302,59 SIT se v celo-
ti razporedi v rezerve družbe.

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-
čevanje glasovalne pravice na skupščini
imajo delničarji, njihovi zastopniki in poob-
laščenci, ki bodo svojo udeležbo prijavili
najkasneje tri dni pred skupščino.

Vljudno prosimo udeležence, da se pri-
javijo v sprejemni pisarni skupščine eno uro
pred začetkom zasedanja, kjer bodo s pod-
pisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli
gradivo, potrebno za glasovanje.

Popolno gradivo za skupščino vključno s
spremembami in dopolnitvami statuta je del-
ničarjem na vpogled v tajništvu na sedežu
družbe do 25. 8. 1998, in sicer vsak delov-
ni dan od 9. do 12. ure.

Delničarje prosimo, da morebitne nas-
protne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo začasni
upravi družbe v sedmih dneh od dneva ob-
jave sklica.

V primeru, da ob napovedani uri skup-
ščina ne bo sklepčna, bo ponovno zaseda-
nje skupščine istega dne ob 12. uri. V tem
primeru bo skupščina sklepčna ne glede na
število prisotnih delnic.

Celjski sejem, d.d. Celje
uprava

Št. 19/98-67 Ob-4859
Na podlagi 21. člena statuta Cestnega

podjetja Murska Sobota, d.d., družbe za
vzdrževanje in gradnjo cest sklicujem

2. skupščino
delniške družbe Cestnega podjetja

Murska Sobota, d.d.,
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ki bo v petek, 28. avgusta 1998, ob
10. uri, v sejni sobi družbe, v Murski Sobo-
ti, Lendavska 64.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti, imenovanje notarja in preštevalki gla-
sov.

Predlog sklepa: ugotovi se, da je skup-
ščina sklepčna, imenujejo se predlagani no-
tar in preštevalki glasov.

2. Seznanitev z rezultati poslovanja za
leta 1993, 1994, 1995 in 1996 ter revizij-
skim mnenjem.

Predlog sklepa: skupščina se seznani z
rezultati poslovanja za leto 1993, 1994,
1995 in 1996 ter revizijskim mnenjem.

3. Sprejem sklepa o pokrivanju izgube
za poslovno leto 1995 in 1996.

Predlog sklepa: sprejme se predlog
uprave in nadzornega sveta za pokrivanje
izgube za poslovno leto 1995 in 1996.

4. Sprejem revidiranega letnega poroči-
la o poslovanju družbe v letu 1997, z revizij-
skim mnenjem in mnenjem nadzornega sve-
ta družbe.

Predlog sklepa: sprejme se revidirano
letno poročilo o poslovanju družbe v letu
1997, z revizijskim mnenjem in mnenjem
nadzornega sveta družbe.

5. Sprejem sklepa o pokrivanju izgube
za poslovno leto 1997.

Predlog sklepa: sprejme se predlog
uprave in nadzornega sveta za pokrivanje
izgube za poslovno leto 1997.

6. Imenovanje revizorja za poslovno leto
1998.

Predlog sklepa: za poslovno leto 1998
se imenuje revizor po predlogu nadzornega
sveta družbe.

7. Informacija o poslovanju družbe za ob-
dobje od 1. 1. 1998 do 30. 6. 1998.

Predlog sklepa: sprejme se informacija
o poslovanju družbe za obdobje od 1. 1.
1998 do 30. 6. 1998.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in gla-

sovalno pravico lahko uresničujejo delničar-
ji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki pi-
sno prijavo, osebno ali s priporočeno pošilj-
ko dostavijo na sedež družbe, najpozneje tri
dni pred skupščino.

Udeležence vabimo, da se ob prihodu
na skupščino, pol ure pred začetkom seje
prijavijo predstavniku družbe, na kraju kjer
bo seja in s podpisom seznama prisotnih
delničarjev potrdijo svojo prisotnost na
skupščini ter prevzamejo glasovalne lističe.
Za udeležbo na skupščini se fizične osebe
izkažejo z osebnim identifikacijskim doku-
mentom, pooblaščenci pa tudi s pisnim
pooblastilom.

Vpogled v gradivo
Gradivo za skupščino, s predlogi skle-

pov, si delničarji lahko ogledajo na sedežu
družbe, vsak delovnik od 10. do 12. ure,
do dneva zasedanja skupščine.

Predlogi delničarjev
Nasprotni predlogi delničarjev, k posa-

meznim točkam dnevnega reda, morajo biti
pisni, obrazloženi in vloženi na sedežu druž-
be, v sedmih dneh po objavi tega sklica.

Ponovno zasedanje skupščine

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se ponovno sestane istega dne, v
istem prostoru, eno uro pozneje, to je ob
11. uri.

Na ponovnem zasedanju skupščina ve-
ljavno odloča, ne glede na višino zastopa-
nega osnovnega kapitala.

Cestno podjetje Murska Slobota, d.d.,
direktor

Št. 496/98 Ob-4860
Na podlagi 7.3. člena statuta Agraria-

cvetje Proizvodnja in trgovina Čatež, d.d.,
Topliška c. 34, Brežice, Uprava družbe, skli-
cuje

5. redno sejo
skupščine delničarjev družbe

Agrariacvetje, Proizvodnja in trgovina
Čatež, d.d., Topliška c. 34, Brežice,
ki bo v sredo, 2. septembra 1998 ob

11. uri v prostorih jedilnice na sedežu
družbe.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-

nih teles.
Predlog sklepa: za predsednico skup-

ščine se izvoli Marija Stopinšek, za prešte-
valki glasov Marjanca Bratanič in Irena
Omejec.

2. Letno poročilo o poslovanju družbe
za leto 1997 z revizijskim poročilom in mne-
njem nadzornega sveta.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo o poslovanju družbe za leto 1997.

3. Program ukrepov za izhod iz krize s
programom reševanja presežnih delavcev.

Predlog sklepa: sprejme se program
ukrepov za izhod iz krize s programom re-
ševanja presežnih delavcev.

4. Imenovanje revizijske hiše za revidira-
nje računovodskih izkazov družbe za leto
1998.

Predlog sklepa: revizijska hiša Dimna-
mic, d.o.o., Novo mesto, se imenuje za re-
vidiranje računovodskih izkazov družbe
Agrariacvetje, Proizvodnja in trgovina Ča-
tež, d.d., za leto 1998.

5. Vpršanja delničarjev.
Gradivo k posameznim točkam dnevne-

ga reda je na vpogled na sedežu družbe
Topliška c. 34, Brežice, vsak delovni dan
od 7. do 14. ure.

Predlogi delničarjev so lahko le pisni,
obrazloženi najkasneje v enem tednu po
objavi sklica, na sedežu družbe.

Udeležba in glasovanje na skupščini je
pogojeno s tem, da se delničar prijavi najka-
sneje tri dni pred skupščino sklicatelju
skupščine.

Če skupščina ob prvem sklicu ne bo
sklepčna, bo drugo zasedanje istega dne
ob 12. uri, z istim dnevnim redom. Na tem
zasedanju se veljavno odloča ne glede na
višino zastopanega kapitala.

Agrariacvetje, Proizvodnja in trgovina
Čatež, d.d., Brežice

uprava

Ob-4865
Na podlagi 7.3. točke statuta delniške

družbe sklicujem

4. skupščino
delniške družbe Triglav konfekcija

Kranj, d.d.,

ki bo dne 31. 8. 1998 ob 14. uri, na
sedežu družbe v Kranju, Savska cesta 34.

Dnevni red:
1. Odprtje skupščine in izvolitev delov-

nih teles.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik

skupščine in določi notar in zapisnikar po
predlogu uprave.

2. Imenovanje revizijske družbe.
Predlog sklepa: za pooblaščeno revizij-

sko družbe se imenuje predlagana revizij-
ska družba.

3. Sprejem letnega poročila za leto
1997 in sklepanje o kritju izgube za leto
1997.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo za leto 1997. Ugotovljena izguba za
leto 1997 se krije po predlogu uprave in
nadzornega sveta.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled na sedežu druž-
be v Kranju, Savska cesta 34, in sicer vse
delovnike razen sobot od 11. do 14. ure.

Predlogi delničarjev so lahko le pisni,
obrazloženi in vloženi v enem tednu po ob-
javi tega sklica na sedežu družbe.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničar-

ji navadnih delnic oznake A, B in D, njiho-
vi pooblaščenci in zastopniki, če najka-
sneje tri dni pred zasedanjem skupščine
pisno prijavijo upravi družbe svojo udelež-
bo na skupščini. Udeležba na skupščini je
pogojena s predložitvijo potrdila o delni-
cah pri vstopu v prostor, kjer bo potekala
skupščina.

Vsaka delnica daje delničarju en glas.
Člani uprave in člani nadzornega sveta

se lahko udeležijo skupščine, tudi če niso
delničarji.

Prostor, v katerem bo skupščina, bo
odprt 30 minut pred pričetkom zasedanja.
Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna,
bo ponovno zasedanje naslednjega dne ob
isti uri, v istem prostoru. Ob ponovnem skli-
cu bo skupščina sklepala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.

O vseh točkah dnevnega reda je glaso-
vanje javno. Glasuje se osebno ali po poob-
laščencu ali zastopniku na podlagi glasovni-
ce. Pooblastilo mora biti pisno.

Triglav konfekcija Kranj, d.d.,
uprava

Ob-4861
Na podlagi 17. člena statuta družbe No-

voteks Tkanina, izdelovanje preje in tkanin,
d.d., Novo Mesto, Foersterjeva 10, zača-
sna uprava sklicuje

1. skupščino družbe
Novoteks Tkanina, izdelovanje preje

in tkanin, d.d., Novo mesto,
Foersterjeva 10

ki bo dne 3. 9. 1998 ob 13. uri v poslov-
nih prostorih družbe v Novem mestu, Foer-
sterjeva 10, v obratu družbene prehrane, z
naslednjim 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:
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– predsednik: Marjeta Tomc,
– preštevalca glasov: Marija Krakow,

Franc Kastelic.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka

Marta Malič.
2. Sprejem poslovnika o delu skupščine.
Predlog sklepa začasne uprave: skupšči-

na sprejme poslovnik o delu skupščine druž-
be, v predloženem besedilu.

3. Sprejem sprememb in dopolnitev sta-
tuta

Predlog sklepa začasne uprave ob pozi-
tivnem mnenju začasnega nadzornega sve-
ta: sprejmejo se predlagane spremembe in
dopolnitve statuta družbe.

Nadzorni svet se pooblasti, da besedilo
statuta uskladi s sprejetimi spremembami in
dopolnitvami statuta in izdela njegovo pre-
čiščeno besedilo s preštevilčenjem členov.

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. Izvolitev članov nadzornega sveta,
predstavnikov delničarjev in razrešitev za-
časnega nadzornega sveta.

Predlog sklepa začasnega nadzornega
sveta: skupščina izvoli naslednje člane nad-
zornega sveta, predstavnike delničarjev:

1. Krisper Aleš,
2. Jagodic Marko,
3. Škoberne Josip,
4. Somrak Marjan.
Skupščina razreši člane začasnega nad-

zornega sveta.
6. Sprejem sklepa o nadomestilu (sejni-

ni) za udeležbo na sejah nadzornega sveta.
Predlog sklepa začasne uprave ob pozi-

tivnem mnenju nadzornega sveta: skupščina
sprejme predlagano sejnino za člane nad-
zornega sveta v višini 30.000 SIT neto za
člana in 50.000 SIT neto za predsednika.

7. Imenovanje revizijske družbe za leto
1998.

Predlog sklepa začasnega nadzornega
sveta: za pooblaščeno revizijsko družbo za
leto 1998 skupščina imenuje Dinamic,
d.o.o., Kandijska cesta 64, Novo mesto.

8. Vprašanja in predlogi delničarjev
Gradivo za skupščino s predlogi skle-

pov 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 zaseda-
nja skupščine.

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 dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom 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.

Novoteks Tkanina, d.d., Novo mesto
začasna uprava

Ob-4862
Na podlagi 30. člena statuta delniške

družbe Kroj modna konfekcija, Škofja Loka,
Kidričeva 81, uprava družbe sklicuje

5. sejo
skupščine delniške družbe

ki bo v sredo, 26. 8. 1998 ob 13. uri, v
poslovnih prostorih družbe, Kidričeva c. 81,
Škofja Loka.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti, potrditev dnevnega reda in imenova-
nje organov skupščine.

Predlog sklepa: ugotovi se udeležba, po-
trdi dnevni red, izvoli predsednika skupšči-
ne, imenuje notarja in določi dva prešteval-
ca glasov.

2. Poročilo o poslovanju družbe v letu
1997.

Predlog sklepa uprave in mnenje nad-
zornega sveta: sprejme se predlagano let-
no poročilo o poslovanju družbe v letu 1997
skupaj z revizorskim mnenjem.

3. Predlog sprememb in dopolnitev sta-
tuta oziroma sprejem prečiščenega besedi-
la statuta.

Predlog sklepa: sprejme se predlagane
spremembe in dopolnitve statuta oziroma
prečiščeno besedilo.

4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za re-

vizijo računovodskih izkazov za leto 1998
se imenuje revizorska hiša Coopers &
Lybrand, Podjetje za revizijo poslovanja in
druge finančno računovodske storitve, Ljub-
ljana.

5. Predlog za razrešitev članov nadzor-
nega sveta in za izvolitev novih članov.

Predlog sklepov nadzornega sveta:
1. Razreši se člane nadzornega sveta

predstavnike delničarjev Bertoncelj Metko,
Mančevski Marijo in Radetič Marijo. Razre-
šitev velja z 31. 8. 1998.

2. Za štirilerni mandat, od 1. 9. 1998
dalje, se izvolijo člani nadzornega sveta,
predstavniki delničarjev Bertoncelj Metka,
Mulej  Marko in Krajnik Žarko.

6. Določitev višine sejnin za člane nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa: članom nadzornega sve-
ta se določi sejnina v višini bruto zneska:
predsedniku 350 DEM, zunanjemu članu
250 DEM, notranjemu članu nadzornega
sveta 150 DEM v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije, na dan
seje.

Poleg tega pripada članom nadzornega
sveta za udeležbo na seji tudi povračilo pot-
nih stroškov.

Gradivo bo delničarjem na vpogled v taj-
ništvu družbe v Škofji Loki, Kidričeva c. 81,
vsak delovni dan od 10. do 12. ure.

Morebitne nasprotne predloge k posa-
meznim točkam dnevnega reda naj delni-
čarji pisno sporočijo upravi v sedmih dneh
po objavi sklica skupščine v Uradnem
listu RS.

Pravico do udeležbe na skupščini in gla-
sovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci,
ki svojo udeležbo najkasneje tri dni pred
sejo skupščine pisno napovejo na sedežu
družbe.

Skupščina veljavno odloča, če so navzo-
či delničarji z glasovalno pravico, ki pred-
stavlja vsaj 20% zastopanega osnovnega ka-
pitala.

V primeru, da skupščina ne bo sklepč-
na, bo ponovno zasedanje skupščine isti
dan ob 14. uri.

Skupščina bo takrat veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Kroj modna konfekcija, d.d.,
Škofja Loka

uprava

Ob-4866
Na podlagi 283. člena zakona o gospo-

darskih družbah in 25. točke statuta delniške
družbe Glinek, d.d., Škofljica, sklicujem

2. skupščino družbe
Glinek, d.d., Škofljica,

ki bo v četrtek, 27. avgusta 1998 ob
12. uri na sedežu družbe, Glinek 5.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost

skupščine. Na predlog uprave se za pred-
sednika skupščine imenuje Igor Mizgur, za
preštevalca glasov se imenujeta Jože Lede-
rer in Vinko Borštar. Seji bo prisostvoval
vabljeni notar Marjan Kotar.

2. Letno poročilo o poslovanju družbe
za leto 1997 z mnenjem pooblaščenega
revizorja.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta
skupščina sprejme revidirano letno poročilo
za leto 1997 v predlaganem besedilu.

3. Razporeditev dobička iz leta 1997.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob

pozitivnem mnenju nadzornega sveta se do-
biček iz leta 1997 v višini 7,227.752,12 SIT
razporedi:

– za pokrivanje izgube iz preteklih let v
višini 1,735.956,12 SIT,

– za izplačilo dividend v višini 3,397.788
SIT,

– nerazporejen zaradi uveljavitve davč-
ne olajšave v skladu z zakonom v višini
2,094.008 SIT.

Bruto dividenda na delnico znaša 27 SIT
in se bo izplačala do 30. 9. 1998 vsem
delničarjem, ki so na dan seje skupščine
vpisani v delniško knjigo.

4. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.

Predlog sklepa: na predlog uprave ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejmejo spremembe in dopolnitve statuta
v predlaganem besedilu.
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5. Imenovanje revizorja družbe za leto
1998.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizijo poslovanja za leto 1998
imenuje pooblaščena revizijska družba Pod-
boršek, k.d.

6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov

je delničarjem na vpoged na sedežu družbe
vsak delovni dan od objave sklica do pričet-
ka skupščine.

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.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno.

Skupščina je sklepčna, če bo prisotnih
več kot 15% vseh glasov.

Če skupščina ob objavljeni uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne istega dne ob 13. uri v istih prostorih. Po
ponovnem sklicu bo skupščina odločala ne
glede na višino zastopanega osnovnega ka-
pitala.

Glinek, d.d., Škofljica
direktor

Št. 38/98 Ob-4867
Na podlagi 7.2. točke statuta sklicuje

uprava

2. sejo skupščine
delniške družbe Agroservis,

ki bo v sredo, 26. 8. 1998 ob 10. uri na
sedežu družbe v Murski Soboti, Kroška uli-
ca 58.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Uprava predlaga sprejem sklepa: ugo-

tovi se, da je skupščina sklepčna. Imenu-
jeta se predsedujoči seje in zapisnikar -
preštevalec glasov. Na seji bo navzoč vab-
ljeni notar.

2. Letno poročilo uprave za leto 1997 z
mnenjem nadzornega sveta in mnenjem re-
vizorja.

Na podlagi pozitivnega mnenja nadzor-
nega sveta predlaga uprava družbe sklep:
sprejme se letno poročilo direktorja o po-
slovanju družbe za leto 1997 z mnenjem
nadzornega sveta in revizorskim poročilom
revizijske družbe Audit, d.o.o. Murska So-
bota v predloženem besedilu.

3. Razporeditev dobička poslovnega le-
ta 1997.

Na podlagi pozitivnega mnenja nadzor-
nega sveta predlaga uprava družbe sklep:
dobiček družbe za poslovno leto 1997 osta-
ne nerazporejen.

4. Sprejem sklepa o nadomestilu (sejni-
ni) za udeležbo na sejah nadzornega sveta.

Uprava in nadzorni svet predlagata spre-
jem sklepa: sprejme se predlog uprave o
višini sejnine članov nadzornega sveta.

5. Sprejem sklepa o imenovanju revizij-
ske družbe za leto 1998.

Nadzorni svet predlaga sprejem sklepa:
za revizorja družbe za poslovno leto 1998
se imenuje revizijska družba Audit, d.o.o.,
Murska Sobota.

6. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.

Uprava in nadzorni svet predlagata spre-
jem sklepa: sprejmejo se spremembe in do-
polnitve statuta družbe v predloženem be-
sedilu, ki je priloga tega sklepa.

Gradivo za sejo skupščine je na vpogled
delničarjem vsak delovnik od 10. do
13. ure na sedežu družbe.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti
vloženi v pisni obliki v roku 7 dni po objavi
tega sklica upravi družbe.

Pravico udeležbe na skupščini in uresni-
čevanje glasovalne pravice na skupščini
imajo delničarji, ki so na dan 26. 8. 1998
vpisani v delniško knjigo.

Delničarji in pooblaščenci se naprošajo,
da svojo udeležbo na skupščini prijavijo na
sedežu družbe najkasneje 3 dni pred
skupščino.

Pisna pooblastila morajo pooblaščenci
deponirati na sedežu družbe do vključno
24. 8. 1998.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se identificirajo z osebnim dokumnetom.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo po-
novno zasedanje v istih prostorih eno uro
kasneje.

Po ponovnem sklicu bo skupščina odlo-
čala ne glede na višino zastopanega osnov-
nega kapitala.

Agroservis, d.d., Murska Sobota
uprava družbe

Ob-4863
Na podlagi 283. člena zakona o gospo-

darskih družbah in 10. člena statuta del-
niške družbe, vabim delničarje družbe Svo-
bodna misel, d.d., Ljubljana, Dvoržakova
12/II na

skupščino delničarjev,

ki bo 26. avgusta ob 12. uri na sedežu
družbe v Ljubljani, Dvoržakova 12.

Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti,
2. Izvolitev dveh preštevalcev glasov,

imenovanje notarja,
3. Sprejem letnega poročila za leto

1997,
4. Uporaba dobička iz leta 1997,
5. Razno,
6. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Predlogi sklepov:
K 1. točki se sprejme naslednji sklep:

otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčno-
sti.

K 2. točki se sprejme naslednji sklep:
izvolitev dveh preštevalcev, imenovanje no-
tarja.

K 3. točki se sprejme naslednji sklep:
sprejme se letno poročilo družbe za leto
1997 z mnenjem nadzornega sveta.

K 4. točki se sprejme naslednji sklep:
nerazdeljeni dobiček na dan 31. 12. 1997,
ki je znašal skupaj 5,658.169 SIT se razdeli
na naslednji način: za kritje izgube v letu
1996 3,235.466 SIT; za stroške vzdrževa-
nja in opreme 2,400.000 SIT; dobiček v
višini 22.703 ostane nerazporejen.

K 5. točki se sprejme naslednji sklep:
sejnine članov nadzornega sveta in pred-

sednika skupščine znašajo 10.000 SIT za
vsako sejo in morebitni potni stroški. Vodji
uprave se od 1. 1. 1998 določi mesečni
prejemek 37.000 SIT v njihovem mandatu.
Vsi navedeni zneski se revalorizirajo za let-
no stopnjo inflacije v RS.

Delničarji, njihovi zastopniki ali poob-
laščenci lahko uresničujejo pravico udelež-
be na skupščini in glasovalno pravico, če tri
dni pred napovedano sejo pisno prijavijo
udeležbo pri tajništvu uprave družbe.

Vsa gradiva so delničarjem na vpogled
na sedežu družbe pri Mari Okorn vsak de-
lovnik od 9. do 12. ure.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se počaka pol ure, ko skupšči-
na veljavno odloča ne glede na število
prisotnih.

Svobodna misel, d.d., Ljubljana
predsednik skupščine

Ob-4864
Na podlagi 23. člena statuta družbe Mo-

da Trgovina, proizvodnja in storitve, d.d.,
Celje, Prešernova 7, sklicuje začasna upra-
va družbe

2. redno sejo skupščine
delniške družbe Moda Trgovina,

proizvodnja in storitve, d.d., Celje,
Prešernova 7,

ki bo v torek, 25. 8. 1998 ob 9. uri v
Celjskem domu, Krekov trg 3, Celje.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev organov

skupščine in imenovanje notarja.
Predlog sklepa: skupščina izvoli pred-

sednika skupščine: Dušan Zevnik; in dve
preštevalki glasov: Bernarda Hojnik in Heda
Pernat. Skupščina imenuje notarja: Marko
Fink, Stanetova 16/II, Celje.

2. Ugotovitev sklepčnosti skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost

skupščine.
3. Obravnava in sprejem letnega poroči-

la začasne uprave o poslovanju Mode, d.d.,
Celje, za leto 1997.

Predlog sklepa: skupščina sprejme let-
no poročilo uprave o poslovanju Mode, d.d.,
Celje, za leto 1997.

4. Obravnava in sprejem sklepa o razpo-
reditvi dobička za leto 1997.

Predlog sklepa: skupščina sprejme sk-
lep, da se dobiček iz poslovnega rezultata
za leto 1997 v višii 2,039.824,14 SIT raz-
poredi za pokrivanje izgube iz preteklih let.

5. Imenovanje revizorja za leto 1998.
Predlog sklepa: skupščina imenuje za

leto 1998 revizijsko družbo Abeceda,
d.o.o., Celje.

Opomba
Uprava je predlagatelj sklepa prve toč-

ke, nadzorni svet pa je predlagatelj sklepov
tretje, četrte in pete točke dnevnega reda
skupščine.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

zastopniki in njihovi pooblaščenci. Poobla-
stilo mora biti pisno in dostavljeno Marjeti
Krajc, vsaj 3 dni pred zasedanjem skupšči-
ne in ves čas trajanja shranjeno na sedežu
družbe.

