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Sodni register

KRANJ
Rg-205291
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 98/00147 z dne 23. 4. 1998 pri
subjektu vpisa ALPEN, podjetje za trgovino in storitve Kranj, d.o.o., Bertoncljeva
20, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/00512/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo osnovnega kapitala, spremembo in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5297893
Osnovni kapital: 2,315.119 SIT
Ustanovitelj: Kurtovič Husein, Kranj, Bertoncljeva 20, vstop 30. 1. 1993, vložek
2,315.119 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 23. 4. 1998: 1771
Proizvodnja nogavic; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega
perila; 4521 Splošna gradbena dela; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

NOVA GORICA
Rg-201093
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 97/01070 z dne 19. 1.
1998 pri subjektu vpisa AVTOPRODAJA,
Družba za trgovanje na debelo z rezerv-
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nimi deli, d.o.o., sedež: IX. Korpus 96,
5250 Solkan, pod vložno št. 1/00528/00
vpisalo v sodni register tega sodišča vstop
in izstop družbenika in spremembo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5143411
Ustanoviteljica: Sklad Republike Slovenije za razvoj, izstop 20. 9. 1996; Vipa invest Nanos, Pooblaščena investicijska družba, d.d., Nova Gorica, Kidričeva 7, vložek
2,150.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 19. 1. 1998: 60240
Cestni tovorni promet.
Sprememba družbene pogodbe z dne
11. 12. 1997.
Rg-202322
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00163 z dne 17. 2.
1998 pri subjektu vpisa FRANK-I-E, Trgovina, trženje, d.o.o., sedež: Ivana Suliča
9, 5290 Šempeter pri Gorici, pod vložno
št. 1/00351/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča razširitev dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5294878
Dejavnost, vpisana 17. 2. 1998: 6412
Kurirske storitve, razen javnih poštnih storitev; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s
finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje
zračnih plovil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarnšikih in računskih in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7450 Dejavnost agencij za zaposlovanje in
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posredovanje delovne sile; 7482 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.
Rg-203333
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00172 z dne 5. 3.
1998 pri subjektu vpisa INTRA, Inženiring,
oprema objektov, d.o.o., Nova Gorica,
sedež: Vipavska 68, 5000 Nova Gorica,
pod vložno št. 1/00315/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme in
skrajšane firme ter uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5290457
Firma: INTRA LIGHTING, Proizvodnja
svetil, inženiring in oprema objektov,
d.o.o.
Skrajšana firma: INTRA LIGHTING, d.o.o.
Dejavnost, vpisana 5. 3. 1998: 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže
iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno
ogrevanje; 28511 Galvanizacija; 28512
Druga površinska obdelava in prekrivanje
kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 3150
Proivzodnja opreme za razsvetljavo in električnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge električne opreme za stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
3430 Proizvodnja delov in dodatne opreme
za motorna vozila in njihove motorje; 3511
Gradnja in popravilo ladij; 3512 Proizvodnja in popravilo čolnov za razvedrilo in šport;
3720 Reciklaža nekovinskih stankov in odpadkov; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
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nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7133 Dajanje pisarniške in
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računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami;
74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno,
geokemično in drugo opazovanje, meritve,
kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in
urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Rg-203344
Okrožno sodišče v je s sklepom Srg št.
97/01090 z dne 11. 3. 1998 pri subjektu
vpisa MEBLO POHIŠTVO BRANIK, Podjetje za proizvodnjo pohištva in opreme,
d.o.o., Branik 76a, sedež: Branik 76a,
5295 Branik, pod vložno št. 1/03344/00
vpisalo v sodni register tega sodišča vstop
in izstop družbenikov ter uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5827531
Ustanovitelji: Sitnikov Živkov Jožica, Pečenko Stanko, Cigoj Breda, Čebron Konrad, Zlobec Mojca, Pirec Karmen, Štokelj
Oton, Žerovec Helena, Piščanec Mirjam,
Cigoj Nadja, Kovačič Majda, Pribič Alenka,
Gadnik Marija in Birsa Robert, izstopili
8. 12. 1997; Curk Vladimir, Nova Gorica,
Liskur 19, Rožna dolina, in Stantič Cvetko,
Šempeter pri Gorici, Franca Baliča 30, vstopila 8. 12. 1997, vložila po 245.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana 11. 3. 1998: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2040 Proizvodnja lesene embalaže;
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
2121 Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter papirne in kartonske embalaže;
3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 3613
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 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; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve, kartiranje; 74202 Prostrsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-203350
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 97/01057 z dne 17. 3.
1998 pri subjektu vpisa GOPACK, Proizvodnja pakirnih strojev, d.o.o., Nova
Gorica, sedež: Ul. IX. Korpusa 96, 5250
Solkan, pod vložno št. 1/01063/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo
družbenika in deležev ter uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5383633
Osnovni kapital: 35,408.000 SIT
Ustanovitelji: Kobolt Jože, Nova Gorica,
Ul. 25. maja 55, vložil 5,589.920 SIT,
Schmucker s.r.l., Lucinico, Italija, Via Udine
43, vložil 29,589.920 SIT, in Schmucker
Enrico, Gorizia, B. Campobasso 23, vložil
228.160 SIT – vstopili 15. 10. 1997, odgovornost: ne odgovarjajo.
Dejavnost, vpisana 17. 3. 1998: 1520
Predelava in konzerviranje rib in ribjih izdelkov; 1531 Predelava in konzerviranje krompirja; 1532 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov; 1533 Druga predelava in konzerviranje sadja in vrtnin; 1541 Proizvodnja
surovega olja in maščob; 1542 Proizvodnja
rafiniranega olja in maščob; 1543 Proizvodnja margarine in podobnih jedilnih maščob;
1551 Mlekarstvo in sirarstvo; 1552 Proizvodnja sladoleda; 1561 Mlinarstvo; 1562
Proizvodnja škroba in škrobnih izdelkov;
1571 Proizvodnja pripravljenih krmil za
domače živali; 1572 Proizvodnja krmil za
hišne živali; 1581 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic; 15811 Dejavnost
pekarn; 15812 Dejavnost slaščičarn; 1582
Proizvodnja prepečenca in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in slaščic; 1583
Proizvodnja sladkorja; 1584 Proizvodnja kakava, 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; 1600
Proizvodnja tobačnih izdelkov; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja; 2111
Proizvodnja vlaknin; 2112 Proizvodnja papirja in kartona; 2121 Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter papirne in kartonske embalaže; 2122 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin iz
papirja; 2123 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja; 2124 Proizvodnja tapet;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 2310 Proizvodnja koksa;
2320 Proizvodnja naftnih derivatov; 2411
Proizvodnja tehničnih plinov; 2412 Proizvodnja barvil in pigmentov; 2415 Proizvodnja gnojil in dušikovih spojin; 2420 Proizvodnja pesticidov in drugih agrokemičnih
izdelkov; 2430 Proizvodnja kritnih barv, lakov in podobnih premazov, tiskarskih barv
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in kitov; 2452 Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev; 2462 Proizvodnja sredstev
za lepljenje; 2463 Proizvodnja eteričnih olj;
2465 Proizvodnja nosilcev zapisa; 2466
Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.;
2470 proizvodnja umetnih vlaken; 2511
Proizvodnja plaščev in zračnic za vozila;
2512 Obnavljanje in protektiranje gum za
vozila; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz
gume; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in
profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja
embalaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2612 Oblikovanje in obdelava
ravnega stekla; 2613 Proizvodnja votlega
stekla; 2614 Proizvodnja steklenih vlaken;
2615 Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst
stekla ter tehničnih steklenih izdelkov; 2621
Proizvodnja gospodinjske in okrasne keramike; 2623 Proizvodnja izolatorjev in izolacijskih elementov iz keramike; 2624 Proizvodnja druge tehnične keramike; 2625
Proizvodnja drugih keramičnih izdelkov;
2626 Proizvodnja ognjevzdržne keramike,
2670 Obdelava naravnega kamna; 2681
Proizvodnja brusilnih sredstev; 2682 Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov; 2710 Proizvodnja železa, jekla, ferozlitin po standardih ECSC; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
2812
Proizvodnja
kovinskega
stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za
centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in
valjanje kovin; prašna metalurgija; 2851 Površinska obdelava in prekrivanje kovin;
28511 Galvanizacija; 28512 Druga površinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic,
okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov,
sodov in podobnih posod; 2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2911 Proizvodnja motorjev in turbin, razen
za letala in motorna vozila; 2912 Proizvodnja črpalk in kompresorjev; 2913 Proizvodnja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov za mehanski prenos energije; 2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 2923 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za
gospodinjstvo; 2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 2931 Proizvodnja traktorjev; 2932 Proizvodnja drugih
kmetijskih in gozdarskih strojev; 2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2951 Proizvodnja metalurških strojev; 2952 Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev; 2953
Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno
industrijo; 2954 Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industrijo;
2955 Proizvodnja strojev za industrijo papirja in kartona; 2956 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 2960 Proizvodnja orožja in streliva; 2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih aparatov; 2972 Pro-