Pravico do udeležbe na skupščini lahko
uresničijo delničarji, zastopniki in njihovi
pooblaščenci, ki so vpisani v delniško knji-
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go pri Klirinško-depotni družbi na podlagi
zadnejga obvestila te družbe pred sklicem
skupščine.

Vsak delničar ali njegov pooblaščenec
mora najaviti svojo udeležbo na skupščini v
pisni obliki najkasneje 3 dni pred zaseda-
njem skupščine (do vključno 21. 8. 1998).

Delničarje, ki so podpisali pooblastilo,
bodo na skupščini zastopali njihovi poob-
laščenci.

Prosimo udeležence, da se prijavijo v
sprejemni pisarni skupščine pol ure pred
začetkom zasedanja.

V sprejemni pisarni najavljeni udeleženci
podpišejo seznam prisotnih delničarjev ozi-
roma pooblaščencev ter prevzamejo glaso-
valne lističe, ki služijo kot vstopnica za ude-
ležbo na skupščini. Gradivo za skupščino je
na vpogled na sedežu družbe vsak delovni
dan od 11. do 13. ure.

Predlogi delničarjev
Delničarji lahko v enem tednu po objavi

sklica skupščine družbi pisno podajo ra-
zumno utemeljen nasprotni predlog. Uprava
in nadzorni svet bosta o predlogih sprejela
svoja stališča najkasneje 12 dni po sklicu
skupščine in obvestila delničarje z objavo v
Uradnem listu.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se ponovi ob 10. uri istega dne v
istem prostoru.

Na ponovnem zasedanju skupščina ve-
ljavno odloča ne glede na višino zastopane-
ga osnovnega kapitala.

Moda, d.d., Celje
začasna uprava

Št. 8/98 Ob-4911
Uprava Capinvest Podjetje za upravlja-

nje holding družb, d.d., Ljubljana, Pražako-
va 6, na podlagi statuta družbe in zakona o
gospodarskih družbah v sogalsju z nadzor-
nim svetom sklicuje

letno skupščino
Capinvest Podjetje za upravljanje

holding družb, d.d., Ljubljana,
ki bo v četrtek, 27. 8. 1998 ob 12. uri v

prostorih družbe na Pražakovi 6 v Ljubljani.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti ter izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: skupščina potrdi pred-

sednika in preštevalca glasov v skladu s
predlogom sklicatelja skupščine.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la o poslovanju družbe Capinvest, d.d., Ljub-
ljana, za leto 1997 in revizijskega poročila,
ki ga je izdelala revizijska družba Revidis,
dne 3. 7. 1998.

Predlog sklepa: skupščina sprejme let-
no poročilo o poslovanju družbe Capinvest,
d.d., Ljubljana, za leto 1997 po predlogu
uprave in nadzornega sveta in revizijsko po-
ročilo, ki ga je izdelala revizijska družba Re-
vidis, dne 3. 7. 1998.

3. Imenovanje revizorja za leto 1998.
Predlog sklepa: kot revizor za leto 1998

se imenuje revizijska družba Revidis, d.o.o.,
Ljubljana.

4. Razrešitev članov nadzornega sveta
družbe.

Predlog sklepa: skupščina razreši člane
nadzornega sveta družbe: Primc Iva, stan. v
Ljubljani, Preglov trg 7, Hrvatin Ludvika,

stan. v Kopru, Puntarjeva 9 in Jemec Matja-
ža, stan. v Ljubljani, Koširjeva 1.

5. Izvolitev članov nadzornega sveta
družbe.

Predlog sklepa: skupščina izvoli predla-
gane člane: Primc Iva, stan. v Ljubljani, Pre-
glov trg 7, Breskvar Aleša, stan. v Ljubljani,
Gerbičeva 90 in Brankov Žiko, stan. v Ljub-
ljani, Vurnikova 11, z mandatom štirih let.

6. Sprememba imena družbe.
Predlog sklepa: spremeni se firma druž-

be Capinvest Podjetje za upravljanje hol-
ding družb, d.d., Ljubljana, tako da odslej
glasi: Capita, Podjetje za upravljanje hol-
ding družb, d.d., Ljubljana, skrajšani naziv
firme: Capita, d.d., Ljubljana.

7. Obravnava in sprejem spremembe
statuta.

Predlog sklepa: skupščina sprejema
spremembe statuta po predlogu uprave.

8. Razno – vprašanja in pobude delniča-
rejv.

Glasovanje in udeležba na skupščini
Seje skupščine se lahko udeležijo delni-

čarji, njihovi zakoniti zastopniki ali poob-
laščenci, ki svojo udeležbo na skupščini pi-
sno prijavijo družbi vsaj tri dni pred zaseda-
njem skupščine in so na dan 31. 7. 1998
vpisani v centralni register pri KDD. Poobla-
stila za zastopanje se ob prijavi dajo v hram-
bo upravi družbe.

Če skupščina ob prvem sklicu ne bo
sklepčna, se zasedanje ponovi isti dan ob
12.30. Ponovljeno zasedanje veljavno od-
loča ne glede na višino na zasedanju zasto-
panega osnovnega kapitala.

Gradivo za sejo skupščine je na vpogled
v tajništvu družbe Capinvest, d.d., Ljublja-
na, Pražakova 6, vsak delovni dan do
skupščine med 10. in 12. uro.

Capinvest, Podjetje za upravljanje
družb, d.d., Ljubljana

direktor družbe

Ob-4912
Na podlagi 7.3. točke statuta delniške

družbe Imgrad, industrija  montažnih grad-
benih materialov Ljutomer, d.d., Ormoška
c. št. 46, sklicuje začasna uprava družbe

1. skupščino
družbe Imgrad Ljutomer, d.d.,

ki bo v petek, 28. avgusta 1998 ob
13. uri v sejni sobi družbe Imgrad Ljutomer,
d.d., na lokaciji Babinska c. 5 (industrijska
cona).

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev predsednika in dva
preštevalca glasov.

Skupščini prisostvuje vabljeni notar mag.
Andrej Rošker.

Predlog sklepa: izvolijo se predlagani
predsednik in preštevalca glasov.

2. Poročilo o lastninskem preoblikova-
nju družbe.

Predlog sklepa: skupščina sprejme po-
ročilo začasne uprave o lastninskem preob-
likovanju družbe.

3. Poslovanje družbe v letih 1993 do
1996.

Predlog sklepa: skupščina se seznani z
rezultati poslovanja družbe v letih 1993 do
1996.

4. Poročilo o poslovanju družbe v letu
1997 z mnenjem revizorja.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in ob pozitivnem mnenju začasnega
nadzornega sveta se sprejme poročilo o po-
slovanju za leto 1997 z mnenjem revizorja.

5. Način pokrivanja izgube iz poslovanja.
Predlog sklepa: na predlog začasne

uprave in ob pozitivnem mnenju začasnega
nadzornega sveta se izguba družbe iz prejš-
njih let in leta 1997 krije iz rezerv družbe.

6. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.

Predlog sklepa: sprejemjo se spremem-
be in dopolnitve statuta družbe v predlagani
obliki.

7. Razrešitev članov začasnega nadzor-
nega sveta in izvolitev članov nadzornega
sveta.

7.1. Predlog sklepa: razrešijo se člani
začasnega nadzornega sveta.

7.2. Predlog sklepa: skupščina izvoli za
člana nadzornega sveta kot predstavnika
delničarjev predlagana kandidata.

Skupščina se seznani s članom nad-
zornega sveta – predstavnikom delavcev
družbe.

8. Določitev sejnine članom nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: sejnina za člane nadzor-
nega sveta znaša 20.000 SIT neto in
30.000 SIT neto za predsednika nadzorne-
ga sveta.

9. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: skupščina za revizorja

poslovanja družbe za leto 1998 imenuje re-
vizijsko družbo Abeceda iz Ptuja.

10. Vprašanja in pobude delničarjev.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in gla-

sovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi pooblaščeni in zakoniti zastopniki, ki
svojo udeležbo prijavijo najkasneje tri dni
pred skupščino upravi družbe pri Marici Je-
rebič in v istem roku dostavijo tudi morebit-
na pooblastila. Za udeležbo na skupščini se
delničarji izkažejo z osebnim dokumentom,
pooblaščenci pa s pisnim pooblastilom del-
ničarja, zakoniti zastopniki pa še z izpisom
iz sodnega registra.

Pozivamo udeležence, da se ob priho-
du na skupščino prijavijo v sprejemni pisar-
ni skupščine, in sicer najmanj uro pred
začetkom zasedanja, kejr bodo s podpi-
som na seznamu prisotnih delničarjev po-
trdili prisotnost in prevzeli glasovnice za
glasovanje.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki, obrazloženi in v sedmih dneh
po objavi sklica skupščine poslani upravi
družbe.

Sklepčnost in ponovno odločanje
Skupščina veljavno odloča, če so navzo-

či delničarji z glasovalno pravico, ki pred-
stavlja vsaj 15% zastopanega osnovnega ka-
pitala.

Če skupščina ob sklicani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 14. uri z istim dnevnim redom v istih
prostorih. Skupščina bo v tem primeru ve-
ljavno odloča ne glede na višino zastopane-
ga osnovnega kapitala.

Gradivo za sklicano skupščino in pred-
logi sklepov za vse točke dnevnega reda,
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za 6. točko dnevnega reda pa tudi besedi-
lo predlaganih sprememb statuta, je delni-
čarjem na vpogled v tajništvu uprave druž-
be v Ljutomeru, Ormoška c. 46, vsak de-
lovnik med 9. in 12. uro od dneva objave
sklica skupščine do vključno zasedanja
skupščine.

Imgrad Ljutomer, d.d.,
začasna uprava

Ob-4913
Na podlagi 37. člena statuta delniške

družbe Motel Grosuplje, d.d., Ljubljanska
65, Grosuplje, začasna uprava družbe, skli-
cuje

1. sejo skupščine
delniške družbe Motel Grosuplje, d.d.,

ki bo v torek, 18. 8. 1998, ob 10. uri, na
sedežu družbe z naslednjim dnevnim re-
dom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti, sprejem dnevnega reda.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine in na predlog začasne uprave se
potrdi predlagani dnevni red.

2. Izvolitev organov skupščine in imeno-
vanje notarja.

Predlog sklepa: skupščina izvoli za
predsednika skupščine Blaža Vodopivca,
za preštevalca glasov Matjan Ano in Šinko-
vec Drago.

Na skupščini je prisoten vabljeni notar
Marjan Kotar za sestavo notarskega zapisa.

3. Informacija o lastninskem preobliko-
vanju družbe.

Predlog sklepa: sprejme se informacija
začasne uprave o lastninskem preoblikova-
nju družbe.

4. Seznanitev s poslovanjem v letih
1993–1996.

Predlog sklepa: skupščino se seznani s
poslovanjem v letih 1993–1996.

5. Sprejem poslovnega poročila za leto
1997.

Predlog sklepa: skupščina sprejme po-
slovno poročilo za leto 1997.

6. Pokrivanje izgub iz let 1993–1997.
Predlog sklepa: skupščina na predlog

začasne uprave nepokrito izgubo iz prete-
klih let:

1993 – /,
1994 – 1,147.335,69 SIT,
1995 – 6,316.810,73 SIT,
1996 – 10,831.414,95 SIT,
1997 – 38,196.618,44 SIT,
reval. popravek izgub – 2,555.816,22

SIT.
Skupaj 59,048.996,03 SIT se pokrije v

breme rezerv v višini 43,612.853,97 SIT in
v breme revalorizacijskega popravka kapita-
la 15,436.142,06 SIT.

7. Zmanjšanje osnovnega kapitala.
Predlog sklepa: zaradi poslovanja z iz-

gubo v preteklih šestih poslovnih letih in
nižje vrednosti premoženja in družbe se os-
novni kapital zniža s 177,998.000 SIT za
88,999.000 SIT s prenosom v rezerve. Zni-
žani osnovni kapital znaša 88,999.000 SIT.
Zmanjšanje se izvede z združitvijo delnic.
Dve redni imenski delnici 1. izdaje (stari
delnici) z nominalno vrednostjo 1.000 SIT
se združita v eno redno imensko delnico
2. izdaje (novo delnico) z nominalno vred-

nostjo 1.000 SIT. Polovične delnice, ki jih
dobijo posamezni delničarji zaradi neparne-
ga števila delnic, se evidentirajo pri družbi
in se lahko združijo v polno delnico.

8. Povečanje osnovnega kapitala.
Predlog sklepa: osnovni kapital se pove-

ča z vložki za 59,327.000 SIT z izdajo
59.327 rednih imenskih delnic 3. izdaje z
nominalno vrednostjo 1.000 SIT. Osnovni
kapital po povečanju znaša 148,326.000
SIT. Prodajna cena delnic 2. izdaje je 1.000
SIT. Stvarni vložki niso možni. Vpisovanje in
vplačevanje delnic poteka 30 dni od spreje-
ma sklepa o povečanju osnovnega kapitala.

Kupnina za delnice mora biti v celoti vpla-
čana na žiro račun družbe do konca roka
vplačevanja.

Obstoječi delničarji imajo prednostno
pravico pri nakupu delnic 3. izdaje v raz-
merju 2 delnici 3. izdaje za 3 delnice
2. izdaje. Prednostna pravica velja 14 dni
od sprejema sklepa o povečanju osnovne-
ga kapitala.

9. Sprememba statuta.
Predlog sklepa: skupščina pooblasti

nadzorni svet, da statut uskladi s sklepi iz
7. in 8. točke dnevnega reda.

10. Razrešitev začasnega nadzornega
sveta in izvolitev dveh novih članov, ki ju voli
skupščina ter določitev nagrad za člane nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa: ugotovi se, da je čla-
nom začasnega nadzornega sveta družbe
s sklicem prve skupščine potekel mandat
in se zato razrešijo. V nadzorni svet se
izvolita Miran Kovačič, Juša Kozaka 9,
Ivančna Gorica in Blaž Vodopivec, Jamova
1, Ljubljana.

Članom nadzornega sveta pripada za nji-
hovo delo sejnina v višini 15.000 SIT neto.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
so delničarjem na vpogled v tajništvu upra-
ve na sedežu družbe Motel Grosuplje, d.d.,
Ljubljanska 65, Grosuplje, in sicer vsak de-
lovnik med 11. in 14. uro.

Nasprotni predlog delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in oddani v 7 dneh
po objavi tega sklica, na upravo družbe.

Udeležence skupščine pozivamo, da se
ob prihodu na skupščino prijavijo najmanj
eno uro pred pričetkom skupščine, kjer bo-
do s podpisom potrdili prisotnost in prevzeli
gradivo za glasovanje.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
in zastopniki se izkažejo z osebnim doku-
mentom, pismenim pooblastilom, zakoniti
zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega regi-
stra. Pozivamo delničarje, njihove zakonite
zastopnike ali pooblaščence, da najavijo
svojo udeležbo na skupšči najmanj tri dni
pred zasedanjem skupščine v pisni obliki.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje uro ka-
sneje v istih prostorih. Po ponovnem sklicu
bo skupščina odločala ne glede na višino
osnovnega kapitala.

Motel Grosuplje, d.d.,
začasna uprava – direktor

Št. 138/98 Ob-4914
Na podlagi 283. člena zakona o gospo-

darskih družbah in 47. in 48. člena statuta
Cementarne Trbovlje, d.d., Kolodvorska c.
5, Trbovlje, uprava sklicuje

2. redno skupščino
Cementarne Trbovlje, d.d., Trbovlje,
ki bo dne 27. 8. 1998 ob 11. uri v

predavalnici Delavskega doma v Trbovljah.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev in imenovanje organov

skupščine:
– izvolitev predsednika skupščine,
– izvolitev preštevalcev glasov,
– imenovanje notarja za sestavo zapi-

snika.
Predlog sklepa: za predsednika skupš-

čine se izvoli Danica Klemenc, za prešteval-
ca glasov se izvolita Matjaž Košir in Staš
Ravter.

Imenuje se Miro Bregar za notarja na
skupščini, ki vodi zapisnik o poteku skup-
ščine.

2. Ugotovitev sklepčnosti skupščine in
obravnava ter sprejem dnevnega reda.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine in potrdi predlagani dnevni red.

3. Poslovno poročilo za leto 1997.
Predlog sklepa: na predlog uprave in po

mnenju nadzornega sveta se sprejme revi-
dirano poslovno poročilo družbe Cementar-
na Trbovlje za leto 1997.

4. Delitev dobička za leto1997.
Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-

ta je predlog sklepa uprave: čisti dobiček za
leto 1997, v višini 301,612.000 SIT ostane
nerazporejen.

Nerazporejeni čisti dobiček iz preteklih
let v višini 116,800.000 se razporedi na
naslednji način: za dividende v višini
500 SIT (bruto) na delnico, ki je upravičena
do izplačila.

Udeležba pri dobičku (nagrada) se
izplača članom nadzornega sveta, uprave,
delavcem s posebnimi pooblastili in
drugim vodilnim delavcem v znesku
28,500.000 SIT.

5. Imenovanje revizorja za leto 1998.
Predlog sklepa nadzornega sveta: ime-

nuje se revizijska družba Coopers&Lybrand,
d.d., za revizijo računovodskih izkazov za
leto 1998.

Opomba: predlagatelja sklepov za
skupščino sta nadzorni svet in uprava
družbe.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda je delničarjem
na vpogled na upravi družbe Cementarna
Trbovlje, d.d., Trbovlje, vsak delovni dan od
10. do 12. ure, v tajništvu družbe.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Delni-
čarji oziroma njihovi pooblaščenci morajo
najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupš-
čine prijaviti svojo udeležbo za skupščino
in dostaviti pooblastilo v kadrovsko splošni
sektor družbe, zaradi priprave glasovnic in
priprave prostora in sredstev za izvedbo
skupščine.

Za udeležbo na skupščini se delničarji in
pooblaščenci izkažejo z osebnim dokumen-
tom. Pravico do sodelovanja in odločanja
na skupščini imajo delničarji, ki so vpisani v
delniški knjigi izdajatelja do vključno 24. 8.
1998.

Člani uprave in nadzornega sveta se lah-
ko udeležijo skupščine tudi če niso delni-
čarji.
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Glasovalno pravico uresničujejo vse
imenske delnice izdajatelja.

V vseh točkah dnevnega reda je glaso-
vanje lahko javno ali pa glasovanje izvedeno
z magnetnimi karticami z računalniško pod-
poro, ki jih udeleženci prejmejo ob vstopu
na skupščinsko mesto, kjer se tudi vpišejo v
poseben seznam udeležencev.

Pooblastila morajo biti pisna.
Prostor, kjer bo zasedanje skupščine,

bo odprt pol ure pred predvidenim pričet-
kom zasedanja skupščine, da se bo ugoto-
vila navzočnost in razdelile ustrezne kartice
za izvedbo glasovanja.

Če je sklic skupščine neuspešen, se
skupščina ponovi istega dne v istem prosto-
ru ob 12. uri, ne glede na število delnic
prisotnih delničarjev.

Delitev dividend
Upravičenci do dividend so delničarji,

vpisani v delniški knjigi izdajatelja do vključ-
no 1. 8. 1998.

Cementarna Trbovlje, d.d.,
uprava

Št. 115/98 Ob-4915
Na podlagi 28. člena statuta družbe

Hmezad Agrina, d.d., Žalec, sklicuje uprava
– direktor

2. sejo skupščine
Hmezad Agrina, d.d., Žalec,

ki bo 31. avgusta 1998 ob 13. uri, na
sedežu družbe v Žalcu, Celjska cesta 7.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in seznanitev z dnevnim redom.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupš-

čina sklepčna.
2. Izvolitev predsednika skupščine, do-

ločitev dveh preštevalcev glasov in potrdi-
tev notarja.

Predlog sklepa: na predlog uprave se
izvoli Jožico Krajšek za predsednico skupš-
čine, za preštevalca glasov se določita Mir-
ko Kovačič in Cvetka Turnšek in potrdi se
notar Srečko Gabrilo.

3. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la družbe za leto 1997.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejme poslovno poročilo za leto 1997 z
mnenjem pooblaščenega revizorja.

4. Imenovanje revizorja za leto 1998.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za revizorja za leto 1998 imenuje
RS-BIRO, d.o.o., iz Žalca.

5. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

je delničarjem na vpogled na sedežu druž-
be vsak delovni dan od 10. do 12. ure, v
času od dneva objave dnevnega reda do
dneva zasedanja skupščine.

Pravico udeležbe na skupščini in uve-
ljavljanje glasovalne pravice lahko uresniču-
jejo delničarji, njihovi zastopniki in pooblaš-
čenci, ki najavijo svojo udeležbo. Udeležbo
na skupščini je potrebno najaviti tako, da je
pisna najava na sedežu družbe najkasneje
tri dni pred skupščino.

Pozivamo udeležence, da se javijo na se-
dežu družbe najmanj eno uro pred pričet-
kom skupščine, da se vpišejo na seznam
udeležencev in prejmejo glasovalno gradivo.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom in pi-
snim pooblastilom.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje eno uro
kasneje v istih prostorih. Skupščina bo ta-
krat odločala ne glede na višino zastopane-
ga osnovnega kapitla.

Hmezad Agrina, d.d., Žalec
uprava – direktor

Št. 42/98 Ob-4916

Na podlagi 7.3. točke statuta delniške
družbe Kartonaža, Grafično in embalažno
podjetje Murska Sobota, d.d., Lendavska 1
in predloga nadzornega sveta družbe, skli-
cujem

3. sejo skupščine
družbe GEP Kartonaža Murska

Sobota, d.d.,
v torek, 15.9. 1998 ob 12. uri, v sejni

sobi družbe v Murski Soboti, Lendavska 1,
in vabim delničarje k udeležbi.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se delovna tele-

sa skupščine in imenujeta zapisničarka in
notar po predlogu uprave družbe.

3. Obravnava in sprejem dnevnega
reda.

Predlog sklepa: sprejme se predlagani
dnevni red.

4. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za leto 1998 imenuje revizorska
družba Audit, d.o.o., Murska Sobota.

5. Obravnava in sprejetje poročila o po-
slovanju družbe v letu 1997.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sve-
ta se sprejme predloženo poorčilo o poslo-
vanju družbe za leto 1997.

6. Razporeditev dobička za leto 1997.
Predlog sklepa: na predlog uprave in na

podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sve-
ta se sprejme predlagana razporeditev do-
bička v celoti v rezerve.

7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno.

Delničarji, njihovi pooblaščenci in za-
stopniki morajo najkasneje 3 dni pred
skupščino pisno prijaviti svojo udeležbo ter
deponirati pooblastila pri upravi na sedežu
družbe, Lendavska 1, v Murski Soboti.

Gradivo za skupščino bo na vpogled v
finančno računodovski službi uprave druž-
be vsak delovnik med 9. in 12. uro.

Vabljene prosim, da svoje predloge k
posameznim točkam dnevnega reda pisno
sporočijo upravi v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo polurni odmor, nato pa se bo
zopet sestala in bo sklepčna ne glede na
število delnic prisotnih delničarjev.

GEP Kartonaža Murska Sobota, d.d.,
uprava – direktor družbe

Ob-4917

Na podlagi 7.3. člena statuta delniške
družbe Lipa Ajdovščina, d.d., uprava druž-
be, vabi delničarje na

2. sejo skupščine
družbe Lipa Ajdovščina, Tovarna

pohištva, d.d., Lokarjev drevored 1,
ki bo dne 25. 8. 1998 ob 12. uri, v

pritličju Dvorca Zemono, Zemono pri Vi-
pavi.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Obravnava in sprejem sklepa o ime-

novanju organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta se izvoli predsedujoči
skupščine Leonardo Peklar, preštevalki gla-
sov Tanja Slemič in Vilma Premrl, zapisnikar
Mirjam Peršolja in imenuje notarka Lavra
Čermelj.

3. Obravnava in sprejem revidiranega let-
nega poročila za poslovno leto 1997 z mne-
njem nadzornega sveta družbe in pooblaš-
čenega revizorja.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
na podlagi mnenja nadzornega sveta ter
pooblaščenega revizorja družbe se sprej-
me letno poročilo za poslovno leto 1997 v
predloženem besedilu, ki je priloga k temu
sklepu.