izvodnja neelektričnih gospodinjskih aparatov in naprav; 3001 Proizvodnja pisarniških
strojev; 3002 Proizvodnja računalnikov in
druge opreme za obdelavo podatkov; 3110
Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev; 3120 Proizvodnja naprav
za distribucijo in krmiljenje elektrike; 3130
Proizvodnja izoliranih električnih kablov in
žic; 3140 Proizvodnja akumulatorjev, primarnih členov in baterij; 3150 Proivzodnja
opreme za razsvetljavo in električnih svetilk;
3161 Proizvodnja druge električne opreme
za stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja
elektronk, elektronskih ventilov in drugih
elektronskih komponent; 3310 Proizvodnja
medicinske in kirurške opreme in ortopedskih pripomočkov; 3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in naprav, razen
opreme za industrijsko procesno krmiljenje;
3330 Proizvodnja opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 3340 Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opreme;
3350 Proizvodnja ur; 3430 Proizvodnja delov in dodatne opreme za motorna vozila in
njihove motorje; 3511 Gradnja in popravilo
ladij; 3512 Proizvodnja in popravilo čolnov
za razvedrilo in šport; 3543 Proizvodnja vozil za invalide; 3550 Proizvodnja drugih vozil, d.n.; 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov;
3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 3661 Proizvodnja bižuterije; 3662
Proizvodnja metel in krtač; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 3710 Reciklaža
kovinskih ostankov in odpadkov; 3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov;
4100 Zbiranje, čiščenje in distribucija vode; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila
motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
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kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
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stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6010 Železniški promet; 6021 Drug kopenski potniški promet na rednih linijah;
60211 Mestni in primestni potniški promet
na rednih linijah; 60212 Medkrajevni potniški cestni promet na rednih linijah; 60213
Dejavnost žičnic, vlečnic; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6030 Cevovodni transport; 6110 Pomorski promet;
6120 Promet po rekah, jezerih, prekopih;
6210 Zračni promet na rednih linijah; 6220
Izredni zračni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6322
Druge pomožne dejavnosti v vodnem prometu; 6323 Druge pomožne dejavnosti v
zračnem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih storitev;
6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
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Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7123
Dajanje zračnih plovil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja in tehnologije; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 73103 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju kmetijstva in sorodnih
dejavnosti; 73104 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju medicine; 7320
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja in humanistike;
73201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja; 73202 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve, kartiranje; 74202 Prostrsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
7513 Dejavnost javnih ustanov za pospeševanje poslovnih dejavnosti; 90001 Zbiranje
in odvoz odpadkov; 90002 Dejavnost deponij, sežiganje in drugi načini odstranjevanja trdnih odpadkov; 90003 Ravnanje s posebnimi odpadki; 90004 Kanalizacija in delovanje čistilnih naprav; 90005 Druge storitve javne higiene; 9233 Dejavnost sejmišč
in zabaviščnih parkov 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 9262 Dejavnost marin in
smučarskih centrov, druge športne dejavnosti; 92621 Dejavnost marin; 92622 Dejavnost smučarskih centrov in smučišč;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272

Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 9302
Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salonov; 93021 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salonov;
93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
93023 Dejavnost pedikerskih salonov;
9303 Druge storitve za nego telesa; 9304
Pogrebne storitve; 9305 Druge storitvene
dejavnosti; 9500 Zasebna gospodinjstva z
zaposlenim osebjem; 9900 Eksteritorialne
organizacije in združenja.
Rg-203351
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00003 z dne 18. 3.
1998 pri subjektu vpisa GOPACK, Proizvodnja pakirnih strojev, d.o.o., Nova
Gorica, sedež: Ul. IX. Korpusa 96, 5250
Solkan, pod vložno št. 1/01063/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo
osebe, pooblaščene za zastopanje s temile
podatki:
Matična št.: 5383633
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Kobolt Jože, razrešen 31. 12. 1997,
direktor Dodič Vladislav, Koper, Bežkova
ulica 5, imenovan 1. 1. 1998, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-203373
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00273 z dne 31. 3.
1998 pri subjektu vpisa MIJA, Trgovina na
debelo in drobno, Kanal, d.o.o., sedež:
Trg svobode 13, 5213 Kanal, pod vložno
št. 1/01234/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča razširitev dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5407478
Dejavnost, vpisana 31. 3. 1998: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5121 Trgovina na debelo z
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žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina
na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6120 Promet po rekah,
jezerih, prekopih; 6330 Storitve potovalnih

agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih storitev;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih
strojev in opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve, kartiranje;
74202 Prostrsko planiranje in urbanistično
načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7450 Dejavnost agencij za zaposlovanje in posredovanje delovne sile;
7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 8042 Drugo izobraževanje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9220 Radijska in televizijska dejavnost; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov za
kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč
in zabaviščnih parkov; 9251 Dejavnost knjižnic in arhivov; 92511 Dejavnost knjižnic;
92512 Dejavnost arhivov; 9252 Dejavnost
muzejev, varstvo kulturne dediščine; 92521
Dejavnost muzejev; 92522 Varstvo kulturne
dediščine; 9261 Obratovanje športnih objektov; 9262 Dejavnost marin in smučarskih
centrov, druge športne dejavnosti; 92623
Druge športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic; 9302 Dejavnost
frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salonov; 93021 Dejavnost frizerskih salonov;
93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
93023 Dejavnost pedikerskih salonov; 9303
Druge storitve za nego telesa; 9305 Druge
storitvene dejavnosti.
Rg-204240
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00272 z dne 1. 4.
1998 pri subjektu vpisa ZARIJA, Projektiranje, inženiring in poslovne storitve,
d.o.o., Nova Gorica, sedež: Tolminskih
puntarjev 2, 5000 Nova Gorica, pod vložno št. 1/01184/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.:5413800
Dejavnost, vpisana 1. 4. 1998: 2211 Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij in periodike; 2215 Drugo založništvo; 2222 Drugo
tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2233 Razmnoževanje računalniških za-
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pisov; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5170
Druga trgovina na debelo; 5247 Trgovina
na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 52473 Dejavnost papirnic; 6521 Finančni zakup (leasing); v zavarovalništvu in pokojninskih skladih; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7230 Obdelava podatkov; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7310 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije; 7320 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja in humanistike; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s holding družbami; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve, kartiranje; 74202 Prostrsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7481 Fotografska dejavnost; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232
Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
9305 Druge storitvene dejavnosti.
Rg-204248
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00164 z dne 7. 4.
1998 pri subjektu vpisa MESNA INDUSTRIJA PRIMORSKE, d.d., sedež: Panovška 1, 5000 Nova Gorica, pod vložno
št. 1/00072/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osebe, pooblaščene za zastopanje s temile podatki:
Matična št.: 5007518
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokurist Bole Jože, razrešen 5. 1. 1998; prokuristka Toroš Nives, Nova Gorica, Kidričeva 29 B, imenovana 6. 1. 1998.
Rg-204250
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 97/00545 z dne 7. 4.
1998 pri subjektu vpisa BAZENI, Rekreacija, gostinstvo, d.d., Nova Gorica, sedež: Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova
Gorica, pod vložno št. 1/03019/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
akta in kapitala z zakonom o gospodarskih
družbah povečanje kapitala, uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti in nadzorni svet s temile podatki:
Matična št.: 5742927
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Osnovni kapital: 79,537.785 SIT
Ustanovitelja: Sklad stavbnih zemljišč
Občine Nova Gorica, Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, vložil 30,080.000 SIT, in
Športna zveza Nova Gorica, Nova Gorica,
Bazoviška 4, vstopila 18. 11. 1992, vložila
48,657.785 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Člani nadzornega sveta: Trošt Niko, Kodermac Jordan, Mermolja Pavel in Gregorčič Edi, vstopili 5. 6. 1997.
Dejavnost, vpisna 7. 4. 1998: 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih, 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 9261 Obratovanje športnih objektov; 92623 Druge športne dejavnosti.
Rg-204253
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00094 z dne 7. 4.
1998 pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA
SPODNJA IDRIJA, sedež: Spodnja Idrija,
5281 Spodnja Idrija, pod vložno št.
1/00080/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z odlokom, spremembo
sedeža in ustanoviteljice, uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti in
spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5083788
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 5281 Spodnja Idrija, Šolska
ulica 9
Ustanoviteljica: Skupščina Občine Idrija,
izstop 6. 3. 1997; Občina Idrija, Idrija,
Mestni trg 1, vstop 6. 3. 1997, odgovornost: odgovarjajo do določene višine.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Bezeljak Helena, Idrija, Finžgarjeva 14, razrešena 23. 1. 1996, kot dirketorica in imenovana za zastopnico, ki kot ravnateljica zastopa zavod brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 7. 4. 1998:2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2215 Drugo založništvo; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5551 Storitve menz; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 80102 Osnovnošolsko
splošno izobraževanje, 8042 Drugo izobraževanje; 9232 Obratovanje objektov za kultune prireditve.
Rg-204261
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00279 z dne 8. 4.
1998 pri subjektu vpisa IKA, Industrijska
konfekcija Ajdovščina, d.d., sedež: Tovarniška 24, 5270 Ajdovščina, pod vložno št. 1/00050/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osebe, pooblaščene za zastopanje s temile podatki:
Matična št.: 5144124
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Peljhan Marjan, razrešen 24. 3.
1998; direktor Štanc Zvonko, Šempas, Vitovlje 16, imenovan 24. 3. 1998, zastopa
družbo brez omejitev.
Rg-204264
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00296 z dne 9. 4.
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1998 pri subjektu vpisa PROINŽENIRING,
Podjetje za inženiring, d.o.o., Nova Gorica, sedež: Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica, pod vložno št. 1/01385/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča popravila sklepa
opr. št. Srg 2525/94 z dne 24. 4. 1997 z
vpisom članov nadzornega sveta s temile
podatki:
Matična št.: 5443091
Člani nadzornega sveta: Durcik Vladimir,
Jereb Viktor in Vodopivec Marjana, vstopili
8. 12. 1994.
Rg-204267
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00276 z dne 9. 4.
1998 pod št. vložka 1/03801/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1262874
Firma: ROCOM TRADE, Storitve in trgovina, d.o.o., Idrija
Skrajšana firma: ROCOM TRADE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 5280 Idrija, Beblerjeva 2
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Kašca Robert, Idrija, Beblerjeva 2, vstop 5. 3. 1998, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Kašca Robert, imenovan 5. 3. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 9. 4. 1998: 1730
Plemenitenje tekstilij; 1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 3001 Proizvodnja pisarniških strojev; 3002 Proizvodnja računalnikov in druge opreme za obdelavo
podatkov; 3230 Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejemnikov, aparatov in opreme
za snemanje in predvajanje zvoka in slike;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5137 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5245 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52463 Trgovina na drobno z