4. Obravnava in sprejem sklepa o razpo-
reditvi nerazporejenega dela dobička za po-
slovno leto 1997.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta družbe
se nerazporejeni del čistega dobička iz po-
slovnega leta 1997 v višini
69,036.789,90 SIT razporedi v rezerve.

5. Obravnava in sprejem sklepa o spre-
membi in dopolnitvi statuta družbe.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta družbe
se sprejme sprememba in dopolnitev statu-
ta v predlagani vsebini, ki je priloga k temu
sklepu.

6. Obravnava in sprejem sklepa o ime-
novanju pooblaščenega revizorja za poslov-
no leto 1998.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta družbe se za pooblaščenega revizorja
družbe za poslovno leto 1998 imenuje revi-
zijska hiša Podboršek, k.d., Ljubljana.

7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas

trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.

Prosimo delničarje, njihove pooblaš-
čence in zakonite zastopnike, ki se bodo
udeležili skupščine in uresničevali glaso-
valno pravico, da svojo udeležbo prijavijo
najkasneje 3 dni pred sejo skupščine na
sedežu družbe.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemnem pro-
storu skupščine, in sicer eno uro pred za-
četkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo
potrebno za glasovanje.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
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Glasovalno pravico lahko uresničujejo vsi
delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo na
dan 20. 8. 1998.

Popolno gradivo za skupščino je delni-
čarjem na vpogled na sedežu družbe pri
Tanji Slemič, in sicer vsak delovni dan od
10. do 13. ure.

Delničarje prosimo, da morebitne nas-
protne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sed-
mih dneh od objave sklica.

V primru, da ob napovedani uri skupšči-
na ne bo sklepčna, se skupščina ponovno
sestane uro kasneje. V tem primeru je
skupščina sklepčna ne glede na šteivlo pri-
sotnih delnic.
Lipa Ajdovščina, Tovarna pohištva,d.d.,

uprava

Ob-4918
Na podlagi 38. člena statuta družbe

Snežnik, Podjetje za proizvodnjo in storitve,
d.d., Kočevska Reka, Kočevska Reka 40,
uprava skicuje

2. skupščino družbe
Snežnik, podjetje za proizvodnjo
in storitve, d.d., Kočevska Reka,

Kočevska Reka 40,
ki bo dne 28. 8. 1998 ob 13. uri, v

poslovnih prostorih družbe v Kočevski Reki
40, Kočevska Reka, z naslednjim 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 komifija v sestavi: predsednik
Ferdinand Miklič, preštevalki glasov: Olga
Jonke in Irena Troha. Seji bo prisostvovala
vabljena notarka, Nina Češarek.

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 sprememb in dopolnitev sta-
tuta: ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta je predlog sklepa uprave: sprejmejo se
predlagane spremembe in dopolnitve statu-
ta družbe, in sicer:

– v 3. členu se v prvem odstavku za
besedo: “navadnih” doda besedo “imen-
skih”,

– spremeni se 35. člen tako, da glasi:
“Nadzorni svet lahko podrobneje uredi na-
čin in pogoje za svoje delo s poslovnikom
nadzornega sveta”.

– naslov IX. Poglavja se spremeni tako,
da se glasi: “Obveščanje delničarjev”.

Nadzorni svet se pooblasti, da besedilo
statuta uskladi s sprejetimi spremembami
in dopolnitvami statuta in izdela njegovo
prečiščeno besedilo s preštevilčenjem čle-
nov.

Gradivo z 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 skup-
ščine.

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.
Pooblasitlo 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 dvorana bo odprta eno uro pred
pričetkom zasedanja skupščine. Če skup-
ščina ne bo sklepčna, bo ponovno zaseda-
nje eno uro kasneje, v istih prostorih.

Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Snežnik, podjetje za proizvodnjo
in storitve, d.d., Kočevska Reka

uprava

Ob-4919
Na podlagi 41. člena statuta družbe Ti-

skarna Tone Tomšič, podjetje za tisk, veza-
vo in propagando, d.d., Gregorčičeva
25/a, Ljubljana, uprava sklicuje

2. skupščino družbe
Tiskarna Tone Tomšič, podjetje za tisk,
vezavo in propagando, d.d., Ljubljana,

Gregorčičeva 25/a,
ki bo dne 27. 8. 1998 ob 9. uri, v po-

slovnih prostorih Gregorčičeva 25/a, Ljub-
ljana, z naslednjim 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 naslednja dva preštevalca gla-
sov: Radomir Gicič in Ana Perec.

Seji bo prisostvovala vabljena notarka,
Nada Kumar.

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 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 se bese-
dilo statuta uskladi s sprejetimi sprememba-
mi in dopolnitvami statuta in izdela njegovo
prečiščeno besedilo s preštevilčenjem čle-
nov.

4. Imenovanje revizijske družbe za leto
1998.

Predlog sklepa nadzornega sveta: za
pooblaščeno revizijsko družbo za leto 1998
skupščina imenuje Start Revizijsko hišo,
d.o.o., Jadranska 18, Ljubljana.

5. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi skle-

pov 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 zaseda-
nja skupščine.

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.
Tiskarna Tone Tomšič, podjetje za tisk,

vezavo in propagando, d.d., Ljubljana
direktor

Št. 265 Ob-4920
Na temelju 7.2. točke statuta delniške

družbe Špecerija veletrgovina Bled, d.d.,
Kajuhova 3, Bled in v skladu z določbami
zakona o gospodarskih družbah začasna
uprava družbe sklicuje

1. skupščino delničarjev družbe,

ki bo v četrtek, 27. avgusta 1998 s pri-
četkom ob 12. uri v prostorih hotela Park
na Bledu, Cesta svobode 15.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost

skupščine,
– za člane organov skupščine se izvolijo

predlagani kandidati:
– za predsednika: Stane Repovž,
– za preštevalki: Ivica Mencinger in Me-

ta Repinc-Mulej.
Na skupščini prisostvuje notar Stane

Krainer.
2. Informacija o poteku lastninskega

preoblikovanja.
Predlog sklepa: sprejme se informacija

o poteku lastninskega preoblikovanja.
3. Informacija o poslovanju v letih 1993,

1994, 1995 in 1996.
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Predlog sklepa: sprejme se informacija
o poslovanju v letih 1993 do 1996.

4. Sprejem revidiranega letnega poroči-
la uprave o poslovanju družbe v letu 1997
in sklepa o delitvi dobička za poslovna leta
1993 in 1997.

Predlog sklepov:
4.1. Sprejme se revidirano letno poroči-

lo o poslovanju družbe v letu 1997,
4.2. Na predlog začasne uprave in ob

pozitivnem mnenju začasnega nadzornega
sveta, se dobiček družbe za obdobje 1993
do 1997 v višini 255,260.000 SIT se raz-
poredi:

– 73,514.000 SIT za dividende,
– 181,746.000 SIT na nerazporejeni

dobiček.
5. Imenovanje revizorja računovodskih

izkazov za leto 1998.
Predlog sklepa: na predlog začasnega

nadzornega sveta se za revidiranje računo-
vodskih izkazov za leto 1998 imenuje Pod-
boršek, revizijska družba, k.d. Ljubljana.

6. Sprejem sklepa o oblikovanju sklada
lastnih delnic.

Predlog sklepa: za namene iz 240. čle-
na zakona o gospodarskih družbah (alinea
1 in 3), predvsem pa za nagrajevanje upra-
ve, se oblikuje sklad lastnih delnic v višini
15,000.000 SIT. Vir za oblikovanje sklada
so rezerve.

7. Spremembe in dopolnila statuta
Predlog sklepa: sprejmejo se predlaga-

ne spremembe statuta.
8. Izvolitev članov nadzornega sveta ter

seznanitev s članom nadzornega sveta, ki
ga je izvolil svet delavcev.

Predlog sklepa: na predlog začasnega
nadzornega sveta se za štiri letni mandat
izvolijo člani nadzornega sveta:

– Helena Janša,
– Marko Medved.
Skupščina se seznani s članom nadzor-

nega sveta, ki ga je kot predstavnika delav-
cev v nadzorni svet izvolil svet delavcev.

9. Sejnina članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina določi plačilo

predsedniku in članom nadzornega sveta v
obliki sejnine, in sicer za predsednika
35.000 SIT neto, za člana pa 25.000 SIT
neto.

10. Informacije delničarjem
Čas zasedanja
Skupščina je sklicana za 27. 8. 1998 ob

12. uri. Če so na njej prisotni delničarji ozi-
roma njihovi pooblaščenci, ki predstavljajo
15% vseh glasov, skupščina lahko veljavno
odloča. V primeru nesklepčnosti je naknad-
na seja skupščine istega dne ob 12.30.
Skupščina bo v tem primeru veljavno odlo-
čala ne glede na višino prisotnega osnovne-
ga kapitala.

Pogoji udeležbe
Skupščine se lahko udeležijo vsi delni-

čarji oziroma njihovi zastopniki. Pooblastilo
mora biti pisno in ostane družbi. Delničarje
oziroma pooblaščence naprošamo, da
pooblastila dostavijo najkasneje tri dni pred
skupščino.

Organizirano zbirana pooblastila morajo
biti izdana po postopku in z vsebino skladno
z določilom XII. poglavja zakona o prevze-
mih. Delničarji in pooblaščenci morajo svo-
jo udeležbo na skupščini prijaviti na sedežu
družbe najkasneje tri dni pred skupščino.

Vse delničarje, ki se bodo skupščine udele-
žili, naprošamo, da 60 minut pred začet-
kom skupščine uredijo formalnosti v zvezi z
udeležbo. Na skupščini lahko sodelujejo
delničarji, ki so najmanj tri dni pred skupšči-
no vpisani v delniški knjigi.

Gradivo za posamezne točke dnevnega
reda bo delničarjem na vpogled od objave
sklica skupščine do pričetka skupščine na
sedežu družbe na Bledu, Kajuhova 3, vsak
delovni dan od 12. do 14. ure.

Vložitev protipredlogov ali dopolnilnih
predlogov

Delničarje prosimo, da svoje protipred-
loge ali dopolnilne predloge k dnevnemu
redu v pisni obliki in z obrazložitvijo vložijo v
roku sedem dni od objave tega sklica pripo-
ročeno po pošti ali neposredno na sedežu
družbe.

Špecerija veletrgovina Bled, d.d.,
začasna uprava

Ob-4921
Na podlagi 7.3. točke statuta delniške

družbe Mlekarne Ptuj, proizvodnja, prede-
lava in prodaja mleka in mlečnih izdelkov,
d.d., Ptuj, Čučkova ul. 6, sklicuje uprava
družbe

2. sejo skupščine
družbe Mlekarne Ptuj, proizvodnja,

predelava in prodaja mleka in mlečnih
izdelkov, d.d.,

za petek 28. 8. 1998 ob 8. uri v prosto-
rih jedilnice v Mlekarni Ptuj, d.d., Čučkova
ul. 6.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti, izvolitev predsednika in prešte-
valcev glasov in imenovanje notarja.

Predlog sklepov:
– ugotovi se sklepčnost skupščine;
– izvolijo se predlagani predsednik

skupščine in dva preštevalca glasov,
– za sestavo notarskega zapisnika se

imenuje predlagani notar.
2. Obravnava in sprejem letnega poroči-

la družbe z revizijskim poročilom za poslov-
no leto 1997.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
mnenju nadzornega sveta se sprejme letno
poročilo o poslovanju družbe Mlekarna Ptuj,
d.d., za leto 1997, skupaj z revizorskim
mnenjem.

3. Razporeditev dobička poslovnega le-
ta 1997.

Predlog sklepa: sprejme se predlog
uprave in nadzornega sveta o ugotovitvi in
razporeditvi dobička za leto 1997.

4. Obravnava in sprejem sprememb in
dopolnitev statuta.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-
lagane spremembe in dopolnitve statuta.

5. Imenovanje revizijske družbe za leto
1998.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se imenuje predlagano revizijsko druž-
bo za leto 1998.

6. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno, v skladu z zakonodajo
in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.

Prijavo 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
skupščine pri tajnici delniške družbe Peter-
nik Silvi, v Ptuju, Čučkova ul. 6. Pozivamo
udeležence, da se ob prihodu na skupščino
prijavijo v sprejemni pisarni skupščine, in
sicer najmanj eno uro pred začetkom zase-
danja, kjer bodo s podpisom seznama pri-
sotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in
prevzeli glasovnice za glasovanje.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumen-
tom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopni-
ki pa še z izpisom iz sodnega registra. Vab-
ljene prosimo, da svoje morebitne nasprot-
ne predloge k posameznim točkam dnev-
nega reda, glede katerih želijo, da so o njih
pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno
sporočijo upravi družbe v enem tednu po
objavi sklica skupščine. Predloženi nasprot-
ni predlogi morajo biti obrazloženi.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
eno uro za sklicem za istim dnevnim redom.

V tem primeru bo skupščina veljavno od-
ločala na višino zastopanega osnovnega ka-
pitala. Gradivo za skupščino s predlogi skle-
pov je na vpogled delničarjem pri tajnici
družbe Peternik Silvi, na Ptuju, Čučkova ul.
6, vsak delovnik od 9. do 12. ure od dneva
objave sklica skupščine, do vključno dneva
zasedanja skupščine.

Mlekarna Ptuj, d.d.,
direktor uprave

Ob-4922
Na podlagi B točke sedmega poglavja

statuta delniške družbe Aero, d.d., in v skla-
du z določbami zakona o gospodarskih
družbah sklicujem

II. skupščino
delniške družbe Aero, d.d.,

ki bo v petek 28. 8. 1998, na sedežu
družbe Ipavčeva ulica 32, Celje, s pričet-
kom ob 12. uri z naslednjim dnevnim re-
dom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev nav-
zočnosti in izvolitev delovnih teles skupšči-
ne.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave se izvoli za
predsedujočo skupščine Nevenka Grgič in
verifikacijska komisija v sestavi Uroš Zu-
panc, kot predsednik ter Julijana Krajnc in
Ana Vidmar, kot preštevalki glasov.

Seji bo prisostvoval vabljeni notar Sreč-
ko Gabrilo.

2. Obravnava in sprejem revidiranega let-
nega poročila družbe za leto 1997.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta
skupščina sprejme revidirano letno poroči-
lo družbe za leto 1997 v predloženem be-
sedilu.

3. Obravnava in sprejem predloga skle-
pa o razporeditvi dobička za leto 1997.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejme sklep, da se čisti dobiček iz leta
1997 v višini 20,868.933,56 SIT razporedi
v rezerve.
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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 RFR - Ernst
& Young, d.o.o., Ljubljana.

5. Obravnava in sprejem predloga skle-
pa za povečanje osnovnega kapitala družbe
z novimi vložki.

Predlog sklepa: osnovni kapital družbe,
se poveča z izdajo 9.960 novih imenskih
delnic, vsaka glaseča na nominalno vred-
nost 10.000 SIT, tako da povečani osnovni
kapital družbe znaša 1.381,690.000 SIT in
je razdeljen na 138.169 navadnih imenskih
delnic.

Odkup navadnih 9.960 imenskih delnic
se prednostno ponudi dosedanjim delničar-
jem, ki so sklenili poravnavo za konverzijo
terjatev iz naslova premalo izplačanih plač
in za del neporavnanih prispevkov Kapital-
skemu skladu pokojninskega in invalidske-
ga zavarovanja.

Prodajna cena ene delnice v postopku
povečanja kapitala z novimi vložki znaša
24.660 SIT in je enaka knjigovodski vred-
nosti ene delnice na dan 31. 12. 1997.

Delničarji družbe, so svojo odločitev o
nakupu delnic dolžni sporočiti upravi druž-
be do 10. 9. 1998 in izvršiti vplačilo delnic
s stvarnim vložkom – konverzijo terjatev do
21. 9. 1998.

Delnice nove izdaje po tem sklepu imajo
enake lastnosti in dajejo imetniku enake pra-
vice kot imenske delnice prve izdaje. Imet-
niki novih delnic so upravičeni do udeležbe
v dobičku z letnim računovodskim izkazom
za leto 1998.

Uprava je v sodelovanju z nadzornim sve-
tom pooblaščena, da opredeli in izvrši iz-
vedbo sprejetega sklepa.

6. Obravnava in sprejem predloga spre-
memb statuta družbe

Predlog sklepa: sprejmejo se predlaga-
ne spremembe statuta v skladu s sklepi št.
6.1 do 6.3, ki so vezane na povečanje kapi-
tala v skladu s 5. točko zasedanja skupšči-
ne in spremembo točke Č, sedmega po-
glavja statuta.

Aero, d.d., Celje
uprava – direktorica

Št. 47-1/98 Ob-4960
Na podlagi 37. člena statuta družbe,

uprava sklicuje

tretjo skupščino
družbe Filc, Tovarna filca, d.d.,

Mengeš,
ki bo 27. 8. 1998 ob 10. uri, v prostorih

na sedežu družbe v Mengšu, Slovenska 40,
z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.

Predlog sklepa: izvolijo se organi
skupščine in imenuje notar.

2. Sprejem letnega poročila za leto 1997.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob

pozitivnem mnenju nadzornega sveta se sprej-
me letno poročilo za leto 1997 v predlože-
nem besedilu skupaj z revizorskim poročilom.

3. Sklepanje o razporeditvi dobička.
Predlog sklepa uprave z mnenjem nad-

zornega sveta: dobiček za leto 1997 v zne-

sku 11,564.422,80 SIT se v celoti razpore-
di v rezerve družbe Filc, d.d., Mengeš.

4. Razrešitev člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa nadzornega sveta: razre-

ši se članica nadzornega sveta Vida Marci-
jan.

5. Sprejem sprememb statuta družbe.
Predlog sklepa uprave z mnenjem nad-

zornega sveta: sprejme se predlagane spre-
membe in dopolnitve statuta družbe.

6. Obravnava in sprejem predloga za ob-
likovanje sklada za odkup lastnih delnic.

Predlog sklepa uprave z mnenjem nad-
zornega sveta:

– Filc, d.d., Mengeš, oblikuje sklad za
odkup lastnih delnic v višini 40.000 SIT iz
rezerv in revalorizacijskega popravka rezerv;

– vira za oblikovanje sta: druge rezerve v
višini 33,618.540,60 SIT in revalorizacijski
popravek drugih rezerv v višini
6,381.459,40 SIT,

– družba lahko sredstva iz sklada upo-
rabi za nakup lastnih delnic izključno v
primeru iz prve in druge alinee prvega od-
stavka 240. člena zakona o gospodarskih
družbah,

– v primeru odsvojitve lastnih delnic ima-
jo delničarji družbe pod enakimi pogoji pred-
kupno pravico do nakupa teh delnic, pri
čemer predkupna pravica ne velja za upra-
vo in člane nadzornega sveta,

– nadzorni svet družbe nadzoruje izvaja-
nje tega sklepa ter v zvezi s tem oblikuje
poseben sklep oziroma pravilnik, s katerim
podrobneje uredi način nadzora.

7. Imenovanje revizorja družbe.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za revizorja družbe za leto 1998
imenuje P & S revizija, d.o.o., Ljubljana.

Udeležbo na skupščini morajo delničarji
prijaviti najkasneje do 27. avgusta 1998, in
sicer s priporočenim pismom, ki mora priti
na sedež družbe do 27. avgusta 1998 ali
osebno v tajništvu družbe, sicer nimajo pra-
vice udeležbe na skupščini.

Pooblaščenci za zastopanje delničarjev
se v enakem roku prijavijo s pooblastilom,
ki mora biti pisno. Za fizične osebe mora
vsebovati ime in priimek, naslov in EMŠO
pooblastitelja in vse iste podatke poob-
laščenca, kraj in datum ter podpis poobla-
stitelja, za pravne osebe pa poleg podatkov
o pooblaščencu in številko glasov še firmo,
sedež ter podpis in žig pooblastitelja.

Predlog sprememb statuta, letno poroči-
lo in preostalo gradivo za skupščino je na
vpogled v tajništvu družbe Filc, d.d., Slo-
venska cesta 40, Mengeš, vsak delovni dan
od 8. do 16. ure.

Filc, d.d., Mengeš
uprava

Ob-4961
Na podlagi 283. člena zakona o gospo-

darskih družbah (Ur. l. RS, št. 30/93) in
38. člena statuta družbe TKI Hrastnik, d.d.,
Za Savo 6, Hrastnik, uprava in nadzorni svet
sklicujeta

tretjo skupščino
delniške družbe,

ki bo dne 27. avgusta 1998, ob 16. uri v
prostorih sejne sobe gasilskega doma druž-
be, C. 1. Maja 34, Hrastnik, z naslednjim
dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine:
a) izvolitev preštevalcev glasov,
b) imenovanje notarja za sestavo notar-

skega zapisa.
Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-

log za imenovanje delovnih teles skupščine
po predlogu uprave, kot sledi:

– preštevalci glasov: Jerica Jutreša, Lea
Žibert,

– notar: Marjan Kolenc-Rus.
2. Obravnava in sprejem letnega poroči-

la družbe za leto 1997.
Predlog sklepa: po predlogu uprave in

mnenju nadzornega sveta sprejme skupšči-
na skladno z revizorjevim mnenjem letno
poročilo družbe za leto 1997.

3. Predlog za pokrivanje izgube za po-
slovno leto 1997.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
mnenja nadzornega sveta se za poslovno
leto 1997 ugotovljena izguba pokrije iz re-
zerv družbe.

4. Imenovanje revizorja družbe za po-
slovno leto 1998.

Predlog sklepa: za revizorja družbe, ki
bo revidiral letne računovodske izkaze druž-
be TKI Hrastnik, d.d., za leto 1998, se na
predlog nadzornega sveta imenuje revizor-
ska hiša EPIS, d.o.o., Celje.

5. Razrešitev člana nadzornega sveta
delniške družbe TKI Hrastnik – predstavni-
ka delničarjev v nadzornem svetu družbe.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se Matija Majcenovič, dipl. ek., razre-
ši funkcije člana nadzornega sveta na pod-
lagi njegove odstopne izjave.

6. Imenovanje novega člana nazdzor-
nega sveta delniške družbe TKI Hrastnik
– predstavnika delničarjev v nadzornem
svetu.

Predlog sklepa: izvoli se novi član nad-
zornega sveta – predstavnik delničarjev del-
niške družbe TKI Hrastnik po predloženem
predlogu nadzornega sveta.

7. Uvrstitev delniške družbe TKI Hrast-
nik v program prestrukturiranja družb s pre-
nosom upravljalskih upravičenj na Sloven-
sko razvojno družbo, d.d.

Predlog sklepa: po predlogu uprave in
nadzornega sveta sprejme skupščina na-
slednji sklep:

  1. Skupščina delničarjev družbe TKI
Hrastnik za čas izvajanja programa prestruk-
turiranja družbe v sodelovanju s Slovensko
razvojno družbo na Slovensko razvojno
družbo, d.d., začasno prenaša naslednja
upravičenja delničarjev do udeležbe pri
upravljanju družbe iz pristojnosti skupščine,
oziroma nadzornega sveta,

– imenovanje in razrešitev uprave
družbe,

– imenovanje in razrešitev posameznih
članov nadzornega sveta, izvoljenih s strani
delničarjev, vendar ne več kot polovico,

– odločanje o poenostavljenem zmanj-
šanju osnovnega kapitala zaradi pokrivanja
izgub ter povečanja osnovnega kapitala z
novimi vložki z izključitvijo prednostne pravi-
ce dosedanjih delničarjev do vpisa novih
vložkov.

  2. Posamezna upravljalska upravičenja
delničarjev iz predhodne točke se prenese-
jo na način in pod pogoji, določeni v pogod-
bi o prenosu posameznih upravičenj, ki jo
podpiše predsednik skupščine.



Stran 5210 / Št. 52 / 24. 7. 1998 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Gradivo za skupščino družbe je vsem
delničarjem na razpolago v tajništvu direk-
torja v prostorih TKI Hrastnik, d.d., Hrast-
nik, Za Savo 6, vsak delovni dan v tednu
med 12. in 15. uro.