gradbenim materialom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6420 Telekomunikacije; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7260 Druge računalniške dejavnosti;
74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 74831 Prevajanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 93022 Dejavnost
kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov.
Rg-204276
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 94/02500 z dne 15. 4.
1998 pri subjektu vpisa MULTILINGUA,
d.o.o., sedež: Bratov Hvalič 16, 5000 Nova Gorica, pod vložno št. 1/03265/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
akta in kapitala z zakonom o gospodarskih
družbah in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5801648
Osnovni kapital: 1,590.750 SIT
Ustanoviteljica: Ščuka Valentina, Nova
Gorica, Bratov Hvalič 16, vstop 1. 2. 1993,
vložek 1,590.750 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 15. 4. 1998: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 55112 Dejavnost penzionov;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7230 Obdelava podatkov; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 74831
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Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Rg-204281
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00312 z dne 17. 4.
1998 pri subjektu vpisa KOLOVRAT, Trgovina in prevozi, d.o.o., Ajdovščina, sedež: C. IV. Prekomorske brigade 12,
5270 Ajdovščina, pod vložno št.
1/00653/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča razširitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5319153
Dejavnost, vpisana 17. 4. 1998: 3661
Proizvodnja bižuterije; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5247 Druga popravila, d.n.; 5521
Dejavnost planinskih in drugih domov; 5530
Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 9305 Druge storitvene dejavnosti;
Rg-204293
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00194 z dne 23. 4.
1998 pri subjektu vpisa O.M. Mednarodni
inženiring, proizvodnja in trgovina, Ajdovščina, d.o.o., sedež: Vipavska cesta
6, 5270 Ajdovščina, pod vložno št.
1/02585/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča vstop in izstop družbenikov, spremembo zastopnika in spremembo družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5649005
Ustanovitelji: Peric Giovanni Branco, Udine, Italia, Campolongo al Torre, vložil
600.000 SIT, Peric Dario, Gorizia, Italia,
Doberdo del Lago, vložil 600.000 SIT, in
Vovk Marjan, Podnanos 17, vstopili 11. 12.
1997, vložil 300.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjajo; Kučej Bernard, izstopila
11. 12. 1997.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorja Kučej Bernard in Jac Vinko, razrešena 11. 12. 1997; direktor Vovk Marjan,
imenovan 11. 12. 1997, zastopa družbo s
prepovedjo odtujitve in obremenitve premoženja družbe ter z omejitvijo sklepanja pravnih poslov nad vrednostjo 300.000 SIT.

Rg-204294
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00309 z dne 23. 4.
1998 pri subjektu vpisa MUNH, Strojno
vezenje, d.o.o., Idrija, sedež: Staneta
Bloudka 28, 5280 Idrija, pod vložno št.
1/03290/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5812011
Osnovni kapital: 5,000.000 SIT
Ustanovitelji: Munh Anton, Idrija, Staneta
Bloudka 28, vstop 29. 9. 1993, vložek
2,550.000 SIT; Rupnik Petra, Idrija, Lapajnetova 23, vstop 7. 3. 1996, vložek 1,225.000
SIT, in Rupnik Franc, Idrija, Lapajnetova 23,
vstop 7. 3. 1996, vložek 1,225.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.
Rg-204297
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00331 z dne 24. 4.
1998 pri subjektu vpisa RUDNIK ŽIVEGA
SREBRA IDRIJA v zapiranju, d.o.o., sedež: Arkova 43, 5280 Idrija, pod vložno
št. 1/00183/00 vpisalo v sodni register tega sodišča popravo sklepa opr. št. Srg
461/95 z dne 29. 9. 1995 z vpisom pravilnega zneska osnovnega kapitala s temile
podatki:
Matična št.: 5040817
Osnovni kapital: 964,591.133,50 SIT
Ustanoviteljica: Republika Slovenija,
Ljubljana, Šubičeva 4, vstop 1. 6. 1995,
vložek 964,591.133,50 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Rg-205554
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00350 z dne 8. 5. 1998
pri subjektu vpisa SPIT, Gradbeni inženiring, d.o.o., Nova Gorica, sedež: Lemutova 23, 5000 Nova Gorica, pod vložno št.
1/00552/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča izstop družbenika in spremembo poslovnega deleža, uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti in spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5312957
Ustanovitelji:
Lozej
Miran,
vložil
1,050.950 SIT; in Lozej Doris, Nova Gorica, Leumuta 23, vstopila 20. 12. 1989, vložila 11.500 SIT, odgovornost: ne odgovarjata; Brajdih Sonja, izstopila 28. 9. 1995;
Habič Tomaž, Litija, Bevkova 14, vstopil
11. 5. 1994, vložil 868.050 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
direktorici Brajdih Sonji, ki je bila razrešena
17. 4. 1998.
Dejavnost, vpisana 8. 5. 1998: 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, idustrijske opreme, ladij, letal; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s holding družbami; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje,
meritve, kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
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njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila.
Rg-205556
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00261 z dne 11. 5.
1998 pri subjektu vpisa GLASBENA ŠOLA
VINKO VODOPIVEC AJDOVŠČINA, sedež:
Štrancarjeva 8, 5270 Ajdovščina, pod
vložno št. 1/00037/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev vpisa z odlokom, spremembo firme in ustanoviteljice
spremembo in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti in spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5082552
Firma: GLASBENA ŠOLA VINKA VODOPIVCA AJDOVŠČINA
Ustanoviteljici: Skupščina Občine Ajdovščina, izstopila 3. 4. 1997; Občina Ajdovščina, Ajdovščina, Ul. 5. maja 6a, in Občina Vipava, Vipava, Glavni trg 15, vstopili
3. 4. 1997, odgovornost: odgovarjata do
določene višine.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Černe Vodopivec Martina, Dobravlje, Kamnje
1B, razrešena 15. 4. 1997 kot dirketorica
in imenovana za ravnateljico, ki zastopa šolo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 11. 5. 1998: 2231
Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 80421 Dejavnost
glasbenih in drugih umetniških šol; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.
Rg-205559
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00341 z dne 11. 5.
1998 pri subjektu vpisa ISKRA AVTOELEKTRIKA TRGOVINA, d.o.o., Šempeter, sedež: Vrtojbenska c. 62, 5290 Šempter,
pod vložno št. 1/02115/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osebe,
pooblaščene za zastopanje s temile podatki:
Matična št.: 5562996
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Zorn
Dragan, Volčja Draga, Bukovica 55A, razrešen 30. 4. 1998 kot v.d. direktorja in imenovan 1. 5. 1998 za direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev, razen za posle glede:
nakupa, odtujitve in obremenitve nepremičnin; najemanja posojil ali nakupa osnovnih
sredstev, če njihova vrednost presega
100.000 DEM; dajanja posojil in prevzemanja poroštev, če vrednost presga 25.000
DEM; odtujitve osnovnih sredstev, če njihova skupna vrednost preseže 10.000 DEM;
sklepanja pogodb o dolgoročnih naložbah
in druge podobne posle, ki jih lahko sklene
le s soglasjem družbenika.
Rg-205582
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00355 z dne 28. 5.
1998 pod št. vložka 1/02625/01 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev podružnice s temile podatki:
Matična št.: 1300164001
Firma: FLAJ-BAN, Poslovne storitve,
d.o.o., Poslovna enota Sežana, Knjigovodski servis in davčno svetovanje
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Skrajšana firma: FLAJ-BAN, d.o.o., Poslovna enota Sežana, Knjigovodski servis in davčno svetovanje
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 6210 Sežana, Kosovelova 4/b
Ustnaovitelj: Flaj-Ban, Poslovne storitve,
d.o.o., Kojsko št. 9, vstop 2. 4. 1998, odgovornost: vpisan kot ustanovitelj podružnice.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnica Logar Karmen, Sežana, Kidričeva
št. 3, imenovana 2. 4. 1998, vodja poslovne enote zastopa podružnico brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 28. 5. 1998: 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanej z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Rg-205586
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00366 z dne 29. 5.
1998 pri subjektu vpisa ISKRA AVTOELEKTRIKA TRGOVINA, d.o.o., Šempeter, sedež: Vrtojbenska c. 62, 5290 Šempeter,
pod vložno št. 1/02115/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča zaznambo zastavne pravice na poslovnem deležu s temile podatki:
Matična št.: 5562996
Izbriše se zastavna pravica na poslovnem deležu, vpisan dne 10. 1. 1996, opr.
št. Srg 654/95.

PTUJ
Rg-203632
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 98/00096 z dne 3. 4. 1998 pri
subjektu vpisa VUK MIRAN, podjetje za
opravljanje montažnih del in inženiringa, prevozništvo in rent a car, d.o.o.,
sedež: Hrastovec 24f, 2283 Zavrč, pod
vložno št. 1/09018/00 vpisalo v sodni register tega sodišča sprmembo dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5822335
Dejavnost, vpisana dne 3. 4. 1998:
51340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 52250 Trgovina
na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo; 55120 Dejavnost hotelov brez restavracije; 55210 Dejavnost planinskih in
drugih domov; 55220 Storitve kampov;
55230 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 55510 Storitve
menz; 55520 Priprava in dostava hrane (catering); 63300 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 63400 Dejavnosti
drugih prometnih agencij.
Rg-203633
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 97/00313 z dne 2. 4. 1998 pri
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subjektu vpisa VUK & VUK, podjetje za
opravljanje montažnih del in inženiringa, prevozništvo in rent a car, d.o.o.,
sedež: Hrastovec 24f, 2283 Zavrč, pod
vložno št. 1/09018/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme in
skrajšane firme s temile podatki:
Matična št.: 5822335
Firma: VUK MIRAN, podjetje za opravljanje montažnih del in inženiringa, prevozništvo in rent a car, d.o.o.
Skrajšana firma: VUK MIRAN, d.o.o.
Rg-203634
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00178 z dne 2. 4. 1998 pri
subjektu vpisa TERME PTUJ, d.o.o., sedež: Pot v toplice 9, 2250 Ptuj, pod vložno št. 1/06366/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5650844
Osnovni kapital: 621,332.045,70 SIT
Ustanovitelj: Kmetijski kombinat Ptuj,
Ptuj, Muzejski trg 2, vstop 27. 8. 1992,
vložek 621,332.045,70 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 2. 4. 1998:
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
55120 Dejavnost hotelov brez restavracije;
55210 Dejavnost planinskih in drugih domov; 55220 Storitve kampov; 55230 Druge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 63300 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 67130 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 85122 Specialistična ambulantna dejavnost; 85141 Samostojne
zdravstvene dejavnosti, ki jih ne opravljajo
zdravniki; 85143 Druge zdravstvene dejavnosti, d.n.; 92610 Obratovanje športnih objektov; 92623 Druge športne dejavnosti;
92720 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
93030 Druge storitve za nego telesa.
Pri dejavnosti pod šifro J 67.130 – pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom, družba opravlja “samo zastavljalnice in menjalnice”.
Rg-203638
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 97/00068 z dne 2. 4. 1998 pri
subjektu vpisa HORS, organiziranje dela
in izobraževanje kadrov, d.o.o., sedež:
Bevkova ulica 3, 2250 Ptuj, pod vložno
št. 1/06059/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšane firme, družbenikov, poslovnih deležev in zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5659256
Firma: TMI HORS, raziskava organizacijske kulture, svetovanje, usposabljanje ter izobraževanje, d.o.o.
Skrajšana firma: TMI HORS, d.o.o.

Ustanovitelji: Cimerman Oliver Mitja,
Ptuj, Langusova ulica 19, vstop 17. 12.
1994, vložek 412.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Djurdjevič Miodrag, izstop
3. 2. 1997; Hvala Primož, izstop 3. 2.
1997; Sterle Dušan, Ptuj, Ciril Metodov drevored 19, vstop 3. 2. 1997, vložek
206.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Rogina Boris, Ptuj, Bevkova 3, vstop
17. 12. 1994, vložek 206.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Rogina Liljana, Ptuj,
Bevkova 3, vstop 17. 12. 1994, vložek
206.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Jerman Sandi, Radomlje, Bukovčeva cesta
3, vstop 3. 2. 1997, vložek 206.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Belobrajdič Nataša, Portorož, Ulica XXX. divizije, Lucija,
vstop 3. 2. 1997, vložek 206.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Patekar Slavko,
Ptuj, Slekovčeva ulica 7, vstop 3. 2. 1997,
vložek 74.850 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Rogina Boris, Ptuj, Bevkova 3, razrešen 3. 2. 1997 in imenovan za prokurista;
prokurist Cimerman Oliver Mitja, Ptuj, Langusova ulica 19, razrešen 3. 2. 1997 in
imenovan z direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev.
Rg-203639
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 98/00076 z dne 27. 3. 1998 pri
subjektu vpisa MERCATOR-SVS, trgovina,
storitve, d.d., sedež: Rogozniška cesta
8, 2250 Ptuj, pod vložno št. 1/00774/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo članov nadzornega sveta in spremembo statuta z dne 25. 2. 1998 s temile
podatki:
Matična št.: 5181836
Član nadzornega sveta: Pregl Kazimir
Živko, izstop 25. 2. 1998 ter Janković Zoran, vstop 25. 2. 1998.
Rg-203641
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 97/00099 z dne 19. 3. 1998 pri
subjektu vpisa H3, podjetje za računalniško tehnologijo, d.o.o., sedež: Rajšpova 16, 2250 Ptuj, pod vložno št.
1/02535/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala,
družbenikov, zastopnikov, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5835810
Osnovni kapital: 2,000.000 SIT
Ustanovitelj: Hojnik Bojan, izstop 24. 4.
1997; Hojnik Drejče, Ptuj, Cankarjeva 5,
vstop 24. 4. 1997, vložek 2,000.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Hojnik Bojan, razrešen 24. 4. 1997;
direktor Hojnik Drejče, imenovan 24. 4.
1997, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 19. 3. 1998:
31620 Proizvodnja druge električne opreme, d.n.; 34300 Proizvodnja delov in dodatne opreme za motorna vozila in njihove motorje; 35410 Proizvodnja motornih koles;
35420 Proizvodnja koles; 35430 Proizvodnja vozil za invalide; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
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drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila
motornih koles; 50500 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 51110 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
51130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 51140 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 51180 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 51250 Trgovina na debelo s surovim tobakom; 51350 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 51510 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina na debelo s kovinami in
rudami; 51530 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
51540 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 51560 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 51610 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 51630 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 51700 Druga trgovina na debelo; 52110 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 52450 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52471 Dejavnost knjigarn; 52473
Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 52610 Trgovina
na drobno po pošti; 52720 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 52730 Popravilo ur, nakita; 60240 Cestni tovorni promet; 63110 Prekladanje; 63120 Skladiščenje; 63210 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 63220 Druge pomožne
dejavnosti v vodnem prometu; 63230 Druge
pomožne dejavnosti v zračnem prometu;
63300 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 63400 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 70100 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 72100 Svetovanje o računalniških napravah; 72200 Svetovanje in

oskrba z računalniškimi programi; 72300
Obdelava podatkov; 72400 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 72500 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 72600 Druge računalniške dejavnosti; 74120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 74300 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 74400 Ekonomsko propagiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro G 51.180 – posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n., družba opravlja vse,
“razen posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov”; pri dejavnosti pod šifro K
74.120 – računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje,
družba opravlja vse, “razen opravljanja revizijske dejavnosti.”
Rg-203642
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 98/00085 z dne 27. 3. 1998 pri subjektu vpisa ŽIŽEK, storitve, proizvodnja in
trgovina, d.o.o., sedež: Ulica 25. maja 9,
2250 Ptuj, pod vložno št. 1/02641/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5390184
Dejavnost, vpisana dne 27. 3. 1998:
5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki.
Rg-203643
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 97/00274 z dne 19. 3. 1998 pri
subjektu vpisa PODJETJE ZA STANOVANJSKE STORITVE, STANOVANJSKE IN
POSLOVNE STORITVE, d.o.o., sedež:
Vošnjakova 6, 2250 Ptuj, pod vložno št.
1/04473/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo poslovnih deležev,
družbenikov in čistopis družbene pogodbe
s temile podatki:
Matična št.: 5538726
Ustanovitelji: Belšak Gorazd, II. poslovni
delež, Ptuj, Rimska ploščad 15, vstop
30. 5. 1996, vložek 187.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Šilak Vladimir, II. poslovni delež, Ptuj, Vičava 114, vstop 30. 5.
1996, vložek 187.500 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Vamberger Slavko, II. poslovni delež, Ptuj, Ob železnici 8, vstop 30. 5.
1996, vložek 187.500 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Bezjak Silva, II. poslovni delež, Ptuj, Kerenčičeva ulica 1, vstop 30. 5.
1996, vložek 187.500 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Belšak Janez, II. poslovni delež, Ptuj, Mestni vrh 40, vstop 30. 5. 1996,
vložek 187.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja; DP STANOVANJSKI SERVIS PTUJ,
d.o.o., izstop 21. 10. 1997; Štuhec Zlatko, II. poslovni delež, Ptuj, Volkmerjeva 30,
vstop 30. 5. 1996, vložek 187.500 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Vajda Katica, II.
poslovni delež, Videm pri Ptuju, Majski vrh
1a, vstop 30. 5. 1996, vložek 187.500 SIT,
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odgovornost: ne odgovarja; Murko Tamara,
II. poslovni delež, Ptuj, Ulica Jožefe Lackove 5, vstop 30. 5. 1996, vložek 187.500
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-203645
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 97/00135 z dne 16. 3. 1998 pri
subjektu vpisa PODJETJE ZA STANOVANJSKE STORITVE, STANOVANJSKE IN POSLOVNE STORITVE, d.o.o., sedež: Vošnjakova 6, 2250 Ptuj, pod vložno št. 1/04473/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo tipa zastopnika in
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5538726
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Belšak Janez, Ptuj, Mestni vrh 40,
razrešen 16. 5. 1997 kot v.d. direktorja in
imenovan za direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 16. 3. 1998:
70100 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 70320 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi.
Rg-203646
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 98/00008 z dne 16. 3. 1998 pri
subjektu vpisa HRGA, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o., sedež: Gabrnik 28,
2256
Juršinci,
pod
vložno
št.
1/04592/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5576911
Dejavnost, vpisana dne 16. 3. 1998:
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega
pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 50302 Trgovina
na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina
na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
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5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 6024 Cestni tovorni promet.
Rg-204752
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 98/00100 z dne 7. 5. 1998 pri
subjektu vpisa WEKO-LINE, Tehnika za
prosti čas, šport, rehabilitacijo – storitve, proizvodnja, trgovina, d.o.o., sedež:
Golobova 9, 2250 Ptuj, pod vložno št.
1/08618/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti in zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5783542
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokurist Zorko Štefan, razrešen 27. 3. 1998;
prokuristka Wezel Alenka, Ptuj, Golobova
9, imenovana 27. 3. 1998.
Dejavnost, vpisana dne 7. 5. 1998:
85141 Samostojne zdravstvene dejavnosti,
ki jih ne opravljajo zdravniki.
Rg-204756
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 98/00052 z dne 7. 5. 1998 pri
subjektu vpisa LEGO-A, gradbeništvo, trgovina, uvoz-izvoz, d.o.o., sedež: Tovarniška cesta 10, 2325 Kidričevo, pod
vložno št. 1/05510/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo naziva družbenika in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5625777
Ustanovitelj: Tovarna glinice in aluminija
Boris Kidrič, p.o., izstop 21. 11. 1997;
TALUM, tovarna aluminija, d.d., Kidričevo,
Tovarniška 10, vstop 21. 11. 1997, vložek
3,264.695,20 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 7. 5. 1998:
45110 Rušenje objektov in zemeljska dela;
45210 Splošna gradbena dela; 45220 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 45250 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
45320 Izolacijska dela; 45330 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 45410 Fasaderska in štukaterska dela; 45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 45430
Oblaganje tal in sten; 45440 Soboslikarska
in steklarska dela; 45450 Druga zaključna
gradbena dela; 45500 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 60240 Cestni tovorni promet; 71320 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem.
Rg-204757
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 98/00075 z dne 23. 4. 1998 pod
št. vložka 1/09546/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5957583
Firma: VETERINARSKA POSTAJA
ORMOŽ, d.o.o.
Skrajšana firma: VP ORMOŽ, d.o.o.
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Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2270 Ormož, Ljutomerska 25
Osnovni kapital: 16,630.000 SIT
Ustanovitelji: Pintarič Kristina, Ivanjkovci, Pavlovski vrh 23, vstop 26. 9. 1997,
vložek 302.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Majdič Samo, Ormož, Kerenčičev
trg 5, vstop 26. 9. 1997, vložek 3,617.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Rajšp Samo, Ormož, Ul. doktor Hrovata 1, vstop
26. 9. 1997, vložek 3,617.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Šumak Mirko, Ormož, Kolodvorska 2, vstop 26. 9. 1997,
vložek 3,717.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Rumpf Tomi, Ljubljana, Gotska 9,
vstop 26. 9. 1997, vložek 251.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Zemljič Borut,
Pesnica pri Mariboru, Dolnja Počehova 12g,
vstop 26. 9. 1997, vložek 4,069.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Luknjar Alojzija, Ormož, Hum pri Ormožu 40, vstop 26. 9.
1997, vložek 352.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Rajh Jože, Ivanjkovci, Runeč
3, vstop 26. 9. 1997, vložek 352.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Luci Branka,
Tomaž pri Ormožu, Hranjigovci, vstop 26. 9.
1997, vložek 302.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Jurkovič Ivan, Ptuj, Vodova
11, vstop 26. 9. 1997, vložek 51.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Zemljič Borut, imenovan 26. 9.
1997, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 23. 4. 1998:
0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac, koz,
konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja prašičev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja drugih živali; 01412 Druge storitve za rastlinsko pridelavo; 0142 Storitve za živinorejo,
razen veterinarskih storitev; 0150 Lov in gojitev divjadi ter lovske storitve; 0502 Ribogojstvo, ribiške storitve; 5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5 232 Proizvodnja naftnih derivatov; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
73103 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti; 74202 Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7470
Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 8520 Veterinarstvo; 92623 Druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
Ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo po izločitvi iz Obdravskega zavoda za
veterinarstvo in živinorejo Ptuj n.sub.o., na
podlagi soglasja Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo št.: LP
01375/02095-1998/IZ z dne 10. 3. 1998.
Rg-204759
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 98/00042 z dne 23. 4. 1998 pri
subjektu vpisa PROJEKTA INŽENIRING
PTUJ, p.o., sedež: Trstenjakova ulica 2,