Skupščine se lahko udeležijo vsi lastniki
navadnih delnic oziroma njihovi pooblaščen-
ci ali zakoniti zastopniki. Glasuje se osebno
ali po pooblaščencu oziroma zastopniku, in
sicer na podlagi glasovnice, ki jo prejme
delničar ob vstopu v prostor, kjer bo zase-
danje. Delničarji morajo svojo udeležbo na
skupščini prijaviti upravi družbe pisno, naj-
kasneje tri dni pred skupščino, oziroma poo-
blastilo za zastopanje na skupščini mora biti
pisno in najkasneje tri dni pred skupščino
predloženo upravi družbe, kjer se hrani. Del-
ničarji, udeleženci seje skupščine so dolžni
podpisati seznam prisotnih na seji skupšči-
ne uro pred uradnim začetkom skupščine.
Pooblastila za zastopanje in pridobitev gla-
sovalne pravice na skupščini delniške druž-
be pridobljena na podlagi organizirano zbi-
ranih pooblastil, morajo biti pridobljena na
način kot to določa zakon o prevzemih
(ZPre), Uradni list RS, št. 47/97, 61. in
62. člen ter o nameri, razlogih ter o načinu
zbiranja pooblastil, predhodno obvestiti
Agencijo za trg vrednostnih papirjev.

Za sprejem skupščinskih sklepov je po-
trebna večina oddanih glasov delničarjev
(navadna večina), razen če zakon ali statut
ne določata drugače.

Če skupščina ob času sklica ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne družbe istega dne ob 17. uri, na mestu
prvega sklica. Ob ponovljenem sklicu
skupščine veljavno odloča, ne glede na viši-
no zastopanega osnovnega kapitala.

TKI Hrastnik, d.d., Hrastnik
uprava – direktor

nadzorni svet – predsednik

Ob-4962
Na podlagi 6.3. točke statuta delniške

družbe Tovarna pohištva Čepovan, d.d.,
sklicuje vodja uprave

2. sejo skupščine
Tovarne pohištva Čepovan, d.d.,

ki bo dne 28. 8. 1998 ob 14. uri, na
sedežu družbe, Čepovan 42, Čepovan.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: po ugotovitvi sklepčno-

sti in navzočnosti vabljenega notarja se iz-
voli predsednika skupščine, dva prešteval-
ca glasov in zapisnikarja po predlogu.

2. Sprejem letnega poročila za leto
1997 z mnenjem revizorja in nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: ob pozitivnem mnenju
nadzornega sveta se sprejme letno poročilo
za leto 1997 skupaj z revizijskim poročilom.

3. Sprejem sklepa o pokrivanju izgube
za leto 1997.

Predlog sklepa: sprejme se predlagano
pokrivanje izgube za leto 1997.

4. Obvestilo skupščini o zamenjavi člana
nadzornega sveta – predstavnika delavcev.

Predlog sklepa: skupščina se seznani z
zamenjavo predstavnika delavcev v nadzor-
nem svetu.

5. Obravnava in določitev sejnin članom
nadzornega sveta.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-
lagano višino sejnine članom nadzornega
sveta.

6. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: skupščina imenuje za

revizorja za poslovno leto 1998 revizorsko
družbo po predlogu nadzornega sveta.

7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za skupščino je delničarjem na

vpogled na sedežu družbe vsak delavnik od
8. do 12. ure.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki z obrazložitvijo oddani najka-
sneje sedem dni po objavi sklica skupščine
v tajništvo družbe.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
zastopniki in njihovi pooblaščenci. Poobla-
stilo mora biti pisno in dostavljeno družbi
vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine.

Vsak delničar ali njegov pooblaščenec
je dolžan prijaviti udeležbo na skupščini naj-
kasneje tri dni pred zasedanjem. Udeležen-
ce prosimo, da se vsaj pol ure pred pričet-
kom zasedanja prijavijo v sprejemni pisarni
zaradi vzpostavitve evidence. Fizične osebe
se izkažejo z osebno izkaznico, zakoniti za-
sotpniki pa še z izpisom iz sodnega regi-
stra.

Če ob napovedani uri skupščina ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne istega dne ob 14.30, tedaj bo skupščina
sklepčna ne glede na višino zastopanega
kapitala.

Tovarna pohištva Čepovan, d.d.,
vodja uprave

Ob-4963
Na podlagi 20. člena statuta družbe Gra-

dis Inženiring, d.d., Ljubljana, uprava druž-
be vabi delničarje na

2. sejo skupščine
družbe Gradis Inženiring, d.d.,

Ljubljana,
ki bo v ponedeljek, 24. 8. 1998 ob

14. uri v sejni sobi na sedežu družbe, na
Letališki 33 v Ljubljani.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Obravnava in sprejem sklepa o ime-

novanju organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta se za predsednika
skupščine imenuje Leonardo F. Peklar, za
preštevalca glasov pa Alenka Prosen in Re-
nata Godec.

Skupščini bo prisostvovala notarka Na-
da Kumar.

3. Sprejem poslovnega poročila in za-
ključnega računa za leto 1997.

Predlog skepa: na predlog uprave in na
podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sve-
ta skupščina sprejme poslovno poročilo in
zaključni račun družbe za leto 1997 v pred-
laganem besedilu.

4. Sprejem sklepa o razporeditvi dobič-
ka družbe za leto 1997 in o delitvi nerazpo-
rejenega dobička iz preteklih let.

Predlog sklepa: na predlg uprave in na
podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sve-
ta skupščina sprejme sklep o delitvi dobič-
ka v predlaganem besedilu.

5. Razrešitev člana nadzornega sveta in
izvolitev novega člana nadzornega sveta.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina sprejme sklep o razrešitvi
in izvolitvi člana nadzornega sveta v predla-
ganem besedilu.

6. Določitev višine sejnin za člane nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sve-
ta skupščina sprejme sklep o določitvi viši-
ne sejnin članom nadzornega sveta.

7. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejmejo spremem-
be statuta v predlaganem besedilu.

8. Sklad lastnih delnic – dopolnitev.
Predlog sklepa: na predlg uprave in nad-

zornega sveta skupščina sprejme dopolni-
tve k sprejetem sklepu oblikovanja sklada
lastnih delnic sprejetega na 1. seji skupšči-
ne dne 10. 12. 1997 v predlaganem bese-
dilu.

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
Sonji Vršič vsak delovni dan od 10. do
14. 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 skupščina ponovno
sestane uro kasneje. V tem primeru je
skupščina sklepčna ne glede na število pri-
sotnih delnic.

Gradis Inženiring, d.d., Ljubljana
uprava

Št. 52/98 Ob-4964
Na podlagi 19. člena statuta sklicuje

uprava družbe Alpos, industrija kovinskih iz-
delkov in opreme, d.d., Šentjur, Ul. Leona
Dobrotniška 2,

2. sejo
skupščine Alpos, d.d.,

ki bo dne 28. avgusta 1998 ob 12. 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 notarja na skupščini Jasno
Bečaj-Božičnik, notarko v Šentjurju.
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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 skupaj z mnenjem revizorja skupščina
sprejme predlagano letno poročilo o poslo-
vanju v letu 1997.

4. Obravnava in sprejem predloga o po-
krivanju izgube.

Predlog sklepa: skupščina na predlog
uprave in na podlagi pozitivnega mnenja
nadzornega sveta sprejme:

– preostala nepokrita izguba iz leta 1995
v znesku 109,672.847 SIT in revalorizacij-
ski del izgube 22,225.000 SIT v skupnem
znesku 131,897.847 SIT se v celoti pokrije
v breme revalorizacijskega popravka rezerv,

– dosežena izguba v poslovnem letu
1997 v višini 312,034.974,17 SIT se po-
krije v breme ostalih revalorizacijskih po-
pravkov kapitala.

5. Imenovanje revizorja za leto 1998.
Predlog sklepa: za revizorja se na pred-

log nadzornega sveta imenuje revizijska
družba Abeceda Ptuj, d.o.o.

Opomba: predlagatelj sklepa pod 5. toč-
ko je nadzorni svet, 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 Dobrotniška 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-
brotniška 2, Šentjur.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
imetniki navadnih delnic, njihovi poob-
laščenci in zastopniki. Pooblatila morajo biti
pisna. Delničarji oziroma njihovi poob-
laščenci najkasneje 3 dni  pred zasedanjem
skupščine (do vključno 21. 8. 1998) pisno
prijavijo svojo udeležbo na skupščini oziro-
ma dostavijo pooblastilo v sektor za pravne
organiazcijske 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 13. uri na istem mestu. Na tem
zasedanju bo skupščina veljavno odločala

ne glede na višino zastopanega osnovne-
ga kapitala.

Alpos, d.d., Šentjur
predsednik uprave

Ob-4965

Na podlagi 7.3. točke statuta družbe skli-
cuje uprava Alpine, d.d., Žiri

5. sejo skupščine
delniške družbe Alpine, d.d., Žiri,
ki bo v četrtek 27. avgusta 1998 ob

13. uri v Sindikalni dvorani Alpine, Strojar-
ska ul. 2, Žiri.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti ter izvolitev predsednika skupščine,
dveh preštevalcev glasov in notarja v vlogi
zapisnikarja.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, izvolijo se predlagani predsed-
nik skupščine, dva preštevalca glasov in no-
tar v vlogi zapisnikarja.

2. Sprejem letnega poročila za leto 1997
z mnenjem nadzornega sveta.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo za leto 1997.

3. Sprejem sklepa o razporeditvi dobič-
ka za leto 1997 z mnenjem nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta čisti do-
biček za poslovno leto 1997 v višini
26,785.432,55 SIT ostane v celoti neraz-
porejen.

4. Imenovanje revizorja za leto 1998.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za revizorja družbe za leto 1998
imenuje revizorska družba Delloitte & Touc-
he iz Ljubljane.

5. Izvolitev novega člana nadzornega
sveta – predstavnika delničarjev.

Predlog sklepa: na predlog uprave se
zaradi odstopa dosedanjega člana nadzor-
nega sveta – predstavnika delničarjev, izvoli
novega člana.

6. Informacija o odstopu člana nadzor-
nega sveta – predstavnika delavcev in o
izvolitvi novega člana nadzornega sveta –
predstavnika delavcev.

Predlog sklepa: sprejme se informacija
sveta delavcev o odstopu člana nadzornega
sveta:

– predstavnika delavcev in o izvolitvi no-
vega člana nadzornega sveta,

– predstavnika delavcev.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov

je na vpogled vsem delničarjem na sedežu
družbe Strojarska ul. 2, Žiri (v tajništvu ge-
neralnega direktorja in v pravni službi) vsak
delovni dan od 8. do 12. ure.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so na dan 24. 8. 1998 vpisani v delniško
knjigo, njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Vsak delničar ali njegov pooblaščenec mo-
ra svojo udeležbo na skupščini pisno najavi-
ti upravi družbe, najpozneje 3 dni pred
skupščino. Pooblaščenci morajo hkrati z na-
javo poslati tudi pisna pooblastila.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno istega dne, to je 27. av-
gusta 1998 ob 14. uri v istem prostoru. Na

ponovnem zasedanju se veljavno odloča ne
glede na višino zastopanega kapitala.

Alpina, d.d., Žiri
predsednik uprave
generalni direktor

Št. 97/98 Ob-4966

Na podlagi določil statuta družbe Česal-
nice Ljubljana, d.d., sklicujem

6. sejo skupščine
delniške družbe Česalnice Ljubljana,

d.d., Ljubljana, Luize Pesjakove 9,
ki bo v četrtek, 27. 8. 1998 ob 12.30,

na sedežu družbe Česalnice Ljubljana, d.d.,
Luize Pesjakove 9, Ljubljana, z naslednjim
dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.

2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: skupščina izvoli pred-

sednika skupščine, preštevalca glasov ter
imenuje notarja po predlogu sklicatelja.

3. Letno poročilo delniške družbe Če-
salnice Ljubljana, d.d., za leto 1997.

Predlog sklepa: skupščina sprejme let-
no poročilo delniške družbe Česalnice Ljub-
ljana, za leto 1997.

4. Delitev dobička za leto 1997.
Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-

lagano delitev čistega dobička za leto 1997.
5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizijo računovod-

skih izkazov za poslovno leto 1998 skupš-
čina imenuje revizijsko hišo RFR Ernst &
Young, d.o.o., Dunajska 106, Ljubljana.

6. Imenovanje nadomestnega člana nad-
zornega sveta namesto Stanke Božnar.

Predlog sklepa: skupščina izvoli nado-
mestno članico nadzornega sveta Branko
Guma za mandatno obdobje do 12. 10.
1999.

7. Vprašanje in pobude delničarjev.
Skupščina bo odločala o objavljenih

predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda. Delničarjem, ki imajo 4000 ali več
delnic bomo gradivo poslali po pošti, dru-
gim pa je na vpogled v prostorih Česalnice
Ljubljana, d.d., Ljubljana, Luize Pesjakove
9, vse delovne dni od 11. do 13. ure.

Za udeležbo na skupščini se delničar ali
njegov pooblaščenec izkaže s potrdilom o
lastništvu delnic oziroma s pisnim pooblasti-
lom delničarja ali njegovim potrdilom o last-
ništvu delnic. Pooblastilo ni potrebno overiti
pri notarju.

Delničarji ali njihovi pooblaščenci najavi-
jo svojo udeležbo na skupščini v pisni obliki
najkasneje tri dni pred zasedanjem. Rok za
prijavo je do 24. 8. 1998. Prijavo je treba
poslati v priporočenem pismu oziroma po
telefaksu, kateremu pa mora nujno slediti
priporočeno pismo.

Delničarji lahko v sedmih dneh od obja-
ve tega sklica sporočijo upravi svoje nas-
protne predloge.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se v roku ene ure od napovedane
skupščine, skupščina ponovno sestane v
istem prostoru, z istim dnevnim redom in
glasuje ne glede na število prisotnih delnic.

Česalnice Ljubljana, d.d.
direktor družbe
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Ob-4967

Na podlagi 9.2.1. točke statuta KOM3,
Poslovno finančne storitve, d.d., sklicujem

2. skupščino družbe
KOM3, poslovno finančne storitve, d.d.,

ki bo v sredo, 26. 8. 1998, ob 9. uri, v
Ljubljani, Dunajska 22, na sedežu družbe.

Za sejo skupščine družbe predlagam na-
slednji dnevni red:

1. Izvolitev organov skupščine (predsed-
nika skupščine, dva preštevalca glasov) in
imenovanje notarja.

Predlog sklepa: skupščina izvoli organe
skupščine (predsednika skupščine, dva pre-
števalca glasov) ter imenuje notarja za se-
stavo notarske zapisnika po predlogu, ki
postane sestavni del tega sklepa.

2. Sprejem zaključnega računa in letne-
ga poročila uprave o poslovanju družbe v
letu 1997 z mnenjem nadzornega sveta in
revizorske družbe RFR Ernst & Young,
d.o.o.

Predlog sklepa: skupščina sprejme za-
ključni račun in letno poročilo uprave o po-
slovanju družbe v letu 1997 z mnenjem nad-
zornega sveta in mnenjem revizorske druž-
be RFR Ernst & Young, d.o.o., po predlo-
gu, ki postane sestavni del tega sklepa.

3. Povečanje osnovnega kapitala druž-
be z novo izdajo delnic in izključitev pred-
nostne pravice dosedanjih delničarjev do
vpisa novih delnic.

Predlog sklepa: skupščina sprejme
skelp o povečanju kapitala z novo izdajo
delnic in sklep o izključitvi prednostne pravi-
ce dosedanjih delničarjev do vpisa novih
delnic, po predlogu, ki postane sestavni del
tega sklepa.

Osnovni kapital družbe se poveča za
600,000.000 SIT, z izdajo novih delnic 3.
izdaje, tako da znaša po povečanju skupaj
2.115,000.000 SIT, in sicer pod naslednji-
mi pogoji:

– število izdanih celnic: 600.000,
– nominalna vrednost delnice:

1.000 SIT,
– celotna vrednost emisije:

600,000.000 SIT,
– prodajna cena delnice: 1.000 SIT,
– vrsta delnice: navadna (redna) prino-

sniška (imetniška) delnica,
– razred delnic: dajejo enake pravice kot

delnice prve in druge emisije,
– oblika izdaje delnic: delnice se izdajo

v materializirani obliki,
– način vplačila delnic: delnice se vpla-

čujejo z denarnimi sredstvi in morajo biti v
celoti vplačane pred vpisom povečanja v
sodni register.

Tretja izdaja delnic se ponudi največ tri-
desetim vnaprej znanim osebam, ki se za-
vežejo odkupiti celotno izdajo.

Uprava mora zaključiti vpisovanje in vpla-
čevanje celotne emisije delnic najkasneje
do 31. 12. 1998. Delnice se vpisuje na
sedežu družbe KOM3, d.d., Dunajska 22,
Ljubljana.

Prednostna pravica dosedanjih delničar-
jev do vpisa novih delnic se izključi.

Sklep temelji na revidirani bilanci stanja
družbe brez pridržka na dan 31. 12. 1997.
Osnovni kapital se šteje za povečanega z
dnem vpisa v sodni register, od takrat dalje
pa se tudi šteje, da so nove delnice 3. emi-

sije polno vplačane in družba objavi poziv za
prevzem novih delnic oziroma potrdil o ude-
ležbi.

Skupščina pooblašča nadzorni svet, da
odloča o spremembah statuta, ki zadevajo
njegovo uskladitev z veljavno sprejetimi
skupščinskimi sklepi. Posebej se pooblaš-
ča, da ugotovi višino dejansko vpisanega in
vplačanega kapitala v novi emisiji delnic
družbe KOM3, d.d.

4. Sprememba statuta družbe KOM3,
d.d., po predlogu uprave in nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-
log sprememb statuta družbe, po predlogu,
ki postane sestavni del tega klepa.

Udeležba in glasovanje
Skupščine se lahko udeležijo in uresni-

čujejo glasovalno pravico delničarji, njihovi
zastopniki ali pooblaščenci, če najmanj tri
dni pred sejo skupščine pisno prijavijo ude-
ležbo. Prijava bo veljavna, kolikor bo v istem
roku na sedež družbe prispela njihova pisna
prijava, pooblaščenci pa morajo v istem ro-
ku poleg prijave predložiti tudi notarsko
overjeno pooblastilo.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne istega dne in v istih prostorih ob 9.15.
Prijava bo veljavna s predložitvijo potrdila o
lastništvu delnic KOM3, d.d. Na ponovlje-
nem zasedanju bo skupščina družbe veljav-
no odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.

Gradivo za zasedanje skupščine je na
vpogled vsem delničarjem na sedežu druž-
be v Ljubljani, Dunajska 22, vsak delovnik
od 3. 8. 1998 dalje med 9. in 12. uro.

KOM3, .d.d.,
direktor

Ob-4968
Na podlagi 37. člena statuta družbe Co-

rona, proizvodnja in trženje električnih in
plinskih aparatov, d.d., Škofja Loka, Rete-
če 4, začasna uprava sklicuje

1. skupščino družbe
Corona, proizvodnja in trženje

električnih in plinskih aparatov, d.d.,
Škofja Loka, Reteče 4,

ki bo dne 27. 8. 1998 ob 13. uri v
prostorih hotela Transturist v Škofji Loki,
Kapucinski trg 14, z naslednjim 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 verifikacijsko komisijo v sestavi:
– predsednica: Mirjam Vrbinc,
– preštevalki glasov: Milena Štancer, Eri-

ka Teropšič.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka

Erika Braniselj.
2. Sprejem poslovnika o delu skupšči-

ne.
Ob pozitivnem mnenju začasnega nad-

zornega sveta je predlog sklepa začasne
uprave: skupščina sprejme poslovnik o delu
skupščine družbe v predloženem besedilu.

3. Sprejem letnega poročila za leto 1997
z mnenjem revizorja.

Ob pozitivnem mnenju začasnega nad-
zornega sveta je predlog sklepa začasne
uprave: skupščina sprejme letno poročilo
za leto 1997 v predloženem besedilu z mne-
njem revizorja ter ob pozitivnem mnenju za-
časnega nadzornega sveta.

4. Izvolitev članov nadzornega sveta
predstavnikov delničarjev in razrešitev čla-
nov začasnega nadzornega sveta ter sezna-
nitev s člani nadzornega sveta, ki jih je izvo-
lil organ soupravljanja.

Predlog sklepa začasnega sveta: skupš-
čina izvoli naslednje člane nadzornega sve-
ta, predstavnike delničarjev:

  1. Monika Rozman,
  2. Primož Pegam,
  3. Milan Matos,
  4. Pavel Demšar.
Skupščina razreši člane začasnega nad-

zornega sveta.
Skupščina se seznani, da je svet delav-

cev izvolil naslednje predstavnike delavcev
v nadzorni svet:

  1. Boštjan Rupar,
  2. Branko Omejc.
5. Sprejem sprememb in dopolnitev sta-

tuta.
Predlog sklepa začasne uprave ob pozi-

tivnem mnenju začasnega nadzornega sve-
ta: sprejmejo se predlagane spremembe in
dopolnitve statuta družbe.

Nadzorni svet se pooblasti, da besedo
statuta uskladi s sprejetimi spremembami in
dopolnitvami statuta družbe in izdela njego-
vo prečiščeno besedilo s preštevilčenjem
členov.

6. 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 30.000 SIT ne-
to za člana in 40.000 SIT neto za pred-
sednika.

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 sejnino
v višini 25.000 SIT neto za člana in 30.000
SIT neto za predsednika.

7. Imenovanje revizijske družbe za leto
1998.

Predlog sklepa začasnega nadzornega
sveta: za pooblaščeno revizijsko družbo za
leto 1998 skupščina imenuje Coopers &
Lybrand, d.d., Parmova 53, Ljubljana.

8. 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.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 52 / 24. 7. 1998 / Stran 5213

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.

Corona, d.d., Škofja Loka,
začasna uprava

Ob-4969
Na podlagi 40. člena statuta družbe SŽ -

Železniška tiskarna Ljubljana, d.d., uprava
sklicuje

2. skupščino družbe
SŽ - Železniška tiskarna Ljubljana, d.d.,

Ljubljana, Kolodvorska 11
ki bo dne 31. 8. 1998 ob 7.30 v poslov-

nih prostorih v Ljubljani, Kolodvorska 11, z
naslednjim 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
dva preštevalca glasov: Marija Jenko in
Branko Cerkvenik.

Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Nada Kumar.

2. Sprejem letnega poročila za leto
1997 z mnenjem revizorja.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta je predlog sklepa uprave: skupščina
sprejme letno poročilo za leto 1997 v pred-
loženem besedilu z mnenjem revizorja.

3. Sprejem sprememb in dopolnitev sta-
tuta.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta je predlog sklepa uprave: 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.

4. Imenovanje revizijske družbe za leto
1998.

Predlog sklepa nadzornega sveta: za
pooblaščeno revizijsko družbo za leto 1998
skupščina imenuje Coopers & Lybrand,
d.d., Parmova 53, Ljubljana.

5. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi skle-

pov delničarjem, so na voljo v tajništvu
uprave na sedežu družbe, vsak delovnik
od 9. do 12. ure v času od dneva objave
dnvenga reda do vključno dneva zaseda-
nja skupščine.

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 dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom 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.
SŽ – Železniška tiskarna Ljubljana, d.d.

uprava

Ob-4970
Na podlagi statuta družbe ter zakona o

gospodarskih družbah, sklicuje uprava

3. redno skupščino
delniške družbe Celjske mesnine, d.d.,

Cesta v Trnovlje 17, Celje
Skupščina bo 26. 8. 1998 ob 12. uri v

jedilnici Celjskih mesnin, d.d., Cesta v Tr-
novlje 17, Celje.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti: izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost;

izvolijo se predsednik skupščine in dva pre-
števalca glasov. Skupščini bo prisostvoval
notar v vlogi zapisnikarja.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la uprave za poslovno leto 1997, skupaj z
revizijskim mnenjem in pozitivnim mnenjem
nadzornega sveta.

Predlog sklepa: sprejme se predlagano
poslovno poročilo za leto 1997, skupaj z
revizijskim mnenjem in pozitivnim mnenjem
nadzornega sveta.

3. Plan dela in poslovna politika za leto
1998.

Predlog sklepa: po predlogu uprave se
sprejme poslovna politika za leto 1998.

4. Obravnava in sprejem sklepa o razpo-
reditvi čistega dobička za leto 1997 in raz-
poreditvi dobička iz preteklih let.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta predlaga uprava naslednji sklep.

Predlog sklepa: ugotovljeni čisti dobiček
za leto 1997 v znesku 15,714.037 SIT se
razporedi:

– znesek 14,717.435 SIT se nameni za
pokrivanje izgube iz leta 1996, ki skupaj s
pripadajočo revalorizacijo do 31. 12. 1997
znaša 21,901.788 SIT;

– znesek 996.602 SIT se zadrži kot ne-
razporejeni čisti dobiček.

Nerazporejeni čisti dobiček iz preteklih
let, ki s pripadajočo revalorizacijo do
31. 12. 1997 znaša 7,184.353 SIT, se
nameni za pokrivanje revalorizirane izgube
iz leta 1996.

5. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa: skupščina sprejme spre-

membe statuta družbe v predlaganem be-
sedilu.

6. Imenovanje revizijske družbe za leto
1998.

Predlog sklepa: skupščina imenuje za
pooblaščeno revizijsko družbo za leto 1998
družbo Rating, d.o.o., iz Celja.

7. Obvestilo o spremembi člana nadzor-
nega sveta – predstavnika delavcev.

Svet delavcev seznani skupščino o spre-
membi člana nadzornega sveta predstavni-
ka delavcev.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled vsem delničarjem v tajništvu
na sedežu družbe Cesta v Trnovlje 17, Ce-
lje, vsak delovni dan med 11. in 13. uro.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda so lahko le
pisni, obrazloženi in  oddani v 7 dneh po
objavi tega sklica.

Udeležba na skupščini in uresničevanje
glasovalne pravice

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pravico
do udeležbe na skupščini in glasovalno pra-
vico lahko uresničujejo tisti delničarji, ki so
10 dni pred zasedanjem skupščine vpisani
v centralni register pri KDD Ljubljana.

Zaradi lažje organizacije skupščine pro-
simo vse, ki se skupščine nameravajo ude-
ležiti, da najavijo svojo udeležbo upravi druž-
be v pisni obliki najkasneje 3 dni pred zase-
danjem skupščine.

Pooblaščenci morajo prijaviti za udelež-
bo priložiti tudi pisno potrdilo.

Glasovanje o vseh točkah dnevnega re-
da je javno, glasuje se z glasovnicami, ki jih
delničarji prejmejo ob vstopu v prostor, kjer
zaseda skupščina. Prostor, kjer bo zaseda-
la skupščina bo odprt 30 minut pred  začet-
kom zasedanja in pozivamo udeležence  za-
sedanja, da se javijo ob odprtju prostora.
Udeleženci se morajo izkazati z osebnim
dokumentom, podpisati seznam udeležen-
cev 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 ob 13. uri v
istem prostoru. Skupščina bo takrat veljav-
no odločala ne glede na višino zastopanega
kapitala.

Celjske mesnine, d.d.,
direktor družbe

Ob-4992
IMP Klimat, d.d., Ljubljana, Vojkova 58,

vabi delničarje na

1. sejo
skupščine družbe IMP Klimat, d.d.,

Ljubljana
Začasna uprava sklicuje sejo skupščine

v prostorih Upravne enote Ljubljana, izpo-
stava Bežigrad, Ljubljana, Linhartova c. 13,
in sicer 31. 8. 1998 ob 11.30.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev in ugotovitev sklepčnosti

skupščine.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se delovni orga-

ni skupščine: predsednika skupščine, pre-
števalca glasov in potrdi notarja.

3. Sprejem poslovnika o delu skupšči-
ne.

Predlog sklepa: sprejme se poslovnik o
delu skupščine v predlaganem besedilu.
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4. Informacija začasne uprave o poteku
lastninskega preoblikovanja.

5. Informacija začasne uprave o poslo-
vanju podjetja v letih 1993 do 1996.

6. Sprejem letnega poročila za leto
1997.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo uprave za leto 1997 z mnenjem revizor-
ja v predloženi obliki.

7. Sprejem načina delitve rezultatov de-
litev dobička /pokrivanje izgub poslovanja v
letih 1993, 1994, 1995, 1996 in 1997.

Predlog sklepa: sprejme se predlagana
delitev dobička /predlagano pokritje izgub
na podlagi predloga začasne uprave.

8. Sprejem sprememb statuta in spre-
jem čistopisa statuta.

Predlog sklepa: sprejme se novi statut  v
predloženem besedilu.

9. Imenovanje revizorja družbe za leto
1998.

Predlog sklepa: za revizorsko hišo, ki bo
opravila revizijo v družbi se imenuje predla-
gana revizijska hiša.

10. Izvolitev članov nadzornega sveta,
predstavnikov delničarjev.

Predlog sklepa: za člane nadzornega
sveta, predstavnikov delničarjev, se izvolijo:

– Šutovič Zlatka, dipl. pravnica,
– Gregorič Janko, dip. inž. stroj.
11. Določitev nagrad članom nadzorne-

ga sveta.
Predlog sklepa: članom nadzornega sve-

ta pripada za delo v NS nagrada v predlaga-
ni višini.

Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe v Ljubljani, Voj-
kova 58, v tajništvu, vsak delovnik od 8. do
11. ure od 3. 8. 1998 do 31. 8. 1998.

Nasprotni predlogi delničarjev k posamez-
nim točkam dnevnega reda naj bodo v pisni
obliki obrazloženi in poslani v roku 7 dni po
objavi tega sklica v tajništvo družbe.

Skupščine se lahko udeležijo lastniki del-
nic ter njihovi pooblaščenci in zastopniki
pod pogojem, da najmanj tri dni pred
skupščino upravi družbe pisno prijavijo svo-
jo udeležbo.

Delničarji glasujejo osebno, po zastop-
niku ali pooblaščencu na podlagi glasovnic,
ki jih prejmejo pred začetkom skupščine.
Pooblastilo mora biti pisno.

Dvorana bo odprta eno uro pred pričet-
kom 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.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se v roku ene ure od napovedane
skupščine, skupščina ponovno sestane in
glasuje ne glede na višino zastopanega ka-
pitala.

IMP Klimat, d.d., Ljubljana
začasna uprava

Št. 232/98 Ob-5001
Na podlagi B točke – šestega poglavja

statuta delniške družbe GIP Stavbenik, d.d.,
Koper in v skladu z določbami zakona o
gospodarskih družbah sklicujem

II. sejo skupščine
delniške družbe GIP Stavbenik, d.d.,

Koper

ki bo v sredo, 26. avgusta 1998, v sejni
dvorani Banke Koper, d.d., v Kopru, Prista-
niška ulica 14 (VI. nadstropje), s pričetkom
ob 13. uri z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev nav-
zočnosti in izvolitev delovnih teles
skupščine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog začasne uprave se
izvoli za predsedujočo skupščine Nevenka
Grgić in verifikacijska komisija v sestavi Dra-
gica Umek, kot predsednica in Luciana Čr-
nac ter Darja Jurinčič-Jogan, kot prešteval-
ki glasov.

Seji bo prisostvoval vabljeni notar Dravo
Ferligoj.

2. Obravnava in sprejem revidiranega let-
nega poročila družbe za leto 1997.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in mnenju nadzornega sveta se sprej-
me revidirano letno poročilo družbe GIP
Stavbenik, d.d., za leto 1997 z revizorjevim
mnenjem o računovodskih izkazih za leto
1997 in revizorjevim mnenjem o konsolidi-
ranih računovodskih izkazih za leto 1997
skupine povezanih družb GIP Stavbenik.

3. Obravnava in sprejem sklepa o razpo-
reditvi nerazporejenega dobička iz preteklih
let in pokrivanju izgube iz preteklih let ter
izgube iz leta 1997.

Na predlog začasne uprave in mnenju
nadzornega sveta se sprejme naslednje
sklepe:

Predlog sklepa 3.1:
Nerazporejene dobičke iz preteklih let in

njihovo revalorizacijo se v celoti uporabi za
kritje izgub iz preteklih let in revalorizacijo
izgub. Nerazporejeni dobiček iz tega naslo-
va znaša 10,788.183,94 SIT, revalorizacija
pa 3,157.004,50 SIT.

Predlog sklepa 3.2:
Nerazporejene dobičke iz naslova uskla-

ditve z otvoritveno bilanco 1. 1. 1993 in
njihovo revalorizacijo se v celoti uporabi za
kritje izgub iz preteklih let in revalorizacijo
izgub. Nerazporejeni dobiček iz tega naslo-
va znaša 13,385.794 SIT, revalorizacija pa
15,231.991,50 SIT.

Predlog sklepa 3.3:
Nepokrita preostala izguba iz preteklih

let v višini 317,141.945,49 SIT in njena
revalorizacija v višini 32,135.532,20 SIT
kot tudi izguba iz leta 1997 v višini
22,669.839,97 SIT se krije iz revalorizacij-
skega popravka osnovnega kapitala in re-
zerv v proporcionalni višini. Iz revalorizacij-
skega popravka se krije izguba tako:

– iz revalorizacijskega popravka osnov-
nega kapitala – 286,473.824,06 SIT,

– iz revalorizacijskega popravka rezerv
– 85,473.493,60 SIT.

Skupaj za kritje izgub –
371,947.317,66 SIT.

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 Plus Revizi-
ja, d.o.o., Ljubljana.

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
skupščine v začasni upravi družbe, soba št.
15, Ulica 15. maja 16, 6000 Koper.

Pozivamo udeležence, da se ob priho-
du na skupščino prijavijo v sprejemni pisar-
ni skupščine, in sicer najmanj eno uro pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpi-
som na seznamu prisotnih delničarjev po-
trdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice
za glasovanje. O vseh točkah dnevnega
reda, razen prve točke, se glasuje z gla-
sovnicami.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumne-
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 začasni upravi v sedmih dneh
po objavi sklica skupščine. Predloženi nas-
protni 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 Kopru, Ulica 15. maja 16,
soba št. 10, vsak delovnik od 9. do 12. ure
od dneva objave sklica skupščine do vključ-
no dneva zasedanja skupščine.

GIP Stavbenik, d.d., Koper
začasna uprava – predsednik

St. 62/98 Ob-4993
Inženiring IBT Ljubljana, d.d. – svetova-

nje, projektiranje in inženiring Proletarska
4, Ljubljana, uprava v skladu z 283. členom
zakona o gospodarskih družbah, sklicuje

3. skupščino
Inženiring IBT Ljubljana, d.d.,

svetovanje, projektiranje in inežniring
Seja skupščine bo v sejni sobi Inženiring

IBT Ljubljana, d.d., Proletarska 4, v Ljublja-
ni, dne 25. 8. 1998 ob 13. uri.

Dnevni red:
1. Otvoritev seje skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
Predlog sklepa: na podlagi ugotovljene

sklepčnosti sprejema skupščina predlagani
dnevni red.

2. Imenovanje organa skupščine, prešte-
valca glasov in notarja.

Predlog sklepa: izvolijo se organi po
predlogu uprave.

3. Delitev dobička.
Predlog sklepa: skupščina sprejema po

predlogu uprave in mnenja nadzornega sve-
ta, delitev čistega dobička za leto 1997, in
sicer: čisti dobiček za leto 1997 je znašal
1,997.951 SIT.
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Razdeli se:
– 90% – 1,798.155,90 SIT se nameni

za izplačilo dividend,
– 10% – 199.795,10 SIT ostane neraz-

porejen dobiček.
Družba bo delničarjem izplačala dividen-

de do 25. 9. 1998.
4. Sprejem sklepa o imenovanju revizor-

ja delniške družbe za leto 1997 in leto
1998.

Predlog sklepa: za izdelavo revizijskega
pročila računovodskih izkazov za leto 1998
se imenuje revizorsko hišo Plus revizija,
d.o.o., iz Ljubljane.

5. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la o poslovanju delniške družbe za leto
1997 z mnenjem nadzornega sveta in revi-
zijske hiše.

Predlog sklepa:
– sprejme se poročilo direktorja o po-

slovanju delniške družbe v letu 1997,
– sprejme se mnenje nadzornega sveta

delniške družbe ter revizijsko poročilo o po-
slovanju delniške družbe v letu 1997.

6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Vsa gradiva in celotni predlogi sklepov k

posameznim točkam dnevnega reda so del-
ničarjem na vpogled na sedežu družbe pri
Cankar Jug Cveti, od 22. 7. do 22. 8. 1998,
od 9. do 11. ure.

Delničarji lahko v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine tajništvu družbe pošljejo
pisne, razumno utemeljene nasprotne pred-
loge k posameznim točkam dnevnega reda.

Uprava bo v 12 dneh po objavi sklica
skupščine delničarjev, ki bodo to zahtevali
poslala sporočila in gradiva iz 287. člena
ZGD.

Na zasedanju skupščine lahko sodeluje-
jo delničarji, ki se izkažejo z osebnim doku-
mentom in potrdilom o lastništvu delnic,
pooblaščenci delničarjev pa tudi z veljavnim
pisnim pooblastilom.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se počaka eno uro, nato pa se
skupščina ponovno sestane. V drugem skli-
cu je skupščina sklepčna ne glede na števi-
lo prisotnih glasov.

Inženiring IBT Ljubljana, d.d.,
uprava

Ob-5094
Na podlagi 6.2. točke statuta sklicujem

III. skupščino
delniške družbe Calcit, Stahovica 15,

Stahovica,
ki bo v petek 28. 8. 1998 ob 12. uri na

sedežu družbe Stahovica 15, Stahovica.
Dnevni red skupščine:
1. Otvoritev skupščine.
2. Sprejem poslovnega poročila za leto

1997.
3. Sprejem sklepa o ugotovitvi in delitvi

dobička iz poslovanja v letu 1997.
4. Imenovanje pooblaščene revizorske

družbe.
5. Sprejem sprememb statuta družbe.
Gradivo za skupščino družbe je vsem

delničarjem na vpogled v tajništvu družbe,
vsak delovni dan od 11. do 13. ure.

Predlogi delničarjev so lahko pisni,
obrazloženi in vloženi v roku sedem dni po
objavi tega sklica, na sedežu družbe.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti
zastopniki. Glasuje se osebno ali po poob-
laščencu oziroma zastopniku, in sicer na
podlagi glasovnice, ki jo prejme delničar
ob prijavi. Pooblastilo za zastopanje mora
biti pisno in pred zasedanjem predloženo
družbi. Za fizične osebe mora vsebovati
ime in priimek ter naslov pooblastitelja in
pooblaščenca, kraj in datum ter podpis
pooblastitelja, za pravne osebe pa ime in
priimek pooblaščenca, firmo, podpis in žig
pooblastitelja.

Skupščina je sklepčna, če je ob skicu
prisotnih najmanj 15% vseh glasov. Če
skupščina ob času prvega sklica ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega
dne ob 14. uri na kraju prvega sklica. Ob
ponovljenem sklicu skupščina veljavno od-
loča ne glede na višino zastopanega os-
novnega kapitala.

Calcit, d.d.
uprava

Št. 549/98 Ob-5003
Na podlagi 22. člena statuta družbe Gra-

dis Teo, Tehnične, ekonomske in organiza-
cijske storitve, d.d., Ljubljana, uprava druž-
be vabi delničarje na

2. sejo skupščine
družbe Gradis Teo, d.d., Ljubljana,
ki bo v sredo, 26. 8. 1998 ob 15. uri, v

veliki sejni sobi (IV. nadstropje – terasa) na
sedežu družbe, na Šmartinski c. 134/a v
Ljubljani.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-

nih teles.
Predlog sklepa: za predsednika skupš-

čine se izvoli Ljubo Cimerman, tehnično
podporo skupščine s preštevanjem glasov
izvaja podjetje Ixtlan Consulting, d.o.o. in
vodja podpore uporabnikov Robert Ernestl,
skupinišči bo prisostvovala notarka Marina
Ružič-Tratnik.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la za leto 1997.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta skupšči-
na sprejme letno poročilo za leto 1997 v
predlagani obliki in vsebini.

3. Pokrivanje izgube za leto 1997 in pre-
tekla leta.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta skupšči-
na potrjuje pokrivanje izgube za leto 1997 v
višini 266,764.000 SIT in iz preteklih let v
višini 158,154.000 SIT z odpisom revalori-
zacije osnovnega kapitala družbe v obdobju
od 1. 1. 1993 do 31. 12. 1997.

4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
1998.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe za poslovno
leto 1998 imenuje Podboršek revizijska
družba, k.d., Ljubljana.

5. Razrešitev dosedanjega in imenova-
nje novega člana nadzornega sveta.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta in na njegovo željo se razreši doseda-
njega člana nadzornega sveta Slobodana
Paripoviča in za novega člana nadzornega
sveta imenuje Mirka Skribeja, za obdobje

do poteka mandata obstoječemu nadzorne-
mu svetu.

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 pooblaščenci in zastopni-
ki, ki bodo najkasneje 3 dni pred sejo skupš-
čine prijavili svojo udeležbo na sedežu upra-
ve 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
Mojci Kerec ali Vesni Bregar, in sicer vsak
delovni dan od 9. do 14. ure, od 27. 7.
1998 dalje.

Delničarje prosimo, da morebitne nas-
protne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda sporočijo pisno upravi v sed-
mih dneh od objave sklica.

V primeru, da ob napovedani uri skupš-
čina ne bo sklepčna, se skupščina ponovno
sestane pol ure kasneje. V tem primeru je
skupščina sklepčna ne glede na število pri-
sotnih delnic.

Gradis Teo, d.d., Ljubljana
uprava družbe

Št. 26-1/57 Ob-5002
Na podlagi 40. člena statuta družbe Sap-

Servo mehanični obrati, d.d., Ljubljana, Sre-
diška 4, začasna uprava sklicuje

1. skupščino
družbe Sap-Servo mehanični obrati,

d.d., Ljubljana, Središka 4,
ki bo dne 26. 8. 1998 ob 15. uri v

poslovnih prostorih na sedežu družbe, Ljub-
ljana, Središka 4, z naslednim dnevnim re-
dom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa začasne uprave: ugotovi
se sklepčnost skupščine. Za predsedujočo
skupščine se izvoli Branka Neffat. Izvoli se
verifikacijsko komisijo  v sestavi:

– predsednica: Jožica Pufek,
– preštevalca glasov: Franc Florjančič

Aleksander Seibert.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka

Katja Terčelj Verovšek.
2. Sprejem poslovnika o delu skup-

ščine.
Ob pozitivnem mnenju začasnega nad-

zornega sveta je predlog sklepa začasne
uprave: skupščina sprejme  poslovnik o de-
lu skupščine družbe, v predloženem bese-
dilu.

3. Sprejem letnega poročila za leto
1997 z mnenjem revizorja, informacija o
poteku lastninjenja in sklepanje o porabi do-
bička za leto 1994 ter pokrivanju izgube v
letih 1993, 1995, 1996 in 1997.

Ob pozitivnem mnenju začasnega nad-
zornega sveta je predlog sklepa začasne
uprave: skupščina sprejme letno poročilo
za leto 1997 v predloženem besedilu z mne-
njem revizorja ter ob pozitivnem mnenju za-
časnega nadzornega sveta.

4. Izvolitev članov nadzornega sveta
predstavnikov delničarjev in razrešitev čla-
nov začasnega nadzornega sveta, ter sez-



Stran 5216 / Št. 52 / 24. 7. 1998 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

nanitev s člani nadzornega sveta, ki jih je
izvolil organ soupravljanja.

Predlog sklepa začasnega nadzornega
sveta: skupščina izvoli naslednje člane nad-
zornega sveta, predstavnike delničarjev:

1. Hren Franc,
2. Grošičar Vinko,
3. Denis Rudolf dipl. jur.
4. Seibert Aleksander.

Skupščina razreši člane začasnega nad-
zornega sveta.

Skupščino se seznani, da je svet delav-
cev izvolil naslednje predstavanike delav-
cev v nadzorni svet:

1. Hribar Valentin,
2. Purkat Boris.

5. Sprejem sklepa o nadomestilu (sejni-
ni) za udeležbo na sejah nadzornega sveta.

Ob pozitivnem mnenju začasnega nad-
zornega sveta je predlog sklepa začasne
uprave: skupščina sprejme predlagano sej-
nino za člane nadzornega sveta v višini
16.000 SIT neto za člana in 24.000 SIT
neto za predsednika.

6. Imenovanje revizijske družbe za leto
1998.

Predlog sklepa začasnega nadzornega
sveta: za pooblaščeno revizijsko družbo za
leto 1998 skupščina imenuje Ripro, d.o.o.,
Velenje.

Udeležba na skupščini in gradivo
Delničar se lahko skupščine udeleži

osebno, ali za udleežbo na skupščini poob-
lasti drugo osebo. Pooblastilo mora biti pi-
sno.

Pogoj za uresničevanje glasovalne pravi-
ce na skupščini je, da delničar ali poob-
laščenec svojo udeležbo prijavi vsaj tri dni
pred skupščino. Kot datum prijave se šteje
datum ko je družba prijavo sprejela.

Delovno gradivo bo po objavi sklica
skupščine na vpogled na sedežu družbe v
računovodstvu, vsak delovni dan razen so-
bot med 10. in 12. uro.

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 dru-
gem sklicu skupščina veljavno odloča ne
glede na višino zastopanega osnovnega ka-
pitala.

Sap-Servo, mehanični obrati, d.d.,
Ljubljana

začasna uprava

Ob-5098
Na podlagi B točke šestega poglavja sta-

tuta delniške družbe Jestvina Koper, d.d.,
in v skladu z določbami zakona o gospodar-
skih družbah sklicujem

II. sejo skupščine
delniške družbe Jestvina Koper, d.d.,

ki bo v četrtek, dne 27. 8. 1998, v sejni
sobi Banke Koper, Pristaniška 14, Koper, s
pričetkom ob 12. uri, z naslednjim dnevnim
redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev nav-
zočnosti in izvolitev delovnih teles skup-
ščine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave se izvoli za
predsedujočo skupščine Nevenka Grgič in
verifikacijska komisija v sestavi Vladimire

Ivančič, kot predsednice ter Olivere Mijato-
vič in Radojke Ivančič, kot preštevalki gla-
sov. Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Nevenka Kovačič.

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.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejme sklep, da ostane čisti dobiček iz
leta 1997 v višini 207,593.261,50 SIT ne-
razporejen ter se ga nameni za obnovo in
razvoj.

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 RFR Ernst
& Young.

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 Vladimiri Ivančič
na sedežu družbe v Kopru, Belveder 8.

Pozivamo udeležence, da se ob priho-
du na skupščino prijavijo v sprejemni pisar-
ni skupščine, in sicer najmanj eno uro pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpi-
som na seznamu prisotnih delničarjev potr-
dili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice
za glasovanje. O vseh točkah dnevnega
reda, razen prve točke, se glasuje z gla-
sovnicami.

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 Kopru, Belveder 8, vsak de-
lovnik od 10. do 12. ure, od dneva objave
sklica skupščine do vključno dneva zaseda-
nja skupščine.

Jestvina Koper, d.d.,
predsednik uprave

Št. 279 Ob-4997
Uprava Kovinar trgovine, d.d., Kočev-

je v skladu z 288. členom zakona gospo-
darskih družbah objavlja

nasprotna predloga,

ki so ga za 4. sejo skupščine pismeno
predlagali delničarji:

Vsebina nasprotnih predlogov:
1. Nasprotni predlog sklepa k 9. točki

dnevnega reda delničarjev Kordiša Slavka
in Šveglja Jožeta.

Za člana nadzornega sveta se predlaga
Kegel Jože namesto predlaganega Kaluža
Vojka.

2. Nasprotni predlog sklepa k 9. točki
dnevnega reda delničarjev Čop Danice, Kla-
riča Blaža in Eršte Jožeta.

Za člane nadzornega sveta se predlaga
Kravanja Jure.

Kovinar Trgovina, d.d.
uprava

Ob-4998
Sora Industrija pohištva, d.o.o., Medvo-

de, Gorenjska c. 12, razpisuje po sklepu
skupščine z dne 2. 6. 1998

javno dražbo
za prodajo naslednje nepremičnine:

– parc. št. 5/1 – dvorišče površine
292 m2, vpisano v vložni št. 652 k.o. Med-
vode.

Javna dražba bo 7. 8.1998 ob 13. uri, v
prostorih Sora Industrija pohištva, Medvo-
de, Gorenjska c. 12.

Pogoji javne dražbe:
1. Izklicna cena za prodajano nepremič-

nino znaša 2,190.000 SIT.
2. Na javni dražbi lahko sodelujejo prav-

ne in fizične osebe. Predstavnik pravne
osebe mora pred začetkom javne dražbe
predložiti pisno pooblastilo in overjen izpi-
sek iz sodnega registra, fizična oseba pa
originalno potrdilo o državljanstvu. Vsak
udeleženec mora predložiti dokaz o plačilu
varščine.

3. Varščino v višini 10% izklicne cene
morajo udeleženci pred začetkom javne
dražbe vplačati na ŽR 50104-601-26682
Sora Medvode. Dražitelju, ki bo na dražbi
uspel, bomo varščino vračunali v kupnino,
drugim udeležencem pa brez obresti vrnili v
roku 3 dni po končani dražbi.