2250 Ptuj, pod vložno št. 1/01410/00
vpisalo v sodni register tega sodišča lastninsko preoblikovanje, spremembo pravnoorganizacijske oblike, osnovnega kapitala,
družbenikov, zastopnikov in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5076277
Firma: PROJEKTA INŽENIRING PTUJ,
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Osnovni kapital: 101,200.000 SIT
Ustanovitelji:
TOZD
PROJEKTA
INŽENIRING, n.sol.o., izstop 13. 11. 1997;
Slovenski odškodninski sklad, d.d., Ljubljana, Mala ulica 5, vložek 10,120.000 SIT,
Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., Ljubljana, Dunajska
56, vložek 10,120.000 SIT, Slovenska razvojna družba, d.d., Ljubljana, Dunajska 160,
vložek 56,720.000 SIT, Palčič Dragica,
Ptuj, Arbajterjeva 1, vložek 280.000 SIT,
Vobner Drago, Ptuj, Kajuhova ulica 10, vložek 2,040.000 SIT, Rajh Milica, Ptuj, Ciril
Metodov drevored 15, vložek 320.000 SIT,
Kukovec Irena, Markovci, Markovci 32b,
vložek 280.000 SIT, Tušak Jožica, Gorišnica, Gorišnica 153, vložek 160.000 SIT,
Golob Boris, Ptuj, Ulica Avgusta Hlupiča 12,
vložek 640.000 SIT, Svenšek Jožefa, Podlehnik, Podlehnik 40e, vložek 240.000 SIT,
Vurzer Rado, Ptuj, Grajena 75, vložek
320.000 SIT, Ladinek Helena, Hajdina, Hajdoše 102, vložek 280.000 SIT, Korbar Vladimir, Ptuj, Gregorčičev drevored 2, vložek
280.000 SIT, Kmetec Jožica, Ptuj, Svržnjakova 6, vložek 280.000 SIT, Klinkon Bojan, Ptuj, Langusova ulica 21, vložek
80.000 SIT, Drobnič Avgust, Ptuj, Ulica 5.
prekomorske 21, vložek 280.000 SIT, Lešnik Štefan, Ptuj, Klepova 12, vložek
680.000 SIT, Sok Marjan, Gorišnica, Zamušani 9, vložek 320.000 SIT, Vidovič Slavica, Markovci, Zagojiči 5, vložek 320.000
SIT, Škrjanec Srečko, Ptuj, Ulica 5. prekomorske 15, vložek 280.000 SIT, Kovačič
Milica, Ptuj, Ulica 25. maja 9, vložek
240.000 SIT, Dragar Sonja, Hajdina, Spodnja Hajdina 98, vložek 280.000 SIT, Primožič Milenka, Ptuj, Rimska ploščad 18, vložek 280.000 SIT, Galič Viktorija, Videm pri
Ptuju, Barislovci 15a, vložek 280.000 SIT,
Grgič Zora, Maribor, Ketejeva 21, vložek
280.000 SIT, Brodej Biserka, Rače, Ješenca 6f, vložek 240.000 SIT, Žerak Milena, Ptuj, Ulica 5. prekomorske 6, vložek
480.000 SIT, Kolarič Slavica, Ptuj, Spuhlja
106a, vložek 520.000 SIT, Junger Rosvita,
Pragersko, Aškerčeva 27, vložek 280.000
SIT, Rožmarin Janez, Gorišnica, Muretinci
53, vložek 280.000 SIT, Kosajnič Danica,
Dornava, Mezgovci ob Pesnici 25a, vložek
280.000 SIT, Prelesnik Franc, Ptuj, Ciril
Metodov drevored 8, vložek 160.000 SIT,
Čepić Branko, Maribor, Prešernova 20, vložek 760.000 SIT, Korošec Marko, Ptuj, Ulica 14. divizije 99, vložek 280.000 SIT, Peternel Vladimir, Ptuj, Kajuhova 3, vložek
320.000 SIT, Muršec Marjan, Markovci,
Sobetinci 2a, vložek 240.000 SIT, Medved
Marija, Cirkovce, Cirkovce 63a, vložek
280.000 SIT, Plohl Željko, Ptuj, Vespazianova 5, vložek 280.000 SIT, Korošec Jožef, Destrnik, Desenci 1, vložek 280.000
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SIT, Lah Janez, Ptuj, Maistrova 22, vložek
280.000 SIT, Horvat Štefanija, Videm pri
Ptuju, Pobrežje 158a, vložek 640.000 SIT,
Kranjc Silva, Ptuj, Ulica Jožefe Lacko 42,
vložek 320.000 SIT, Čuček Benjamin, Ptuj,
Prečna pot 3, vložek 1,240.000 SIT, Medved Anka, Ptuj, Cankarjeva 6, vložek
240.000 SIT, Preac Justina, Ptuj, Ob Studenčnici 11, vložek 280.000 SIT, Zadravec Janko, Ptuj, Tomšičeva 35, vložek
280.000 SIT, Težak Sergej, Ptuj, Langusova ulica 6, vložek 200.000 SIT, Golob Vito,
Ptuj, Avgusta Hlupiča 12, vložek 80.000
SIT, Golob Rok, Ptuj, Avgusta Hlupiča 12,
vložek 80.000 SIT, Golob Darinka, Ptuj,
Avgusta Hlupiča 12, vložek 280.000 SIT,
Drobnič Tamara, Ptuj, Ulica 5. prekomorske 21, vložek 80.000 SIT, Čepić Brina,
Maribor, Prešernova 20, vložek 80.000 SIT,
Čepić Marina, Maribor, Prešernova 20, vložek 240.000 SIT, Tušak Teja, Gorišnica,
Gorišnica 153, vložek 40.000 SIT, Žerak
Danijela, Žetale 19a, vložek 320.000 SIT,
Žerak Manjaša, Ptuj, Ulica 5. prekomorske
6, vložek 160.000 SIT, Palčič Nuša, Ptuj,
Arbajterjeva 1, vložek 80.000 SIT, Muzek
Marija, Ptuj, Kraigherjeva 27, vložek
160.000 SIT, Vidovič Hinko, Markovci, Zagojiči 5, vložek 320.000 SIT, Vidovič Bogdan, Markovci, Zagojiči 5, vložek 240.000
SIT, Golob Klaudija, Markovci, Zagojiči 5,
vložek 200.000 SIT, Dragar Branivoj, Hajdina, Spodnja Hajdina 98, vložek 600.000
SIT, Dragar Boštjan, Hajdina, Spodnja Hajdina 98, vložek 80.000 SIT, Dragar Aleš, Maribor, Majeričeva 6, vložek 160.000 SIT,
Junger Tomaž, Pragersko, Aškerčeva 27,
vložek 80.000 SIT, Junger Petra, Pragersko, Aškerčeva 27, vložek 80.000 SIT, Vobner Tanja, Ptuj, Kajuhova 10, vložek
280.000 SIT, Vobner Aleš, Ptuj, Kajuhova
10, vložek 160.000 SIT, Kmetec Tanja, Ptuj,
Svržnjakova 6, vložek 80.000 SIT, Kmetec
Barbara, Ptuj, Svržnjakova 6, vložek 80.000
SIT; Matjašič Marija, Ptuj, Kvedrova 5, vložek 320.000 SIT, Rožmarin Franc, Gorišnica, Muretinci 53, vložek 320.000 SIT, Korbar Aljaž, Ptuj, Gregorčičev drevored 2, vložek 80.000 SIT, Ladinek Leonida, Hajdina,
Hajdoše 102, vložek 80.000 SIT, Vurcer Otilija, Ptuj, Minoritski trg 2, vložek 320.000
SIT, Korošec Marija, Destrnik, Desenci 1,
vložek 320.000 SIT, Galič Mojca, Videm pri
Ptuju, Barislovci 15a, vložek 80.000 SIT,
Rožmarin Rozalija, Gorišnica, Muretinci 53,
vložek 320.000 SIT, Škrjanec Blaž, Ptuj, 5.
prekomorske 15, vložek 80.000 SIT, Korošec Martina, Destrnik, Desenci 1, vložek
80.000 SIT, Korošec Matjaž, Destrnik, Desenci 1, vložek 80.000 SIT, Črnko Vitomir-Karl, Kamnica, Stara ulica 2, vložek
80.000 SIT, Erjavec Jožef, Ptuj, Svržnjakova
6, vložek 320.000 SIT, Erjavec Kristina, Ptuj,
Svržnjakova 6, vložek 320.000 SIT, Škerbinc Marijan, Maribor, Vinarska 12d, vložek
200.000 SIT, Škerbinc Marija, Maribor, Vinarska 12d, vložek 200.000 SIT, Golubič
Vladimir, Cestica, Vratno otok, vložek
400.000 SIT, Završki Jasna, Maribor, Bolgarska 7, vložek 80.000 SIT – vstopili
13. 11. 1997, odgovornost: ne odgovarjajo.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor Vobner Drago, Ptuj, Kajuhova 10,
razrešen 13. 11. 1997 in ponovno imenovan za direktorja, ki zastopa družbo brez