4. Pogodba z uspelim dražiteljem bo
sklenjena v roku 5 dni od zaključka javne
dražbe. Če uspeli dražitelj ne bo sklenil po-
godbe oziroma ne bo plačal kupnine v roku,
bomo pogodbo razveljavili, plačano varšči-
no pa zadržali.

5. Celotna kupnina mora biti plačana v
roku 8 dni po podpisu pogodbe.

6. Kupec plača tudi davek na promet
nepremičnin ter vse ostale stroške v zvezi s
prenosom lastništva.

7. Kupec nepremičnine z nakupom prev-
zame tudi že uvedeno služnost transportne

Razne objave
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Št. 354-00-127/97 Ob-4573
Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava

Republike Slovenije za varstvo narave ob-
javlja

dopolnitev seznama,

ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
73/97, 77-78/97, do sedaj pooblaščenih
oseb s področij:

– prve meritve in obratovalni monitoring
odpadnih vod,

– prve meritve in obratovalni monitoring
hrupa za vire hrupa,

– prve meritve in obratovalni monitoring
za vire elektromagnetnega sevanja,

– prve meritve in obratovalni monitoring
emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov
onesnaženja,

– izdelovanje celovitih poročil o vplivih
na okolje (splošna pooblastila),

– izdelovanje poročil o vplivih na okolje,
ki vsebujejo samo posamezne posebne ana-
lize ali delne elaborate (posamična poobla-
stila),

katerih register vodi v skladu z 22. čle-
nom pravilnika o prvih meritvah in obrato-
valnem monitoringu odpadnih vod ter o
pogojih za njegovo izvajanje (Ur. l. RS, št.
35/96), v skladu z 20. členom pravilnika
o prvih meritvah in obratovalnem monito-
ringu hrupa za vire hrupa ter o pogojih za
njegovo izvajanje (Ur. l. RS, št. 70/96), v
skladu z 19. členom pravilnika o prvih
meritvah in obratovalnem monitoringu za
vire elektromagnetnega sevanja ter o
pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list
RS, št. 70/96), v skladu z 32. členom
pravilnika o prvih meritvah in obratoval-
nem monitoringu emisije snovi v zrak iz
nepremičnih virov onesnaževanja ter o po-
gojih za njegovo izvajanje (Ur. l. RS, št.
70/96) in v skladu z 8. členom odredbe o
pogojih za pridobitev in o načinu pridobi-
tve pooblastila za izdelavo poročil o vpli-
vih na okolje (Ur. l. RS, št. 70/96) ome-
njeno ministrstvo.

MOP – Uprava Republike Slovenije za
varstvo narave

in intervencijske poti čez parcelo 5/1 do
preostalih parcel na lokaciji Gorenjska. c.
12.

Podrobnejše pogoje in informacije lah-
ko dobite po tel. 061/613-112 Sora Med-
vode.

Sora Industrija pohištva, d.o.o.,
Medvode
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Ob-5090
Rohrblitz, d.o.o., Mrzla Planina 15, Sev-

nica, preklicujemo uvozno carinsko dekla-
racijo št. 46654, z dne 28. 3. 1993 za
motorno vozilo – specialno komunalno vozi-
lo znamke Daimler Benz 1719K-38 z opre-
mo za čiščenje in pregled cevi, rabljen, št.
šasije 38703414785298, št. motorja
401010670090506, ccm 141 kw, letnik
1981.

Ambient, d.o.o., Topilniška 8, Litija,
preklicuje štampiljko pravokotne oblike, z
vsebino AMBIENT, d.o.o., proizvodno, sto-
ritveno in trgovsko podjetje, Topilniška 8,
LITIJA, Tel & fax: (061) 881-372. s-52354

Avtohiša CLAAS d.d., Letališka 16, Ljub-
ljana, preklicuje izjavo o ustreznosti in teh-
nični brezhibnosti vozila št.
A 1014830/15/05/98. p-52132

Cimerman Matjaž, Koleševa 9, Ljublja-
na, preklicuje priglasitveni list, opr.
št. 28-2563/97, izdan dne 22. 9. 1997.
s-52262

Gradmont, d.o.o., Tivolska 30, Ljublja-
na, preklicuje delovno dovoljenje
št. 0424471300 z dne 25. 3. 1998 na ime
Destani Atnan, in delovno dovoljenje
št. 0424471294 z dne 25. 3. 1998 na ime
Ilijeski Ivan. s-52031

Jahn Zvonka, Naselje Srečka Kosovela
29, Zagorje, preklicuje priglasitveni list,
št. 61-0436/95, izdan dne 1. 6. 1995.
g-52180

Krevh Rašl Nevenka, Jarčeva 40, Ljub-
ljana, preklicuje obrtno dovoljenje št.
035339/0323/00-36/1995, izdan dne
6. 3. 1995. s-52056

Levičnik Marko, Železniška 3, Domžale,
preklicuje obrtno dovoljenje
št. 06-1821/96, izdano dne 25. 1. 1996.
s-52115

Nuč Silvester, Podvine 11/a, Šentjur,
preklicuje odločbo o obrtnem dovolje-
nju,št. 056337-4581/01-37/1996, izdano
dne 11. 1. 1996. p-52040

UniVez, d.o.o., Stegne 11, Ljubljana,
preklicuje štampiljko pravokotne oblike, z
vsebino UniVez d.o.o., Stegne 19, 1000
Ljubljana. s-52268

 Antončič Igor, Tribanska 2b, Koper, pot-
ni list št. AA 553786, izdala UE Novo me-
sto. g-52248

Arsov Ivan, Puštal 3, Škofja Loka, potni
list št. AA 788917, izdala UE Škofja Loka.
s-52289

Avdić Ratomirka, Brodarjev trg 13, Ljub-
ljana, potni list št. AA 677543, izdala UE
Ljubljana. s-52322

Bajt Klara, Bodrež 36, Kanal, maloob-
mejno prepustnico AI 105337, izdala UE
Nova Gorica. g-52135

Izgubljene listine
preklicujejo

Potne listine

Batistič Andrej, Cesta Kokrškega odre-
da 5, Kranj, potni list št. BA 350068, izdala
UE Kranj. p-52070

Batistič Andreja, Cesta Kokrškega odre-
da 5, Kranj, potni list št. BA 276480, izdala
UE Kranj, na ime Saje Andreja. p-52069

Beganović Almira, Litostrojska cesta 24,
Ljubljana, potni list št. BA 499061, izdala
UE Ljubljana 5. 3. 1996. s-52327

Beguš Stanislav, Ul. Prekomorskih bri-
gad 14, Tolmin, potni list št. AA 286537,
izdala UE Tolmin. g-52142

Beguš Stanislav, Ul. Prekomorskih bri-
gad 14, Tolmin, maloobmejno prepustnico
št. AI 093446, izdala UE Tolmin. g-52143

Benedetič Marjan, Cankarjeva ul. 80,
Nova Gorica, maloobmejno prepustnico
AI 106056, izdala UE Nova Gorica.
g-52361

Benkovič Janez, Novi trg 37a, Kamnik,
potni list št. AA 00109702, izdala UE Kam-
nik. s-52204

Bizaj Marjeta, Verje 23, Medvode, potni
list št. BA 555633, izdala UE Ljubljana.
s-52334

Blaževič Elvis, Triban 30, Koper, potni
list št. BA 624214, izdala UE Koper.
g-52146

Blažina Anita, Ul. Moša Pijade 2, Črno-
melj, potni list št. BA 263286, izdala UE
Črnomelj. p-52134

Blažič Jožefa, Trebinjska 6, Ljubljana,
potni list št. AA 10435. s-52287

Blatnik Marjan, Črmošnjice pri Stopičah
4, Novo mesto, potni list št. AA 553720,
izdala UE Novo mesto. g-52125

Boršič Štefan, Brinjeva gora 12, Zreče,
potni list št. BA 275018, izdala UE Sloven-
ske Konjice. p-52126

Brelih Jan, Brdo 26, Domžale, potni list
št. BA 524262, izdala UE Domžale.
s-52008

Brumec Fredi, Štrukljeva 76, Maribor,
potni list št. BA 160731, izdala UE Maribor.
p-52131

Bučić Dragana, Za jezom 5, Tržič, potni
list št. BA 595373, izdala UE Tržič.
p-52076

Cener Manuela, Ul. IX. Korpusa 19, Pi-
ran, potni list št. BA 227775, izdala UE
Piran. g-52121

Cener Manuela, Ul. IX. Korpusa 19, Pi-
ran, maloobmejno prepustnico AI 113337,
izdala UE Piran. g-52122

Colasanti Franci, Šentvid pri Lukovici 33,
Domžale, potni list št. AA 366353, izdala
UE Domžale. s-52065

Černe Hadrijan, Laze 13, Vrtojba, Šem-
peter pri G., maloobmejno prepustnico št.
AI 65841, izdala UE Nova Gorica. g-52278

Černetič Ivan, Rozmanova 21, Koper,
maloobmejno prepustnico AI 93594, izdala
UE Koper. g-52147

Črešnar Bronislava, Spodnji trg 38, Lo-
vrenc na Dravskem polju, potni list št.
AA267631, izdala UE Ruše. p-52068

Dariš Srečko, Krvavi potok 12, Sežana,
maloobmejno prepustnico AI 047319, iz-
dala UE Sežana. p-52036

Deželak Justina, Mezgovci 60a, Dorna-
va, potni list št. AA 95397, izdala UE Ptuj.
g-52195

Delić Stanko, Turjaško n. 16, Kočevje,
potni list št. BA 159452, izdala UE Kočev-
je. g-52271

Falež Ana, Brezula 39, Rače, potni list
št. AA 660628, izdala UE Maribor. p-52004

Gačić Milan, Kidričeva 1, Kočevje, potni
list št. BA 361979, izdala UE Kočevje.
g-52336

Gjaka Fatmir, Beblerjev trg 7, Ljubljana,
potni list št. BA 522734, izdala UE Ljublja-
na. s-52318

Gjerkeš Borut, Ul. Moše Pijade 10, Slo-
venska Bistrica, potni list št. BA 396959,
izdala UE Slovenska Bistrica. g-52192

Gojič Jure, Na Jelovcu 66, Kamnica,
potni list št. BA 633031, izdala UE Maribor.
p-52033

Golobar Zdenka, Rajndol 1, Kočevje,
potni list št. BA 361980, izdala UE Kočev-
je. g-52337

Gorc Boštjan, Dolenje Selce 13, Dobr-
nič, potni list št. BA 406323, izdala UE
Trebnje. s-52001

Grabnar Ivan, Brinarjeva ulica 7, Celje,
potni list št. AA 33955, izdala UE Celje.
p-52003

Gradič Boštjan, Ojstro 10, Laško, potni
list št. AA 795907, izdala UE Laško.
p-52088

Grčić Darja, Umekova 25, Domžale, pot-
ni list št. AA 325299, izdala UE Domžale.
s-52263

Guljaš Damjan, Ambrožev trg 3, Ljublja-
na, potni list št. BA 560661, izdala UE Ljub-
ljana. s-52363

Habibovič Zekrija, Zofke Kvedrove 12,
Ljubljana, potni list št. AA 676952, izdala
UE Ljubljana. s-52355

Hauptman Petra, Dvorjane 29c, Spodnji
Duplek, potni list št. BA 569538, izdalaUE
Maribor. p-52042

Hercog Anton, Dolenja vas 10, Prebold,
potni list št. AA 251699, izdala UE Žalec.
p-52006

Hercog Antonija, Dolenja vas 10, Pre-
bold, potni list št. AA 251700, izdala UE
Žalec. p-52007

Hlastec Bojan, Podbrežna 9, Koper, pot-
ni list št. BA 624007, izdala UE Koper.
s-52210

Hliš Nives, Tržec 18a, Videm, potni list
št. AA 988803, izdala UE Ptuj. g-52193

Hribar Mateja, Izlake 60, Izlake, potni
list št. AA 282059, izdala UE Zagorje ob
Savi. p-52025

Hrušovar Bernard, Celovška 181,
Ljubljana, potni list št BA736914, izdala UE
Ljubljana. s-54057

Hvala Antonija, Podmelec št. 3, Most na
Soči, potni list št. BA 324808, izdala UE
Tolmin. g-52140

Ignjić Jovan, Strahinj 42, Naklo, potni
list št. AA 346603, izdala UE Kranj.
p-52056

Ilić Goran, Miklošičeva 1, Celje, potni list
št. BA 547504, izdala UE Celje. p-52119

Janec Sašo, Izlake 60, Izlake, potni list
št. AA 921572, izdala UE Zagorje ob Savi.
p-52024

Javernik Jože, Devina 44, Slovenska Bi-
strica, potni list št. AA 222241, izdala UE
Slovenska Bistrica. p-52113

Jazbinšek Miha, Kumrovška 9, Ljublja-
na, potni list št. BA 375996, izdala UE Ljub-
ljana. g-52178

Jelovčan Jure, Mače 9, Preddvor, potni
list št. BA 505472, izdala UE Kranj.
p-52029
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Jeromen Jurij, Slovenčeva ulica 109a,
Ljubljana, potni list št. BA 663336, izdala
UE Ljubljana. s-52343

Jezovšek Andrej, Prijateljeva 16, Šent-
jur, preklic preklica potnega lista, objavlje-
nega v Ur. l. RS, št. 47/98, p-47069.
p-52049

Jovanović Peter, Ljubljanska cesta 54,
Celje, potni list št. BA 684593, izdala UE
Celje. p-52085

Jus Elvin, Černetova 7, Ljubljana, potni
list št. BA 312114, izdala UE Ljubljana.
s-52012

Kenda Meta, Alpska c. 13, Bled, potni
list št. AA 101677, izdala UE Radovljica.
g-52123

Klarić Spomenka, Hrušica 57a, Hruši-
ca, potni list št. AA 574709, izdala UE Je-
senice. p-52071

Kobolt Marija, Javornik 37, Ravne na
Koroškem, potni list št. AA 000053681,
izdala UE Ravne na Koroškem. g-52106

Kocbek Miran, Sp. Ščavnica 12, Gornja
Radgona, potni list št. BA 632904, izdala
UE Gornja Radgona. p-52015

Kociper Anica, Ul. Ksaverja Meška 5,
Ormož, potni list št. AA 686309, izdala UE
Ormož. g-52282

Kocjančič Ido, Frenkova c. 5, Pobegi,
maloobmejno prepustnico, št. AI 46619,
izdala UE Koper. g-52196

Koprivnikar Franc, Sitarjevška 22, Litija,
potni list št. AA 838472, izdala UE Litija.
g-52134

Kopunovič Marsel, Dankovci 31, Mač-
kovci, potni list št. AA 995172, izdala UE
Murska Sobota. p-52074

Kostanjevec Hinko, Stojnci 98, Markov-
ci, potni list št. AA 775002, izdala UE Ptuj.
g-52060

Kovačič Damjan, Industrijska ul. 8, Ru-
še, potni list št. BA 243559, izdala UE Ru-
še. p-52045

Kovačič Tanja, Selo pri Ihanu 33, Dom-
žale, potni list št. AA 226580, izdala UE
Ljubljana. s-52208

Košenina Saša, Košnica pri Celju 39b,
Celje, potni list št. BA 515776, izdala UE
Celje. p-52008

Kragelj Helena, Cankarjeva 22, Nova
Gorica, potni list št. AA 780786, izdala UE
Nova Gorica. g-52213

Krajnc Ivan, Velika Nedelja 9, Velika Ne-
delja, osebno izkaznico, št. AA 845811.
g-52188

Kranjec Janez, Murska ulica 89, Murska
Sobota, potni list št. AA 329413, izdala UE
Murska Sobota. p-54019

Kranjec Vera, Murska ulica 89, Murska
Sobota, potni list št. AA 329238, izdala UE
Murska Sobota. p-54020

Kremenčič Simon, Ul. 28. maja 67, Ljub-
ljana, potni list št. BA 522802, izdala UE
Ljubljana 19. 4. 1996. s-52194

Krznarič Matjaž, Kamnogoriška cesta
53, Ljubljana, potni list št. BA 164726, iz-
dala UE Ljubljana. s-52064

Kumer Miran, Smrečnikova ul. 10, Novo
mesto, potni list št. AA 554304, izdala UE
Novo mesto. s-52347

Lah Dušan, Dutovlje 70, Dutovlje, potni
list št. BA 507791, izdala UE Sežana.
p-52058

Lakota Darja, Dovje 99, Mojstrana, potni
list št. AA. 489507, izdala UE Jesenice

Lavrenčič Andrej, Bevkova ulica 13, Vi-
pava, potni list št. AA 425521, izdala UE
Ajdovščina. g-52358

Lavrenčič Manica, Cankarjeva ulica 13,
Vipava, potni list št. BA 245734, izdala UE
Ajdovščina. g-52359

Lizzi Marjan, Kraigherjeva 25, Ptuj, potni
list št. AA 24043, izdala UE Ptuj. g-52132

Magbule Malići, Kettejeva ulica 10, Bre-
žice, potni list št. AA 560444, izdala UE
Brežice. p-52048

Makovec Polona, Majcni 23, Sežana,
maloobmejno prepustnico VS AI 048530,
izdala UE Sežana. p-52112

Makovšek Nataša, Partizanska c. 39,
Oplotnica, potni list št. BA 728812.
p-52017

Malerič Branka, Vojna vas 14/a, Črno-
melj, potni list št. BA 724721, izdala UE
Črnomelj. p-52077

Markoja Iztok, Martina Krpana 7, Ljublja-
na, potni list št. AA 451465, izdala UE Ljub-
ljana. s-52331

Marolt Evgen, Cesta na Trato 10, Ko-
čevje, potni list št. BA 671745, izdala UE
Kočevje. s-52053

Marzidovšek Bojan, Krasna 18, Poljča-
ne, potni list št. AA 556980, izdala UE Slo-
venska Bistrica. p-52047

Matušek Boža, Britof 373, Kranj, potni
list št. AA 799505, izdala UE Kranj
19.3. 1993. s-52330

Matušek Kristjan, Britof 373, Kranj, pot-
ni list št. BA 650129, izdala UE Kranj12. 6.
1997. s-52329

Mrđa Milenko, Reška cesta št. 7, Ko-
čevje, potni list št. AA 668934, izdala UE
Kočevje. g-52190

Muhič Verica, Mlaka pri Kočevje 45, Sta-
ra cerkev, potni list št. AA 349899, izdala
UE Kočevje 20. 8. 1992. s-52245

Muminhodžić Dževad, Miklošičeva 1a,
Domžale, potni list št. AA 311461, izdala
UE Ljubljana. s-52277

Muzafirović Ferida, Kunaverjeva 12,
Ljubljana, potni list št. AA 170453, izdala
UE Ljubljana. s-52285

Omerović Senad, Stantetova 13, Vele-
nje, potni list št. BA 698161, izdala UE
Velenje. p-52028

Osolnik Tanja, Streliška 12, Kamnik, pot-
ni list št. BA 127498, izdala UE Kamnik.
s-52349

Palislamović Minka, Viška cesta 2, Ljub-
ljana, potni list št. AA 762503, izdala UE
Ljubljana 12. 2. 1993. s-52236

Pavlin Borut, Kajuhova ul. 10, Radovlji-
ca, potni list št. AA 255353, izdala UE
Radovljica. s-52261

Peperko Ivo, Ul. Zofke Kvedrove 14, Ce-
lje, potni list št. BA 611659, izdala UE Cel-
je. p-52135

Perhavec Tina, Vojkova ulica 18, Vipa-
va, potni list št. BA 709330, izdala UE Aj-
dovščina. g-52189

Perko Janja, Zgornja Ročica 1a, Sveta
Ana v Slov. goric, potni list št. BA 641091,
izdala UE Lenart. p-52075

Petek Larisa, Hardek št. 16, Ormož, pot-
ni list št. BA 725172, izdala UE Ormož.
g-52339

Petek Rakočevič Boško, Viška c. 49a,
Ljubljana, potni list št. BA 453057, izdala
UE Ljubljana. s-52252

Pevec Frančišek, Zagorica pri Velikem
Gabru 10, Veliki Gaber, potni list št. AA
395598, izdala UE Trebnje. s-52249

Pečnik Vilibald, Šmartno pri Slovenj
Gradcu 60, Slovenj Gradec, potni list št. AA
256938, izdala UE Slovenj Gradec.
g-52281

Pilhar Nina, Bratovševa ploščad 38,
Ljubljana, potni list št. BA 814185, izdala
UE Ljubljana. s-52344

Pipan Dejan, Pod Lazami 55, Šempeter
pri G., maloobmejno prepustnico
AI 73902,izdala UE Nova Gorica. g-52137

Pitterle Nuška, Stara Vrhnika 83, Vrhni-
ka, potni list št. BA 634726, izdala UE Vrh-
nika. s-52309

Plevanč Simon, Bistrica 24, Bistrica pri
Tržiču, potni list št. AA 890560, izdala UE
Tržič. p-52059

Potočnik Barbara, Umekova 18, Dom-
žale, potni list št. BA 128249, izdala UE
Domžale. s-52264

Pozeb Samo, Prušnikova ul. 6, Vojnik,
potni list št. AA 182879, izdala UE Celje.
p-52117

Prhne Primož, Nova Loka št. 45, Črno-
melj, potni list št. BA 200816, izdala UE
Črnomelj. p-52128

Primožič Marta, Jakčeva 19, Ljubljana,
potni list št. AA 316416, izdala UE Ljublja-
na. s-52052

Pušnik Matej, Mrvovo 6, Mežica, potni
list št. BA 000551085, izdala UE Ravne na
Koroškem. g-52138

Pušnik Vlado, Pirnatova 35, Maribor, potni
list št. AA 7591, izdala UE Maribor. p-52086

Rade Marija, Vanganel 60, Koper, potni
list št. AA 738340, izdala UE Koper.
g-52360

Radjenović Nika, Zariška ulica 18, Kranj,
potni list št. BA 801224, izdala UE Kranj.
s-52350

Rakar Dolores Trošt, Majcni 23, Seža-
na, maloobmejno prepustnico VS
AI 002506, izdala UE Sežana. p-52111

Rejec Lilijana, Kneža 86, Most na Soči,
potni list št. AA 921206, izdala UE Tolmin.
g-52129

Rešl Dubrovka, Rotovški trg 7, Maribor,
potni list št. BA 496878, izdala UE Maribor.
p-52016

Ristič Miladin, Čanžekova 3, Ljubljana,
potni list št. BA 735736, izdala UE Ljublja-
na. s-52109

Rojko Janja, Clevelandska 29, Ljublja-
na, potni list št. AA 931564, izdala UE Ljub-
ljana. s-52117

Rola Beno, Prešernova ul. 18, Lenart,
potni list št. BA 167882, izdala UE Lenart.
s-52006

Rozman Miro, Tržaška ul. 2, Lesce, pot-
ni list št. AA 056621, izdala UE Radovljica.
g-52356

Sabljakovič Denis, Preglov trg 4, Ljublja-
na, potni list št. BA 455082, izdala UE Ljub-
ljana. s-52319

Samastur Štefan, Makole 93, Makole,
potni list št. AA 633678, izdala UE Sloven-
ska Bistrica. p-52109

Sedej Marko, Samova 13, Ljubljana, pot-
ni list št. AA 318382, izdala UE Ljubljana.
s-52321

Sedlar Boštjan, Laze 13, Brezovica, pot-
ni list št. AA 561936, izdala UE Vrhnika.
s-52055
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Sladič David, Tomažja vas 31a, Šmar-
ješke toplice, potni list št. BA 321951, iz-
dala UE Novo mesto. g-52247

Smole Jernej, Polje, Cesta VI/28,
Ljubljana, potni list št. BA 206126, izdalo
UE Ljubljana. s-54020

Smrtnik Milena, Kregarjeva ulica 11,
Brežice, potni list št. BA 60172, izdala UE
Brežice. p-52084

Sorič Suzana, Šafarsko 28/b, Ljutomer,
potni list št. BA 449974, izdala UE Ljuto-
mer. p-52114

Starc Mirica, Pišece 46d, Pišece, potni
list št. BA 368613, izdala UE Brežice.
p-52037

Stres Gregor, Ob Hublju 6, Ajdovščina,
potni list št. AA 721327, izdala UE Ajdovš-
čina. g-52341

Suljanović Ibrahim, Iga Grudna 3, Ljub-
ljana, potni list št. AA 604371, izdala UE
Ljubljana 16. 12. 1992. s-52235

Svilar Uroš, Ulica Dolenjskega odreda
22, Ivančna Gorica, potni list št.
BA 589955, izdala UE Grosuplje. s-52246

Šalamun Boris, Sodinci 30, Velika Ne-
delja, potni list št. BA 725149, izdala UE
Ormož. g-52340

Šerc Simon, Vilharjeva ulica 27, Ajdovš-
čina, potni list št. AA 695010, izdala UE
Ajdovščina. g-52274

Šević Marko, Cankarjeva 48, Nova Gori-
ca, potni list št. AA 470032, izdala UE Nova
Gorica. g-52279

Šimonka Jožef, Gaberje 71, Lendava,
potni list št. AA 211311, izdala UE Lenda-
va. p-52010

Šimonka Lidija, Gaberje 71, Lendava,
potni list št. AA 239427, izdala UE Lenda-
va. p-52011

Škantar Hepp Mira, Ribčev laz 33, Bo-
hinjsko jezero, potni list št. BA 431155,
izdala UE Radovljica. g-52191

Škraba Zdenka, Frankovo naselje 53,
Ljubljana, potni list št. AA 145655, izdala
UE Ljubljana. s-52212

Šlibar Jožef, C. 1. maja 58, Jesenice,
potni list št. BA 825212, izdala UE Jeseni-
ce 15. 7. 1998. s-52243

Šonaja Lidija, Trg Slavka Osterca 6, Ver-
žej, potni list št. AA 786684, izdala UE Lju-
tomer. p-52127

Šraj Simona, Šolska ulica 8, Lovrenc na
Dravskem polju, potni list št. BA 321216,
izdala UE Ruše. p-52014

Štebe Igor, Žeje pri Komendi 12, Ko-
menda, potni list št. BA 1821, izdala UE
Kamnik. g-52335

Šuligoj Slavko, Ul. 25. maja 25, Nova
Gorica, potni list št. AA 13270, izdala UE
Nova Gorica. g-52063

Tavčar Monika, Spodnji trg 8, Škofja Lo-
ka, potni list št. BA 714592, izdala UE Škof-
ja Loka. s-52131

Ternovšek Natalija, Spodnja ulica 21,
Lendava, potni list št. BA 234001, izdala
UE Lendava. p-52053

Tišler Marko, Titova cesta 9, Slovenska
Bistrica, potni list št. BA 220558, izdala UE
Slovenska Bistrica. p-52118

Tkalec Gregor, Milčinskega ulica 12, Ce-
lje, potni list št. BA 661104, izdala UE Ce-
lje. p-52107

Toplak Janja, Langusova ulica 30, Ptuj,
potni list št. AA 263224, izdala UE Ptuj.
g-52133

Trošt Sašo, Majcni 23, Sežana, maloob-
mejno prepustnico VS AI 071578, izdala
UE Sežana. p-52110

Uhan Gregor, Šentvid pri Stični 184,
Šentvid pri Stični, potni list št. BA 784165,
izdala UE Grosuplje. s-52294

Valentin Lijana, Natašina pot 4, Ptuj, pot-
ni list št. AA 156831, izdala UE Ptuj.
s-52251

Vavpetič Primož, Mlakarjeva 7a, Kam-
nik, potni list št. BA 220262, izdala UE
Kamnik. s-52348

Vencelj Tomaž, Kacinova 14, Idrija, pot-
ni list št. AA 746179, izdala UE Idrija.
p-52002

Videtič Terezija, Jamova 61, Ljubljana,
potni list št. AA 110595, izdala UE Ljublja-
na. s-52258

Vidmar Jure, Ulica V. prekomorske bri-
gade 7, Celje, potni list št. AA 835808,
izdala UE Celje. p-52001

Vidovič Marjan, Koroška cesta 63, Mari-
bor, potni list št. BA 433762, izdala UE
Maribor. s-52157

Vigali Stanislav, Prekmurske čete 13,
Murska Sobota, potni list št. BA 092908,
izdala UE Murska Sobota. p-52116

Viltužnik Robert, Čečovje 54, Ravne na
Koroškem, potni list št. AA 840232, izdala
UE Ravne na Koroškem. g-52280

Vičič Alan, Oševljek 3a, Renče, potni list
št. AA 153629, izdala UE Nova Gorica.
g-52136

Vlah Božica, Za progo 9, Ljubljana, potni
list št. BA 312073, izdala UE Ljubljana.
s-52061

Zagrljača Adi, Dobrava 46, Otočec, pot-
ni list št. BA 583974, izdala UE Novo me-
sto. g-52362

Zec Miloš, Poklukarjeva 10, Ljubljana,
potni list št. BA 736681, izdala UE Ljublja-
na. s-52181

Zemljič Boštjan, Lokavci št. 39a, Sp.
Ivanjci, potni list št. BA 415784, izdala UE
Gornja Radgona. p-52067

Zećiri Mijazim, Partizanska c. 7, Gornja
Radgona, potni list št. AA 468048, izdala
UE Gornja Radgona. p-52026

Zobec Milan, Blate 11, Dolenja vas, pot-
ni list št. AA 140687, izdala UE Ribnica.
s-52288

Zupan Anja, Chengdujska 26, Ljubljana,
potni list št. BA 658850, izdala UE Ljublja-
na. s-52240

Zupan Matej, Chengdujska 26, Ljublja-
na, potni list št. BA 658860, izdala UE Ljub-
ljana. s-52241

Žabjek Andrej, Trpinčeva ulica 68, Ljub-
ljana, potni list št. BA 721299, izdalaUE
Ljubljana. s-52070

Žižek Igor, Moše Pijada 33, Maribor, pot-
ni list št. AA 859695, izdala UE Maribor.
p-52023

Žibernik Dragan, Poljska pot 6, Šempe-
ter, potni list št. BA 329904. g-52130

Alibabić Safet, Glavarjeva cesta 116, Ko-
menda, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH,
št. 10672, izdala UE Kamnik. s-52273

Anderlič Leon, Stročja vas 88, Ljutomer,
spričevalo Srednje elektrotehnične šole
Ptuj, za šolsko leto 1993/94. g-52217

Antić Tomislav, Petrovičeva ulica 17,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1065226, reg. št. 210023, izdala UE
Ljubljana. s-52357

Antolin Vesna, V Dovjež 7, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 212422,
reg. št. 185260, izdala UE Ljubljana.
s-52127

Apatič Bojan, Cankarjeva 23, Šoštanj,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. 17582,
izdala UE Velenje. p-52093

Artank Matej, Zavrh 3/a, Dobrna, za-
ključno spričevalo Centra srednjih šol teh-
nične in družboslovne usmeritve, št. 19, iz-
dano dne 31. 8. 1990. p-52055

Babnik Janez, Cesta v hrib 6, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
S891738, reg št. 156660, izdala UE Ljub-
ljana. s-52068

Bajt Klara, Bodrež 36, Kanal, vozniško
dovoljenje. g-52091

Ban Gregor, Obrež 6, Artiče, vozniško
dovoljenje. p-52066

Banfi Branko, Dolina 12, Puconci, voz-
niško dovoljenje, št. 34789. p-52120

Barbič Nataša, Šutna 25, Podbočje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 14629.
p-52063

Bardorfer Ana, Koblarjeva ulica 11, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1189461, reg. št. 219745, izdala UE
Ljubljana. s-52158

Barut Živko, Ul. Juleta Gabrovška 21,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 932161, reg. št. 165640, izdala UE
Ljubljana. s-52004

Benkovič Janez, Novi trg 37a, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8264,iz-
dala UE Kamnik. s-52203

Berden Oliver, Šolska ul. 14, Tišina, voz-
niško dovoljenje, št. 222272. p-52106

Bizant Viktor, Žlebe 3b, Medvode, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
S 445065, reg. št. 1305, izdala UE Ljublja-
na. s-52286

Bizjak Rian, Šolska 13, Lucija, vozniško
dovoljenje, kat. B, št. 9429. g-52298

Blaževič Ratimir, Mladinska 14, Gornja
Radgona, potrdilo o usposobljenosti za vo-
ditelja čolna, št. 02/13-523/8-78.
g-52184

Boben Snežna, Hudovernikova ulica 1,
Ljubljana, diplomo Fakultete za politične ve-
de in novinarstvo, izdana dne 22. 10. 1986.
s-52050

Bobošević Janja, Matjaževa ulica 17,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 813970, reg. št. 66260, izdala UE
Ljubljana. s-52200

Boh Tamara, Novakova ulica 1, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
SI7051, reg. št. 188394, izdala UE Ljublja-
na. s-52077

Bokal Uroš, Polje, Cesta VI/6, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1000461, reg. št. 209163, izdala UE
Ljubljana. s-52013

Bolčič Neda, Klanec pri Kozini 5, Kozi-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 4020,
izdala UE Sežana. s-52332

Bratkovič Vincenc, Miren 194, Miren,
vozniško dovoljenje. g-52032

Bračko Marko, Krallova 10, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 25152,
izdala Občina Novo mesto. g-52098

Druge listine
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Brdnik Lidija, Ob Blažovnici 7, Limbuš,
spričevalo o zaključnem izpitu Tehniške le-
sne šole v Novi Gorici, izdano 25. 6. 1976
na ime Lidija Ozbič. g-52081

Brglez Darinka, Bukovlje 8, Stranice,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 2630.
p-52044

Brkić Jelka, Preglov trg 7, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 229311,
reg. št. 11729, izdala UE Ljubljana.
s-52257

Bursoč Boško, Slovniška cesta 6, Hrpe-
lje, Kozina, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 148875, izdala UE Ljubljana. g-52231

Cerar Majda, Soteska pri Moravčah 18,
Moravče, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000785703, reg. št. 9661, izdala UE
Domžale. s-52163

Cokan Matjaž, Vrbje 96a, Žalec, vozniš-
ko dovoljenje, kat. BGH, št. S 901853,
izdala UE Žalec. p-52052

Cvek Božo, Plat 11, Rogaška Slatina,
zaključno spričevalo za poklic steklopiha-
lec, izdano leta 1979. g-52080

Cvek Marko, Novljanska c. 10, Predd-
vor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
39085, izdala UE Kranj. g-52025

Cvetrežnik Aleš, Glinškova pl. 11, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1010332, reg. št. 205165, izdala UE Ljub-
ljana. s-52145

Čebular Anton, Sp. Sečovo 27a, Rogaš-
ka Slatina, vozniško dovoljenje, št. 719.
p-52013

Černetič Irena, Rozmanova 24i, Ilirska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 129149, reg. št. 1743, izdala UE Ilir-
ska Bistrica. s-52283

Černjavič Bojan, Logarovci 2, Križevci
pri Ljutomeru, vozniško dovoljenje.
p-52064

Čik Matej, Režiška 22/c, Logatec, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEH, št.
S 1168508, reg. št. 5151, izdala UE Loga-
tec. s-52267

Čop Ines, Kumrovška ulica 19, Ljublja-
na, izkaz o učnem uspehu od 1. do 6. raz-
reda Osnovne šole Danile Kumar. s-52234

Čotar Aleš, Koseze 13, Ilirska Bistrica, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. S 000974673,
izdala UE Ilirska Bistrica. s-52101

Črnetič Marija, Nova Sušica 4, Košana,
zaključno spričevalo Upravno administrativ-
ne šole Koper, izdano leta 1976 na ime
Dolgan Marija. g-52021

Čufer Katarina, Zelenica št. 9, Logatec,
spričevalo 2. letnika Gimnazije Idrija, izda-
no leta 1994. s-52211

Čujec Ivan, Dolje 13, Tolmin, vozniško
dovoljenje, št. S 000935559, izdala UE Tol-
min. g-52084

Čuka Štefan, Kočevska Reka 9a, Ko-
čevska Reka, delovno knjižico, št. 356308,
izdana dne 5. 4. 1984. g-52316

Delić Stanko, Turjaško n. 16, Kočevje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
8298, izdala UE Kočevje. s-52272

Deržič Stanka, Gaberje 8, Lendava, voz-
niško dovoljenje. p-52081

Derganc Matjaž, Zalog 29, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 28226,
izdala Občina Novo mesto. g-52100

Detiček Urška, Gregorčičeva 19, Bled,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 23275.
g-52028

Dimitrijević Dragan, Bilečanska ulica 5,
Ljubljana, licenco za opravljanje avto-taksi
prevozov, za vozilo AUDI 100, št. šasije
WAU222442HN131907, št. motorja:
KP033811, reg. št. LJ 60-01R. s-52156

Djukič Dragan, Šolara 49a, Koper, voz-
niško dovoljenje. g-52048

Dragojević Kristijan, Preglov trg 11, Ljub-
ljana, delovno knjižico. s-52239

Durmiši Driton, Zupančičeva ulica 37,
Koper, spričevalo o končani OŠ, št.
449/96, izdano dne 21. 8. 1996. g-52022

Đorđević Ljubiša, Šišenska cesta 33,
Ljubljana, zavarovalno polico št.
00101159089, veljavna od 23. 3. 1998
do 23. 3. 1999, izdala Zavarovalnica Slo-
venica. s-52201

Enčimer Boštjan, Starine 16, Otočec,
zaključno spričevalo Srednje obutvene, tek-
stilne in gumarske šole Kranj, skrajšan pro-
gram, leto izdaje 1991, za poklic pomožni
izdelovalec zgornjih delov. g-52270

Ernestl Katica-Mojca, Račica 2, Loka pri
Zidanem mostu, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 11146. s-52351

Fabjan Gregor, Križ 278, Sežana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 15599, iz-
dala UE Sežana. g-52297

Ferš Srečko, Ohonica 4a, Borovnica,
vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št. 6495,
izdala UE Vrhnika. s-52165

Filipčič Mirjam, Filipčje brdo 7, Sežana,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 7676.
g-52103

Fink Iztok, Gogalova ulica 10, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
S 1223978, reg. št. 41733, izdala UE
Kranj. s-52342

Fon Mervič Dean, Most na Soči 68, Most
na Soči, vozniško dovoljenje št. 1139227,
izdala UE Tolmin. g-52093

Fortunat Milotin, Most na Soči 52, Most
na Soči, vozniško dovoljenje, št. S 793964,
izdala UE Tolmin. g-52292

Franca Primož, Partizanska 11, Šalara,
Koper, vozniško dovoljenje, št. 39590.
g-52088

Galjanič Matjaž, Kvedrova cesta 7, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
63826, reg. št. 176180, izdala UE Ljublja-
na. s-52128

Gačič Milan, Kidričeva 1, Kočevje, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. 7944,
izdala UE Kočevje. g-52307

Gerjevič Žiga, Rožna dolina C. XV 13,
Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti za vo-
ditelja čolna. s-52009

Gogala Roger, Ul. Jožeta Mirtiča 44,
Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti za vo-
ditelja čolna, št. 02/13-207/70. g-52183

Gorc Boštjan, Dolenje Selce 13, Dobr-
nič, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
št.8337, št. S 1062276, izdala UE Treb-
nje. s-52002

Gorenc Marjan, Zgornji Obrež 29, Arti-
če, vpisni list za čoln, št.
02/03-2546/84-94, izdan 11. 9. 1984.
s-52238

Gorenšek Matej, Globoko 13c, Rimske
Toplice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 9247, izdala UE Laško. p-52054

Gorup Rado, Šepulje št. 34/a, Sežana,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 4648,
izdala UE Sežana. s-52154

Govekar Janko, Breg ob Savi 30, Mavči-
če, duplikat vozniškega dovoljenja, kat.
BGH, št. S 1194136, reg. št. 39742.
g-52222

Grabar Karmen, Ul. 25. maja 8, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 38961,
izdala UE Ptuj. g-52223

Grah Stanislava, Oretnekova pot 3,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S807271 reg. št. 30977, izdala UE Kranj.
s-52242

Granda Joško, Jarše 38, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
894686, reg. št. 113647, izdala UE Ljub-
ljana. s-52049

Gregorc Andreja, Mlakarjeva 4a, Trzin,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1245170, reg. št. 33189, izdala UE
Domžale. s-52027

Gregorc Marko, Mlakarjeva 4a, Trzin,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1245000, reg. št. 33193, izdala UE
Domžale. s-52026

Gregorič Tomaž, Vogrsko 131, Volčja
Draga, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH.
g-52092

Grgij Gaj, Stara vas 77a, Bizeljsko, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCE, št. 12706, iz-
dala UE Brežice. s-52116

Grlj Mitja, Kosmačeva 12, Portorož, voz-
niško dovoljenje, kat. B, št. 11320, izdala
UE Piran. g-52226

Grošelj Luka Marko, Rožna dolina, C.
XV/2, Ljubljana, zavarovalno polico št.
0634063, izdala Zavarovalnica Adriatic.
s-52148

Grošelj Matjaž, Trg revolucije 38, Trbov-
lje, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH,
št. 9853, izdala UE Trbovlje. g-52177

Gruden Ivan, Scopolijeva ulica 18/b,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 3953, izdala UE Ljubljana. s-52014

Guberac Jure, Tiha ulica 10, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 931316, reg. št. 140626, izdala UE Ljub-
ljana. s-52166

Habibović Zekrija, Zofke Kvedrove ulica
12, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 76913, reg. št. 170226, izdala
UE Ljubljana. s-52324

Habič Ankica, Golnik 168, Golnik, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 361046,
reg. št. 26943, izdala UE Kranj. g-52306

Habjan Dragica, Zminec 78, Škofja Lo-
ka, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
5235. g-52042

Horvat Alojz, Kočice 47, Žetale, potrdilo
o znanju CPP, št. 746, izdano na Ptuju.
g-52229

Horvat Kristina, Šercerjeva c. 17, Vele-
nje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
22154, izdala UE Velenje. p-52057

Horvat Marjan, Zaloška cesta 216, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
90803, reg. št. 115574, izdala UE Ljublja-
na. s-52338

Horvat Renata, Hotiza 19/a, Lendava,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 7200,
izdala UE Lendava. p-52078

Horvat Sonja, Grajska 25, Gornja Rad-
gona, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
12844. g-52085

Hostnik Marko, Vintarjevec 17, Šmartno
pri Litiji, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 204323, izdala UE Litija. s-52164
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Hozjan Romana, Stročja vas 54, Ljuto-
mer, osebno izkaznico, št. 31645, ser. št.
AA 1109745, izdala Upravna enota Ljuto-
mer. p-52005

Hribar Tanja, Jenkova ulica 6, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S999427, reg. št. 209460, izdala UE Ljub-
ljana. s-52220

Hrnčič Ivan, Laze 4/a, Velenje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 14197, izdala UE
Velenje. p-52099

Ilić Milorad, Trg bratov Mravljak 14, Šo-
štanj, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 22969, izdala UE Velenje. p-52096

Ilič Vladimir, Škapinova 14, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. 32446, iz-
dala UE Celje. p-52091

Jacović Franjo, Ul. 21. oktobra 19a, Čr-
nomelj, zaključno spričevalo Poklicne grad-
bene šole Ivan Kavčič Ljubljana,
št. 32-1971/72, izdano dne 23. 8. 1972.
g-52313

Jagodič Branko, Vrbno 41a, Šentjur pri
Celju, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH,št. 1971, izdala UE Šentjur.
p-52108

Jamnik Medveš Anita, Linhartova cesta
80, Ljubljana, delovno knjižico. s-52047

Jamnik Tatjana, Sušica 11, Ivančna Go-
rica, spričevalo o zaključnem izpitu Centra
srednjih šol Domžale, Ekonomska šola, iz-
dano dne 27. 6. 1980 na ime Prošek Tatja-
na. s-52071

Jankovič Patricia, Dilančeva 7, Novo me-
sto, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13-1114/4-80. g-52017

Jejčič Barbara, Hruševica 8, Štanjel,
spričevalo IV. letnika Srednje gostinske turi-
stične šole Izola. g-52172

Jelenc Andrej, Slovenčeva ulica 68,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 843069, reg. št. 131420, izdala UE
Ljubljana. s-52227

Jezeršek Jadranka, Maroltova ulica 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 885611, reg. št. 174007, izdala UE
Ljubljana. s-52260

Kahteran Suvada, Kvedrova cesta 15,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 228801, reg. št. 150067, izdala UE
Ljubljana. s-52197

Kajzun Anton, Aljaževa 14, Slovenska Bi-
strica, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH,št. 8757. g-52036

Kandrič Metka, Ul. Bratov Babnik 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 890809, reg. št. 169738, izdala UE
Ljubljana. s-52290

Karapandžič Darko, C. na Roglo 17, Zre-
če, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
12478, izdala UE Slovenske Konjice.
p-52072

Kavčič Viljem, Stara Vrhnika 127, Vrhni-
ka, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13-5737/96. s-52152

Kenda Meta, Alpska c. 13, Bled, vozniš-
ko dovoljenje, kat. BGH, št. 4042. g-52124

Kerec Srečko, Smast 9a, Kobarid, potr-
dilo o cestno prometnih predpisih, št.
091929, izdala UE Lenart. g-52082

Kimovec Srečko, Polje pri Vodicah 18,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCEF-
GH, št. S 891535, reg. št. 61664, izdala
UE Ljubljana. s-52209

Kirbiš Kajetan, Prešernova 4, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 23778,
izdala UE Velenje. p-52092

Kirn Jože, Hacquetova ulica 7, Ljublja-
na, zavarovalno polico št. 0213761, izdala
Zavarovalnica Adriatic. s-52110

Klampfer Zora, Visoko 49, Visoko, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 137022,
reg. št. 30434, izdala UE Kranj. g-52225

Klepec Gordana, Reboljeva ulica 2, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1134352, reg. št. 214422, izdala UE Ljub-
ljana. s-52120

Kneževič Jelena, C. XIV. divizije 11, Što-
re, spričevalo 6. razreda OŠ Ljudske uni-
verze Celje. g-52174

Knez Lidija, Titova 45, Slovenska Bistri-
ca, zavarovalne police št. AO 157146, AO
157139, AO 157023. g-52291

Kožar Jasmina, Vrhovo 110, Radeče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8442,
izdala UE Laško. p-52046

Kobal Robert, Tomačevica 44a, Komen,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 15298,
izdala UE Sežana. g-52221

Kocijan Stjepan, Klanska 11, Medvode,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
reg. 19415, S 167571, izdala UE Ljublja-
na. s-52232

Kodelja Nina, Iztokova 17, Nova Gorica,
spričevalo o zaključnem izpitu družboslov-
no-kulturnega programa Srednje ekonom-
ske in trgovske šole v Novi Gorici, izdano
dne 27. 8. 1992. p-52079

Kodrič Janez, Podlubnik 159, Škofja Lo-
ka, vozniško dovoljenje, kat. BCDFGH,
št. 20557, izdala UE Škofja Loka. s-52160

Kogoj Tanja, Martina Krpana ulica 10,
Ljubljana, delovno knjižico. s-52299

Kokalj Tadej, Celovška cesta 63, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.S
846484, reg. št. 142175, izdala UE Ljub-
ljana. s-52182

Kolar Roman, Gašperšičeva ulica 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 769858, reg. št. 75630, izdala UE
Ljubljana. s-52206

Konjar Zvonimir, Zbiljska cesta 11, Med-
vode, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 9929, S 44259, izdala UE Ljubljana.
s-52011

Končan Peter, Šentjošt nad Horjulom
31, Horjul, vozniško dovoljenje, kat.
BGH,št. S 970616, reg. št. 200831, izdala
UE Ljubljana. s-52259

Končina Lidija, Krožna pot 23, Ljubljana,
delovno knjižico. s-52256

Korelič Milka, Vanganelska 49/f, Koper,
zavarovalno polico. g-52179

Korošec Tina, Gabrščkova ulica 99,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1191060, reg. št. 206542, izdala UE
Ljubljana. s-52345

Korpar Josipa, Preglov trg 7, Ljubljana,
zavarovalno polico št. 511498, izdala Zava-
rovalnica Tilia. s-52057

Kos Jože, Črmošnjice 17, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, št. 407, izdala Občina
Novo mesto. g-52224

Kos Vesna, Cesta osvobodilne fronte 27,
Log pri Brezovici, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 13654, izdala UE Vrhnika.
s-52039

Kosi Iztok, Ob ribniku 12, Ormož, vojaš-
ko knjižico št. BE 051845, izdana dne

5. 1. 1988 pri Oddelku za obrambo Ormož.
g-52076

Kosovel Ines, Šempas 38/g, Šempas,
vozniško dovoljenje, kat. BGH. g-52295

Kotnik Dragica, Polje 30, Zagorje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1086657,
izdala UE Zagorje ob Savi. p-52129