omejitev; zastopnik Golob Boris, Ptuj, Ulica
Avgusta Hlupiča 12, imenovan 13. 11.
1997, zastopa družbo kot član poslovodstva, brez omejitev; zastopnik Čepić
Branko, Maribor, Prešernova 20, imenovan
13. 11. 1997, zastopa družbo kot član poslovodstva, brez omejitev; zastopnik Rožmarin Janez, Gorišnica, Muretinci 53, imenovan 13. 11. 1997, zastopa družbo kot
član poslovodstva, brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 23. 4. 1998:
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 73103 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti; 73201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja; 73202 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju humanistike; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s holding družbami;
74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno,
geokemično in drugo opazovanje, meritve
in kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje
in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7481 Fotografska dejavnost; 74832 Fotokopiranje
in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro K 74.12 – računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje, družba opravlja
vse, “razen revizijske dejavnosti”.
Vpis lastninskega preoblikovanja na podlagi soglasja Agencije Republike Slovenije
za prestrukturiranje in privatizacijo, št. LP
01343/00271-1998/IZ z dne 10. 2.
1998.
Rg-204762
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 97/00067 z dne 23. 4. 1998 pri
subjektu vpisa POKRAJINSKI MUZEJ
PTUJ, sedež: Muzejski trg 1, 2250 Ptuj,
pod vložno št. 1/00099/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5052823
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Vidovič Ivan, razrešen 1. 4. 1997
kot v.d. direktorja; direktorica Ciglenečki
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Marjeta, Ptuj, Krempljeva ulica 9, imenovana 1. 4. 1997, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-204767
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 98/00014 z dne 6. 5. 1998 pri
subjektu vpisa HRANILNO KREDITNA
SLUŽBA PTUJ, p.o., sedež: Titov trg 12,
2250 Ptuj, pod vložno št. 4/00004/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5222176
Sedež: 2250 Ptuj, Miklošičeva ulica 12
Dejavnost, vpisana dne 6. 5. 1998:
65122 Dejavnost hranilnic; 67130 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom.
Pri dejavnosti pod šifro J 67.130 – pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom, družba opravlja “samo menjalnice”.
Rg-204768
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 98/00106 z dne 6. 5. 1998 pod št.
vložka 1/09589/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev komanditne
družbe s temile podatki:
Matična št.: 1277324
Firma: ADDP PULKO IN DRUGI, trgovina in storitve, k.d.
Skrajšana firma: ADDP PULKO in drugi, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 2250 Ptuj, Kicar 19a
Osnovni kapital. 20.000 SIT
Ustanovitelja: Pulko Darko, komplementar, Ptuj, Kicar 19a, vstop 2. 4. 1998, vložek 10.000 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem; komanditist, vstop
2. 4. 1998, vložek 10.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Pulko Darko, imenovan 2. 4. 1998,
zastopa družbo brez omejitev; prokurist Anžel Davorin, Ptuj, Kicar 19a, imenovan 2. 4.
1998.
Dejavnost, vpisana dne 6. 5. 1998:
01120 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01500 Lov in gojitev divjadi
ter lovske storitve; 15320 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov; 15330 Druga predelava in konzerviranje sadja in vrtnin; 15811
Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost slaščičarn; 15820 Proizvodnja prepečenca in
piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 15910 Proizvodnja žganih pijač;
20300 Stavbno mizarstvo; 25210 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih
mas; 25220 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas; 25230 Proizvodnja izdelkov iz
plastičnih mas za gradbeništvo; 25240 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
36110 Proizvodnja sedežnega pohištva;
36120 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 36130
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega; 36140 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno
z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 50200 Vzdrževa-
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nje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina
na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo
pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 51120 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 51150
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
51170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 51180 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 51310 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 51340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 51360
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
51380 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovina na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina na debelo
z oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi
in TV aparati; 51440 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
51450 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 51610 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 51630 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 51660 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 51700 Druga trgovina
na debelo; 52110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
52120 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 52410 Trgovina na
drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na drobno z oblačili; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52620 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 55520 Priprava in
dostava hrane (catering); 60240 Cestni tovorni promet; 63110 Prekladanje; 63120
Skladiščenje; 63300 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 70100
Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
70200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
74130 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
74400 Ekonomsko propagiranje; 74820 Pa-
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kiranje; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro G 18.180 – posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n., družba opravlja vse,
“razen farmacevtskih izdelkov”.
Rg-204770
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 97/00092 z dne 6. 5. 1998 pri
subjektu vpisa VITAL, gostinstvo in trgovina, d.o.o., sedež: Tovarniška 7, 2325 Kidričevo, pod vložno št. 1/03994/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo naziva družbenika in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5495792
Ustanovitelj: Tovarna glinice in aluminija
Boris Kidrič, p.o., izstop 17. 11. 1992;
TALUM, tovarna aluminija, d.o.o., Kidričevo, Tovarniška 10, vstop 17. 11. 1992, vložek 38,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpsana dne 6. 5. 1998:
51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 51310 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 51320 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 51330 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 51340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Trgovina na debelo s
tobačnimi izdelki; 51360 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 51380 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 51410 Trgovina na debelo
s tekstilom; 51420 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgovina na debelo
s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
51450 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 52210 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
52220 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 52230 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 52240 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 52260 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 52270 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
52230 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 55510
Storitve menz; 63300 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 92610
Obratovanje športnih objektov; 92720 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
Rg-204771
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 98/00119 z dne 6. 5. 1998 pri
subjektu vpisa KMETIJSTVO POLANEC,

d.o.o., sedež: Pleterje 34, 2324 Lovrenc
na Dravskem polju, pod vložno št.
1/02395/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5381053
Dejavnost, vpisana dne 6. 5. 1998:
01110 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
01120 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01131 Vinogradništvo;
01132 Sadjarstvo; 01210 Reja govedi;
01220 Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in
mezgov; 01230 Reja prašičev; 01240 Reja
perutnine; 01250 Reja drugih živali; 01300
Mešano kmetijstvo; 01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin; 01412 Druge storitve za rastlinsko
pridelavo; 01420 Storitve za živinorejo, razen veterinarskih storitev; 10300 Pridobivanje šote; 14210 Pridobivanje gramoza in
peska; 15510 Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov; 15610 Mlinarstvo; 15710 Proizvodnja pripravljenih krmil za domače živali; 15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost slaščičarn; 15930
Proizvodnja vina iz grozdja; 29310 Proizvodnja traktorjev; 29320 Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih strojev; 29400
Proizvodnja obdelovalnih strojev; 34200
Proizvodnja karoserij za vozila; proizvodnja
prikolic in polprikolic; 45110 Rušenje objektov in zemeljska dela; 45210 Splošna
gradbena dela; 50101 Trgovina na debelo
z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50500 Trgovina na drobno
z motornimi gorivi; 51110 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 51130 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
51140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 51170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 51210 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 51220 Trgovina na debelo
s cvetjem in rastlinami; 51230 Trgovina na
debelo z živimi živalmi; 51240 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 51310 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 51320
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 51330 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 51340 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
51360 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 51390 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 51470 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51530 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo;
51540 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami
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za ogrevanje; 51660 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 52110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
52120 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 60212 Medkrajevni potniški cestni promet na rednih linijah; 60220 Storitve taksistov; 60230 Drug
kopenski potniški promet; 60240 Cestni tovorni promet; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 71310 Dajanje kmetijskih
strojev in opreme v najem; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 90001
Zbiranje in odvoz odpadkov.
Rg-204772
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 97/00332 z dne 7. 5. 1998 pri
subjektu vpisa LEKARNA ORMOŽ, p.o., sedež: Skolibrova 16, 2270 Ormož, pod
vložno št. 1/07283/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5691150
Sedež: 2270 Ormož, Ptujska cesta 25
Dejavnost, vpisana dne 7. 5. 1998:
52310 Dejavnost lekarn; 52320 Trgovina
na drobno z medicinskimi in ortopedskimi
izdelki; 52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 85200 Veterinarstvo.
Pri dejavnosti pod šifro H 85.200 – veterinarstvo (od tega: preskrba z zdravili, krmili
in strupi za uporabo v veterinarski medicini).
Rg-204777
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 97/00297 z dne 22. 4. 1998 pri
subjektu vpisa OPEKARNA ORMOŽ, d.d.,
sedež: Kolodvorska 7, 2270 Ormož, pod
vložno št. 1/02909/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika
v zvezi s Srg 290/97 s temile podatki:
Matična št.: 5076382
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: zastopnica Šiker Marija, razešena 31. 12.
1997 kot predsednica začasne uprave; članica uprave Glavinič Marija, Miklavž pri Ormožu, Vinski vrh 6, razrešena 31. 12. 1997
in imenovana za predsednico uprave, ki zastopa družbo brez omejitev; član uprave
Brajkovič Valdi, Ormož, Skolibrova 6, imenovan 31. 12. 1997, zastopa družbo brez
omejitev, v odsotnosti predsednice uprave.
Rg-204778
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 97/00290 z dne 17. 2. 1998 pri
subjektu vpisa MERCATOR OGRAD, industrijsko gradbeno podjetje, d.o.o., sedež:
Kolodvorska 7, 2270 Ormož, pod vložno
št. 1/02909/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča lastninsko preoblikovanje,
spremembo firme, skrajšane firme, pravnoorganizacijske oblike, osnovnega kapitala, družbenikov, zastopnikov in člane nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5076382

Firma: OPEKARNA ORMOŽ, d.d.
Skrajšana firma: OPEKARNA, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 228,130.000 SIT
Ustanovitelji: Poslovni sistem Mercator,
d.d., izstop 24. 4. 1997; Mercator-Ograd
Ormož, d.o.o., izstop 24. 4. 1997; Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Ljubljana, Kolodvorska 15, vstop
25. 4. 1997, vložek 39,800.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Slovenski odškodninski sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, vstop
25. 4. 1997, vložek 22,810.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Slovenska razvojna družba, Ljubljana, Dunajska 160, vstop
25. 4. 1997, vložek 51,180.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; udeleženci interne razdelitve, vstopili 25. 4. 1997, vložili
42,630.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo; udeleženci notranjega odkupa, vstopili 25. 4. 1997, vložili 71,710.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Šiker Marija, Varaždin, Janka Jurkovića 27, razrešena 25. 4. 1997 kot v.d.
direktorice in imenovana za zastopnico, ki
kot predsednica začasne uprave zastopa
družbo brez omejitev; članica uprave Glavinič Marija, Miklavž pri Ormožu, Vinski vrh 6,
imenovana 25. 4. 1997, zastopa družbo
brez omejitev.
Člani nadzornega sveta: Lukaček Ana,
Borec Miklavž in Fistrovič Milena, vsi vstopili 25. 4. 1997.
Vpiše se lastninsko preoblikovanje na
podlagi soglasja Agencije RS za prestrukturiranje
in
privatizacijo
št.
LP
00866/1996-DD z dne 11. 3. 1996.
Rg-204773
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 97/00157 z dne 7. 5. 1998 pri
subjektu vpisa KNJIŽNICA ORMOŽ, sedež:
Vrazova 12, 2270 Ormož, pod vložno št.
1/05915/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo imena javnega zavoda, sedeža in naziva družbenika s temile
podatki:
Matična št.: 5627460
Firma: KNJIŽNICA FRANCA KSAVRA
MEŠKA ORMOŽ
Sedež: 2270 Ormož, Kolodvorska 9
Ustanovitelj: Skupščina Občine Ormož,
izstop 30. 5. 1996; Občinski svet Ormož,
Ormož, Ptujska cesta 6, vstop 30. 5.
1996, odgovornost: odgovarja do določene višine.
Rg-204751
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 97/00155 z dne 7. 5. 1998 pri
subjektu vpisa GEBRÜDER WEISS, Internacionalna špedicija in logistika, d.o.o.,
sedež: Rogozniška cesta 33, 2250 Ptuj,
pod vložno št. 1/09504/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo družbenika s temile podatki:
Matična št.: 5871638
Ustanovitelj: Gebrüder Weis internacionale spedition GmbH, Bundesstrasse 110,
Lauterach 6923, izstop 17. 3. 1997; Gw
International Hlding GmbH, Lauterach, Bundesstrasse 110, vstop 17. 3. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgvornost: ne odgovarja.
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Rg-204760
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 98/00069 z dne 22. 4. 1998 pod
vložno št. 1/09587/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1277529
Firma: INVEST TRGOVINA, trgovina,
proizvodnja in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: INVEST TRGOVINA,
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2270 Ormož, Hardek 44 b
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Kosi Vekoslav, Ormož,
Hum 9a, vložil 900.000 SIT, in Vaupotič
Marica, Ormož, Hum 41, vložila 600.000
SIT – vstopila 5. 3. 1998, odgovornost: ne
odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Vaupotič Marica, imenovana 5. 3.
1998, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 22. 4. 1998: 45110
Rušenje objektov in zemeljska dela; 45120
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 45210
Splošna gradbena dela; 45220 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 45230 Gradnja
cest, železniških prog, letališč in športnih
objektov; 45250 Druga gradbena dela, tudi
dela specialnih strok; 45310 Električne inštalacije; 45320 Izolacijska dela; 45330 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
45340 Druge inštalacije pri gradnjah;
45410 Fasaderska in štukaterska dela;
45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega
pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten;
45440 Soboslikarska in steklarska dela;
45450 Druga zaključna gradbena dela;
45500 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 50500 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 51150 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 51230 Trgovina na
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debelo z živimi živalmi; 51240 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 51310 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 51390
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 51420 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 51430
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 51450
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 51510 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 51520
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
51530 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo;
51540 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 51550 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 51570 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 51610 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 51630
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
52110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 52120
Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 52461 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52484 Trgovina na drobno s kurivom; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55120 Dejavnost hotelov brez
restavracije; 55230 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 60240 Cestni tovorni promet; 67130
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 71100 Dajanje avtomobilov v najem; 71210 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 71330 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem;
74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 74400 Ekonomsko propagiranje.
Pri dejavnosti J 67.130 – Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom “samo menjalnice in zastavljalnice”.
Rg-204761
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 97/00066 z dne 22. 4. 1998 pri
subjektu vpisa POKRAJINSKI MUZEJ PTUJ,
p.o., sedež: Muzejski trg 1, 2250 Ptuj, pod
vložno št. 1/00099/00 vpisalo v sodni register tega sodišča preoblikovanje p.o., v javni
zavod, spremembo družbenikov in zastopnikov ter uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5052823
Firma: POKRAJINSKI MUZEJ PTUJ
Pravnoorg. oblika: zavod
Ustanoviteljici: Skupščina Občine Ptuj in
Skupščina Občine Ormož, izstopili 6. 6.
1996; Mesna občina Ptuj, Ptuj, Mestni trg
1, in Občina Ormož, Ormož, Ptujska cesta
6, vstopili 6. 6. 1996, odgovornost: odgovarjata do določene višine.
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: Fekonja Andrej, razrešen 5. 12. 1986 in ravnatelj Miočinovič Boris, razrešen 27. 6.
1996, zastopnik Vidovič Ivan, Ptuj, Mariborska 58, imenovan 27. 6. 1996, zastopa zavod kot v.d. direktorja brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 27. 4. 1998: 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
92521 Dejavnost muzejev; 92522 Varstvo
kulturne dediščine.
Rg-204763
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 98/00058 z dne 10. 4. 1998 pri subjektu vpisa ARDI BAJRAKTARAJ & COM.,
proizvodnja, gradbeništvo, trgovina in posredovanje, d.n.o., sedež: Trstenjakova 5,
2250 Ptuj, pod vložno št. 1/09565/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5968143
Dejavnost, vpisana 10. 4. 1998: 0111
Pridelvoanje žit in drugih poljščin; 0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin; 01412
Druge storitve za rastlinsko pridelavo;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje.
Rg-204765
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 98/00034 z dne 23. 4. 1998 pri
subjektu vpisa ŠPEDICIJA GOJA, špeditersko in transportno podjetje, d.o.o., sedež: Mariborska 25 c, 2250 Ptuj, pod
vložno št. 1/04027/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža
družbe, osnovnega kapitala, poslovnih deležev, zastopnikov in tipa zastopanja ter
uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5496098
Sedež: 2250 Ptuj, Rajšpova 18
Osnovni kapital: 8,230.000 SIT
Ustanovitelji: Gojčič Franc, Ptuj, Mariborska 25 c, vstopil 20. 5. 1991, vložil
6,995.500 SIT, Plavec Anton, Ptuj, Na obrežju 17, vstopil 20. 5. 1991, vložil 823.000
SIT, in Janžekovič Miroslav, Ptuj, Spuhlja 32
a, vstopil 28. 1. 1998, vložil 411.500 SIT –
odgovornost: ne odgovarjajo.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Plavec Anton, razrešen 28. 1. 1998 kot družbenik in imenovan za prokurista, in prokurist Janžekovič Miroslav, imenovan 28. 1.
1998.
Dejavnost, vpisana 23. 4. 1998: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50500 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 51120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 51150 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
51170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,