Kotnik Karel, Polje 30, Zagorje, vozniš-
ko dovoljenje, kat. BCEGH, št. S 162171,
izdala UE Zagorje ob Savi. p-52130

Kržič Jadranko, Miren 142/c, Miren,
vozniško dovoljenje. g-52090

Kragič Dušan, Puhova ulica 12, Ljublja-
na, spričevalo o končani osnovni šoli Milan
Šuštaršič v Ljubljani, izdano dne
14. 6. 1991. s-52118

Krajnc Martin, Cesta na Svetino 41, Laš-
ko, uradno potrdilo za registracijo motorne-
ga kolesa znamke Honda, tip VT 750 C2V,
št. okv. JH2RC44A6VM051812, št. mot.
RC44E2008764. s-52275

Krampl Mitja, Bratov Praprotnik 18, Na-
klo, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 642891, reg. št. 30132. g-52029

Krampl Mitja, Ul. Bratov Praprotnik 18,
Naklo, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
642891, reg. št. 30132, izdala UE Kranj.
g-52046

Krautberger Erik, Ob Bistrici 14, Muta,
vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, št. 3528,
izdala UE Radlje ob Dravi. p-52051

Krstič Boško, Fazanska 6, Portorož, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 1702, izda-
la UE Piran. g-52304

Kuder Majda, Ulica Minke Bobnar 14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 169178, reg. št. 8416, izdala UE Ljub-
ljana. s-52237

Kukovec Igor, Rjavci 10, Juršinci, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 28863, iz-
dala UE Ptuj. g-52033

Lamovšek Jože, Šentjanž 40/b, Šent-
janž, osebno izkaznico, št. 29172, izdana
23. 8. 1994 pri UE Sevnica. p-52019

Lavrenčič Egon, Vogrsko 157/a, Volčja
Draga, vozniško dovoljenje. g-52094

Lazar Brigita, Ul. Marije Hvaličeve 19,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 765480, reg. št. 197374, izdala UE
Ljubljana. s-52353

Leban Jernej, Vojkova 10, Tolmin, voz-
niško dovoljenje, št. S 000526241, izdala-
UE Tolmin. p-52061

Lebar Dušan, Spodnji Prekar 12, Kre-
snice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, izda-
la UE Domžale. s-52161

Likozar Roman, Kranjska 26, Šenčur,
diplomo št. I/574, izdala Iskra, Srednja šo-
la Kranj, dne 9. 5. 1986. g-52312

Lipič Zita, Sebeborci 131, Martjanci,
vozniško dovoljenje, št. 15647. p-52100

Loborec Andrej, Galjevica 9, Ljubljana,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čol-
na, št. 02/13-1593/96. s-52187

Lončarević Blagoje Žarko, Pakrac, potr-
dilo o opravljenem izpitu za voznika motor-
nih vozil Ježica, kat. D, izdano leta 1978.
s-52250

Lopatič Brane, Vojkova 5, Postojna, voz-
niško dovoljenje, kat. BCGH, št. 11581, iz-
dala UE Postojna. p-52083

Lopatič Vladimir, Vojkova cesta 85, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. 26385, S 446897, izdala UE Ljubljana.
s-52325
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Lorber Franc, Stari grad 14, Makole,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 18401.
g-52043

Lovšin Simona, Ulica Ivana Roba 54, No-
vo mesto, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 29432, izdala UE Novo mesto. g-52099

Lubaj Igor, Ul. Borisa Kraigherja 24, Ki-
dričevo, vozniško dovoljenje, kat.
GH,št. 30394, izdala UE Ptuj. g-52035

Makovec Sonja, Gibina 5b, Vitomarci,
vozniško dovoljenje. p-52125

Markovič Stanislav, Frankopanska
ul. 16, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 929710, reg. št. 108167, izda-
la UE Ljubljana. s-52112

Marolt Evgen, Cesta na Trato 10, Ko-
čevje, vozniško dovoljenje, kat. ABCDEGH,
reg. št. 7988, izdala UE Kočevje. s-52054

Meža Tanja, Šmarska c. 19, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 19234,
izdala UE Velenje. p-52097

Medik Marinka, Pušenci 31, Ormož,
osebno izkaznico, št. AA 35728. g-52216

Medik Marinka, Pušenci 31, Ormož, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 10084.
g-52230

Mehtsun Miha, Skolibrova 6, Ormož, vo-
jaško knjižico. g-52079

Miklič Špela, Trubarjeva cesta 8, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 483730, reg. št. 195142, izdala UE Ljub-
ljana. S-52276

Mirt Igor, Rožno 29, Brestanica, vozniš-
ko dovoljenje, kat. GH, št. 16464. p-52101

Mlakar Aleksandra, Stopče 32d, Gro-
belno, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
8207, izdala UE Celje. p-52105

Mlakar Anton, Zapotok 15, Ig, zavaroval-
no polico št. 00101102084, izdala Zavaro-
valnica Slovenica, d.d. s-52020

Mlakar Franc, Tržec 43b, Videm pri Ptu-
ju, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 11554, izdala UE Ptuj. g-52034

Mlakar Goran, Ulica Luke Svetca 3, Liti-
ja, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1061077, izdala UE Litija. s-52205

Model Shoping, Zg. Porčič 35a, Sveta
trojica, zavarovalno polico št. 0525528, iz-
dala Zavarovalnica Adriatic. g-52018

Muhič Verica, Mlaka pri Kočevju 45, Sta-
ra cerkev, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 7115, izdala UE Kočevje. s-52244

Mujdrica Aleksandra, Kranjčeva ulica 1,
Turnišče, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 13554, izdala UE Lendava. p-52022

Mujkić Nermin, Ulica Iga Grudna 5, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 210666 S 1064789, izdala UE Ljublja-
na. s-52030

Nagode Andrej, Blatna Brezovica 51,
Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 11508, izdala UE Vrhnika. s-52185

Nedok Denis, Žepovci 81, Apače, voz-
niško dovoljenje, kat. H, št. 13329.
g-52302

Nemevšek Miha, Reška cesta 17, Pre-
bold, osebno izkaznico, št. 62985, izdana
dne 27. 10. 1997 pri Občini Žalec.
p-52020

Nikolić Petar, Rusjanov trg 1, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S969718, reg. št. 199724, izdala UE Ljub-
ljana. s-52111

Novak Martina, Gabrje pri Jančah 8,
Ljubljana, končno spričevalo OŠ Toneta Trt-

nika Tomaža, podružnična šola Janče, za
leto 1977/78. g-52310

Novak Viktorija, Lunačkova ulica 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 891795, reg. št. 114960, izdala UE
Ljubljana. s-52072

Novinec Nina, Šegova ulica 62, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 37207, izdala UE Novo mesto. s-52323

Oberlajt Milan, Cmureška 3, Lenart, za-
varovalno polico št. 0525526, izdala Zava-
rovalnica Adriatic. g-52019

Oblak Jože, Bogdan, Tržaška 60, Loga-
tec, evidenčni list za čoln, št. PI 2985, Ya-
maha 40 KS, Elan 450 Family. s-52159

Oprčan Igor, Praprotnikova ulica 14, Mo-
zirje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 7464. p-52035

Orel Zvezdan, II. prekomorske brigade
45b, Koper, vozniško dovoljenje, kat. B,
št. 3089, izdala UE Koper. p-52123

Ortar Marjan, Koritnica 15, Grahovo ob
Bači, vozniško dovoljenje, št. S 593469,
izdala UE Tolmin. g-52293

Ovsenik Maja, Kersnikova ulica 5, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 646886, reg. št. 120142, izdala UE Ljub-
ljana. s-52114

Palamar Damir, Jurčkova cesta 148,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1138194, reg. št. 215102, izdala UE
Ljubljana. s-52199

Pavlica Snežana, Dražgoška 5, Kranj,
preklic preklica maturitetnega spričevala,
objavljen v Ur. l. RS, št. 50/98, g-50406.
s-52253

Pavlica Snežana, Dražgoška 5, Kranj,
obvestilo o maturi Srednje ekonomske in
upravno administrativne šole Kranj, izdano
leta 1995. s-52254

Peroša Renato, Cankarjev drevored
16b, Izola, vozniško dovoljenje, kat. ABC-
DEGH, št. 6320, izdano v Izoli. g-52308

Peršič Davorin, Cankarjeva 24, Nova Go-
rica, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
396334, reg. št. 4855. g-52045

Peršuh Tomo, Župečja vas 1d, Lovrenc
na Dravskem pol, delovno knjižico.
g-52219

Pesjak Vida, Landek 7, Strmec pri Vojni-
ku, vozniško dovoljenje. p-52073

Petač Franc, Tacenska cesta 77, Ljub-
ljana, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13-5361/96. s-52198

Petkovšek Živa, Ulica Gubčeve brigade
32, Ljubljana, dijaško izkaznico. s-52151

Petrović Ivan, Dolenjska cesta 45č, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1024308, reg. št. 205390, izdala UE Ljub-
ljana. s-52073

Pevec Frančišek, Zagorica pri Velikem
Gabru 10, Veliki Gaber, vozniško dovolje-
nje, kat. BCEFGH, št. 6571, izdala UE Treb-
nje. s-52255

Pečovnik Igor, Gorenjska c. 15/a, Vele-
nje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 01708, izdala UE Velenje. p-52089

Pičulin Borut, Pševska 11a, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 170073,
reg. št. 19520, izdala UE Kranj. s-52155

Planko Drago, Hotunje 24a, Ponikva,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9414,
izdala UE Šentjur pri Celju. p-52041

Pogačar Mirjana, Dalmatinova ulica 5,
Krško, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-

nje ekonomske šole in gimnazije Brežice,
izdano leta 1993. s-52051

Poharnik Jože, Gortinska c. 3, Muta,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 9556, iz-
dala UE Radlje ob Dravi. p-52038

Polenec Tomaž, Kališkova 31, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1247901, reg. št. 49574, izdala UE Kranj.
s-52066

Poljšak Katja, Avgustinčičeva ulica 21,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1251302, reg. št. 201270, izdala UE
Ljubljana. s-52010

Popovič Ana, Zupančičeva 3, Piran, de-
lovno knjižico. g-52169

Potočnik Barbara, Gubno 38, Lesično,
vozniško dovoljenje, št. 17190. p-52102

Počkar Borut, Trnovo 33, Trnovo, voz-
niško dovoljenje. g-52175

Prašnikar Marjetka, Jagoče 1, Laško,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8302,
izdala UE Laško. p-52043

Preskar Tamara, Sadjarska ulica 1, Krš-
ko, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
17494. p-52133

Presl Pavel, Trg 1. maja 3, Tolmin, voz-
niško dovoljenje, št. S 00794011, izdala
UE Tolmin. g-52083

Prestor Pogačnik Marija, Prešernova ce-
sta 12, Ljubljana, preklic preklica vozniške-
ga dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS,
št. 47/97, s-47101. s-52141

Prešern Bernard, Smokuč 34a, Žirovni-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
669053, izdala Občina Jesenice. s-52173

Prosenc Neli, Vodenska cesta 31, Tr-
bovlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 10345, izdala ONZ Trbovlje. g-52305

Prvinšek Borut, Celovška cesta 78, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
565438, reg. št. 193013, izdala UE Ljub-
ljana. s-52149

Purkart Maja, Gogalova 6, Kranj, vozniš-
ko dovoljenje, kat. BGH, št. S 1224641,
reg. št. 49331, izdala UE Kranj. g-52300

Rajić Radovan, Pot k Savi 19, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
169985, reg. št. 10631, izdala UE Ljublja-
na. s-52069

Ramšak Anja, Cesta v Zadobrovo 1, Ce-
lje, indeks Filozofske fakultete, št.
18940701, izdan leta 1994. s-52150

Ravbar Iris, Jelše 4, Otočec, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 36963, izdala UE
Novo mesto. g-52301

Razboršek Franc, Polje 17, Zagorje, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
S 125585, izdala UE Zagorje ob Savi.
p-52124

Razpotnik Marija, Briše 8, Izlake, vozniš-
ko dovoljenje, kat. BGH, št. S 1074404,
izdala UE Zagorje ob Savi. p-52122

Rebec Jadran, Plavje 55, Škofije, voz-
niško dovoljenje, št. 7399. g-52086

Rednak Edo, Orlova ulica 8, Ljubljana,
delovno knjižico. s-52067

Renar Simon, Hrašče 70, Postojna, voz-
niško dovoljenje, št. 10459. p-52065

Rižner Karin, Riharjeva ulica 28, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 586577, reg. št. 135057, izdala UE Ljub-
ljana. s-52317

Ribar Bojan, Migojnice 73a, Griže, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 13818,iz-
dala UE Žalec. p-52032
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Romanič Marko, Celovška 9, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. B, št. 42082, izdala
UE Celje. p-52012

Rozman Robert, Smrečnikova 1, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
24364, izdala Občina Novo mesto. g-52087

Saje Domen, Potrčeva ulica 4, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 654005, reg. št. 195518, izdala UE Ljub-
ljana. s-52266

Saje Matjaž, Smrečnikova 32, Novo me-
sto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
34246, izdala Občina Novo mesto.
g-52102

Sajovic Franc, Golniška c. 82, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 601133, reg. št. 8889, izdala UE Kranj.
g-52176

Sakelšek Natalija, Javorjeva 4, Celje,
spričevalo 1. letnika STŠ Celje, za šolsko
leto 1995/96. g-52171

Schweitzer Branko, Gmajna 51a, Slo-
venj Gradec, spričevalo o zaključnem izpitu
Tehniške elektro šole, smer jaki tok.
g-52314

Sedmak Mafalda, Srebrničeva ulica 42,
Anhovo, vozniško dovoljenje, kat. BGH.
g-52296

Seger Rudolf, Cankarjeva 31a, Radovlji-
ca, delovno knjižico. g-52168

Sever Mitja, Sv. Duh 188, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 21995,
izdala UE Škofja Loka. s-52352

Sinček Branka, Vidmarjeva ulica 8, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1043470, reg. št. 183589, izdala UE Ljub-
ljana. s-52113

Sitar Janez, Stožice 29b, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. 42993,
S 448151, izdala UE Ljubljana. s-52105

Slavinec Boštjan, Pavlovski vrh 5, Ivanj-
kovci, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 9842. g-52024

Smajilović Fahir, Na zelenici 13, Pre-
bold, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 21830, izdala UE Velenje. p-52090

Smrečnik Miran, Novo naselje 2, Gornji
Grad, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 9864, izdala UE Mozirje. p-52039

Stanič Helena, Bodrež 28, Kanal, voz-
niško dovoljenje. g-52095

Starc Mirica, Pišece 46d, Pišece, voz-
niško dovoljenje, kat. BF, št. 1463, izdala
UE Brežice. p-52115

Stele Janez, Mesesnelova ulica 17, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 216155, S 1134891, izdala UE Ljublja-
na. s-52233

Stožinič Dejan, Bučka 27, Škocjan, voz-
niško dovoljenje, št. 10069. p-52103

Stopar Darko, Cesta na Barju 7, Vrhni-
ka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10961, izdala UE Vrhnika. s-52207

Stropnik Ivan, Šenbric 25, Velenje, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 03850,
izdala UE Velenje. p-52094

Stropnik Mateja, Florjan 136, Šoštanj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 18189,
izdala UE Velenje. p-52098

Stupica Nika, Malči Beličeve 50, Ljublja-
na, indeks Pedagoške fakultete v Ljubljani,
izdan leta 1995. s-52058

Stupica Nika, Malči Beličeve 50, Ljublja-
na, študentsko izkaznico, izdala Pedagoška
fakulteta v Ljubljani. s-52059

Sušnik Aleš, Matjaževa ulica 5, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 930227, reg. št. 180351, izdala UE Ljub-
ljana. s-52284

Šabančević Jasminka, C. v Rovte 6, Je-
senice, diplomo. g-52311

Šendlinger Melita, Ul. bratov Vošnjakov
5, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 26279. p-52121

Šeruga Bojan, Nova vas 79a, Ptuj, de-
lovno knjižico, reg. št. 36213. g-52315

Šipec Franc, Česnjevek 22, Cerklje na
Gorenjskem, diplomo 3. letnika SKCPŠ
Škofja Loka, rednega izobraževanja - vzdr-
ževalec vozil in strojev ter  večernega pro-
grama kot voznik, izdano leta 1986.
g-52265

Šircelj Drago, Cankarjeva ulica 39, Treb-
nje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 4359, št. S 284133, izdala UE Trebnje.
s-52214

Škof Matevž, Stara c. 10, Logatec, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 762678,
reg. št. 3531, izdala UE Logatec. s-52062

Škrjanec Ernest, Čužnja vas 1, Trebel-
no, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg.
št. 10217, št. S 1039970, izdala UE Treb-
nje. g-52269

Škrubej Blaž, Šešče 18, Prebold, oseb-
no izkaznico. p-52050

Škulj Feliks, Prežganje 4, Ljubljana, de-
lovno knjižico. s-52007

Šoster Oskar, Podvin 16, Žalec, osebno
izkaznico, št. AA 0559668, izdana dne
21. 3. 1994 pri UE Žalec. p-52021

Špacapan Janez, Merljaki 34, Renče,
vozniško dovoljenje. g-52041

Špilak Drago, Otovci 61, Mačkovci, voz-
niško dovoljenje, št. 8200. p-52062

Šprah Robert, Kungota 30, Kidričevo,
delovno knjižico, reg. št. 45444, izdana na
Ptuju. g-52078

Špur Andrej, Ob Ljubljanici 22, Vrhnika,
delovno knjižico. s-52126

Šuligoj Robert, Grgar 162, Grgar, voz-
niško dovoljenje. g-52089

Švab Matjaž, Stenica 41, Vitanje, vozniš-
ko dovoljenje, št. 13334. p-52080

Tajnšek Lena, Seljakovo naselje 37,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1115830, reg. št. 47181, izdala UE
Kranj. s-52119

Tischer Valter, Turjak 41, Turjak, vozniš-
ko dovoljenje, kat. BFGH, št. S 892424,
reg. št. 50205, izdala UE Ljubljana.
s-52107

Tkavc Stanko, Lokavci 20, Sp. Ivanjci,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6689,
izdala UE Gornja Radgona. g-52303

Tomac Milan, Partizanska 2, Piran, za-
časno potrdilo št. 226-2/98-77. g-52215

Tominšek Drago, Bevkova 9, Žalec, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 1079160, izdala UE Žalec. p-52031

Tratar Stane, Milčinskega ulica 58, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
686150, reg. št. 84859, izdala UE Ljublja-
na. s-52038

Tubeishat Salih, Prešernova 13, Seno-
vo, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 5032.
p-52082

Turel Alojz, Gerbičeva ulica 17, Ljublja-
na, zavarovalno polico št. 513870, izdala
Zavarovalnica Tilia d.d. Novo mesto.
s-52328

Turk Marko, Velike Brusnice 31, Brusni-
ce, inštruktorsko vozniško dovoljenje, kat.
BCE, št. 162. g-52096

Turk Marko, Velike Brusnice 31, Volčja
Draga, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
št. 26675. g-52097

Turšič Stane, Kamnik pod Krimom 166,
Preserje, veteransko izkaznico, št. 013734,
izdala UE Ljubljana-Vič Rudnik. s-52139

Uhan Majda, Tovarniška ulica 7, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 886378, reg. št. 98792, izdala UE Ljub-
ljana. s-52186

Urbajs Dolores, Trubarjeva 44, Celje,
vozniško dovoljenje, št. 44144. p-52087

Urdih Aleksander, Vrtoče 5, Miren, voz-
niško dovoljenje. g-52040

Uršič Julija, Smrtnikova ulica 4, 1000
Ljubljana, zavarovalno polico, št.
00103109247, izdala Zavarovalnica Slov-
enica s-54001

Uršič-Drolc Ivan, Kotnikova ulica 2, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1023832, reg. št. 206841, izdala UE
Ljubljana. s-52333

Vardič Dragan, Krasinec 5a, Gradac, in-
deks št. 458, izdala Srednja šola Črnomelj
v šolskem letu 1985/86. p-52027

Vareško Selma, Na Lipico 2, Šentjur,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11051,
izdala UE Šentjur pri Celju. p-52018

Vatovec Lidija, Endliherjeva ulica 6, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
586082, reg. št. 135791, izdala UE Ljub-
ljana. s-52320

Vežnauer Daniel, Kozlovičeva 1, Koper,
delovno knjižico. g-52015

Verdnik Stanislav, Zreče 2, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 12187. p-52060

Vodopivec Aljaž, Podlubnik 237, Škofja
Loka, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje kovinarske in cestno prometne šole
Škofja Loka, izdano leta 1994. s-52104

Vodopivec Bojan, Na Brajdi 9, Ajdovšči-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1132358, izdala UE Ajdovščina. s-52346

Vodušek Jožef, Smrjene 175, Škofljica,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
S 413689, reg. št. 29563, izdala UE Ljub-
ljana. s-52153

Voga Petra, Ulica II. bataljona 15, Šent-
jur, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 100042, izdala UE Šentjur pri Celju.
p-52009

Vogrinec Boris, Kocljeva 11, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 8118. g-52037

Vozel Sylvester, Rožičeva ulica 3, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1044056, reg. št. 202808, izdala UE Ljub-
ljana. s-52023

Vučina Boštjan, Aškerčeva 5b, Šoštanj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 21490,
izdala UE Velenje. p-52095

Zabavnik Marko, Hardek 44c, Ormož,
carinsko deklaracijo za vozilo Renault Ma-
ster, št. šasije VF1FDCCM518087271, ca-
rinjeno dne 15. 5. 1998 po ECL 5029.
g-52074

Zadnik Marija, Preglov trg 11, Ljubljana,
delovno knjižico. g-52218

Zagorc Zlatko, Ragovska 14, Novo me-
sto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
31040, izdala UE Novo mesto. g-52228
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Zajc Jože, Krka 5, Krka, vozniško dovo-
ljenje, kat. ABGH, št. 4296, izdala UE Gro-
suplje. s-52162

Zakinja Barbara, Sečovlje 108, Sečov-
lje, delovno knjižico. g-52170

Zaletelj Hermina, Hafnerjeva pot 40,
Kranj, delovno knjižico, izdano v Kranju.
g-52167

Zelko Sonja, Kasaze 69d, Petrovče, voz-
niško dovoljenje, kat. B, št. S 1170864,
izdala UE Žalec. p-52104

Zorman Tina, Kidričeva cesta 9, Kranj,
indeks Biotehniške fakultete, Oddelek živil-
ske tehnologije, št. 16248, izdan leta 1992.
s-52144

Zrnič Mladen, Goranieva 6, Izola, zava-
rovalno polico št. 0539027. g-52075

Zrno Ivan, Cesta 4. julija 66, Krško,
osebno izkaznico št. AA 329778, izdala UE
Krško. p-52030

Žagar Tomaž, Staretov trg 7, Šmartno
pri Litiji, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1198514, izdala UE Litija. s-52044

Žnidarčič Zvonimir, Ulica Jožeta Kopitar-
ja 27, Brezovica, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 86931, S 354592, izdala UE
Ljubljana. s-52326

Žorž Milena-Magdalena, Ziherlova ulica
6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 512044, reg. št. 176780, izdala UE
Ljubljana. s-52108

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 5117
Celje 5117
Koper 5118
Ljubljana 5120
Maribor 5123
Nova Gorica 5124
Novo mesto 5125
Slovenj Gradec 5126
Prenehanje družb po skrajšanem postopku in izbris
iz sodnega registra 5127
Celje 5127
Koper 5127
Ljubljana 5128

Evidenca statutov sindikatov 5130

Razglasi sodišč 5130
Stečajni postopki in likvidacije 5130

Razpisi delovnih mest 5131

Vsebina

Javna naročila po zakonu o javnih naročilih 5132
Namera o naročilu 5132
Javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev 5133
Javni razpis za izbiro izvajalca
s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti 5173
Sklepi po 42. členu 5173
Oddaja javnega naročila brez javnega razpisa (55. člen)5191

Javni razpisi 5193

Objave delniških družb 5197
Javne prodaje delnic 5197
Sklepi o povečanju in zmanjšanju kapitala 5198
Sklici skupščin in nasprotni predlogi 5198

Razne objave 5216

Izgubljene listine preklicujejo 5221
Potne listine 5221
Druge listine 5223