tobačnih izdelkov; 51180 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51620 Trgovina na debelo
z gradbenimi stroji; 51660 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 60211 Mestni in primestni
potniški promet na rednih linijah; 60212
Medkrajevni potniški cestni promet na rednih linijah; 60220 Storitve taksistov; 60230
Drug kopenski potniški promet; 60240 Cestni tovorni promet; 63110 Prekladanje;
63120 Skladiščenje; 63210 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 63300
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 63400 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 65210 Finančni zakup (leasing);
6711 Storitve finančnih trgov; 67130 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 70100 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 71100 Dajanje avtomobilov v najem; 71210 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 71310 Dajanje kmetijskih
strojev in opreme v najem; 71320 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem.
Pri dejavnosti G 51.180 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n., je izvzeto “posredništvo s farmacevtskimi izdelki”, pri dejavnosti J 67.130
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom, pa samo “menjalnice in zastavljalnice”.
Rg-204766
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 98/00114 z dne 7. 5. 1998 pri
subjektu vpisa ATENA-MURŠIČ & HORVAT, podjetje za trgovino, inženiring in
storitve, sedež: Gorišnica 141 c, 2272
Gorišnica, pod vložno št. 1/09433/00 vpisalo v sodni register tega sodišča preoblikovanje d.n.o., v d.o.o. spremembo firme,
skrajšane firme, sedeža, osnovnega kapitala, družbenikov, zastopnikov in družbene
pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5395615
Firma: ATENA M&H, podjetje za trgovino, inženiring in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: ATENA M&H, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2272 Gorišnica, Gorišnica 53
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Muršič Branko, Gorišnica
141 c, vstop 25. 6. 1990, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Horvat Smiljana, izstop 7. 4. 1998.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Muršič Branko, razrešen 7. 4. 1998 kot družbenik in imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev; družbenica Horvat
Smiljana, razrešena 7. 4. 1998.
Rg-204769
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 98/00118 z dne 6. 5. 1998 pod št.
vložka 1/09588/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1300717
Firma: SMILJA, podjetje za trgovino,
storitve in inženiring, d.o.o.
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Skrajšana firma: SMILJA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2272 Gorišnica, Gorišnica 53
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Horvat Smiljana, Gorišnica 141 c, vstop 7. 4. 1998, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Horvat Smiljana, imenovana 7. 4.
1998, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 6. 5. 1998: 51640
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 52410 Trgovina na
drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na
drobno z oblačili; 52430 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 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.; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 74300 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo.

SLOVENJ GRADEC
Rg-203688
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 98/00105 z dne 17. 4. 1998
pod vložno št. 1/09576/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1277570
Firma: RODOCOMP, računalništvo, trgovina, biro oprema, d.o.o.
Skrajšana firma: RODOCOMP, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2366 Muta, Mariborska 3
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Dobrina Robert, Muta, Kovaška ulica 11/a, vstop 18. 2. 1998, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Dobrina Robert, imenovan 18. 2.
1998, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 17. 4. 1998: 5170
Druga trgovina na debelo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7440 Ekonomsko propagiranje.
Pri dejavnosti pod šifro 52.488 “Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.” je izvzeta trgovina “z orožjem in
strelivom”.

Rg-204509
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 97/00367 z dne 7. 5.
1998 pri subjektu vpisa KREBS, trgovina
in gostinske storitve, d.o.o., sedež: Polena 4, 2392 Mežica, pod vložno št.
1/04043/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti in družbene
pogodbe ter uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5519543
Dejavnost, vpisana 7. 5. 1998: 22110
Izdajanje knjig; 22220 Drugo tiskarstvo;
22250 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 22320 Razmnoževanje videozapisov;
22330 Razmnoževanje računalniških zapisov; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
50500 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 51120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 51150 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
51170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 51190 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 51310
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
51320 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 51330 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 51340 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
51360 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 51390 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovina na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina na debelo
z oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi
in TV aparati; 51470 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 51520 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 51530 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 51540 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 51560 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 51640 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 51650 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 51700 Druga trgovina na
debelo; 52110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
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52210 Trgovina na drobno s svežim sadjem
in zelenjavo; 52220 Trgovina na drobno z
mesom in mesnimi izdelki; 52240 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
52260 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 52270 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina na drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na drobno z oblačili;
52430 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 52610 Trgovina na drobno po pošti; 52620 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 52630
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55520 Priprava in dostava hrane
(catering); 60240 Cestni tovorni promet;
63110 Prekladanje; 63120 Skladiščenje;
63210 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 65210 Finančni zakup (leasing); 71330 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 73102 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 74820 Pakiranje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro 52.488 “Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.” je izveta trgovina “z orožjem in
strelivom”.
Sprememba družbene pogodbe je bila
sprejeta na skupščini družbe dne 9. 9.
1997.
Rg-204510
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 98/00198 z dne 7. 5.
1998 pri subjektu vpisa ROSS, podjetje za
predelavo živalskih in naravnih vlaken,
d.o.o., sedež: Meža 56, 2370 Dravograd,
pod vložno št. 1/04122/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža,
družbeniko, dejavnosti in družbene pogodbe ter uskladitev s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5513448
Sedež: 2366 Muta, Spodnja Gortina n.h.
Ustanovitelj: Krenker Jožef, Slovenj Gradec, Gmajna 20/a, vstopil 19. 6. 1991,
vložil 2,143.092 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Grah Jože in Thor Brigitte, izstopila
3. 10. 1997.
Dejavnost, vpisana 7. 5. 1998: 17170
Priprava in predenje drugih tekstilnih vlaken; 17400 Proizvodnja tekstilnih izdelkov,
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razen oblačil; 17520 Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic in mrež; 17530 Proizvodnja
netkanih tekstilij in izdelkov iz njih, razen
oblačil; 21110 Proizvodnja vlaknin; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje.
Vpiše se akt o ustanovitvi družbe z dne
3. 10. 1997, ki v celoti nadomesti dosedanjo družbeno pogodbo.
Rg-204621
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 98/00157 z dne 6. 5.
1998 pri subjektu vpisa SGP Kograd Dravograd – Podjetje splošne dejavnosti
gradbeništva, Dravograd, d.o.o., sedež:
Otiški vrh, 2370 Dravograd, pod vložno
št. 1/02105/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča pripojitev pri prevzeti družbi
(pripojitev SGP Kograd – Podjetje SDG Dravograd, d.o.o., k SGP Kograd – Podjetje
IGEM Dravograd, d.o.o., s temile podatki:
Matična št.: 5254213
Vpiše se sklep skupščine k pripojitvi
prevzete družbe SGP Kograd – Podjetje
SDG Dravograd, d.o.o., k prevzemni družbi
SGP Kograd – Podjetje IGEM Dravograd,
d.o.o., (reg. vl. 1/02104-00), na podlagi
pripojitvene pogodbe z dne 16. 12. 1997
in odločbe Agencije Republike Slovenije za
prestrukturiranje in privatizacijo, št. LP
00870/1997 in LP 01093/1997.
Pripojitev začne veljati z vpisom v register po sedežu prevzemne družbe.
Rg-205131
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 98/00088 z dne 2. 6.
1998 pri subjektu vpisa MAJA, brivsko frizersko podjetje, d.o.o., sedež: Glavni trg
41, 2380 Slovenj Gradec, pod vložno št.
1/00569/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov s temile
podatki:
Matična št.: 5067529
Ustanovitelj: Sklad Republike Slovenije za
razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28, izstopil
4. 12. 1995; Slovenski odškodninski sklad,
Ljubljana, Mala ulica 2, vložil 203.000 SIT,
Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Ljubljana, Mala ulica 5, vložil
203.000 SIT, Camlek Andreja, Šmartno pri
Slovenj Gradcu, Turiška vas 21, vložila
113.000 SIT, Kac Olga, Slovenj Gradec,
Gmajna 6, vložila 141.000 SIT, Keber Zdenka, Muta, Ulica Lackovega odreda 13, vložila 113.000 SIT, Kotnik Urška, Šmartno pri
Slovenj Gradcu, Šmartno 60, vložila 28.000
SIT, Pokeršnik Mateja, Slovenj Gradec, Heroja Vrunča 3, vložila 57.000, Pori Bernarda, Slovenj Gradec, Heroja Vrunča 3, vložila
113.000 SIT, Smrtnik Bojana, Mislinja, Dovže 15/a, vložila 57.000 SIT, Sterle Anica,
Slovenj Gradec, Maistrova 11, vložila
226.000 SIT, Kadiš Štefanija, Šentjanž pri
Dravogradu, Otiški vrh 154/a, vložila
198.000 SIT, Keber Branka, Slovenj Gradec, Šolska ulica 6, vložila 57.000 SIT, Plešej Zdenka, Slovenj Gradec, Prešernova 46,
vložila 57.000 SIT in Uršej Alenka, Slovenj
Gradec, Heroja Ronka 16, vložila 57.000
SIT, ki so vstopili 13. 7. 1995 ter Mercata 1,
pooblaščena investicijska družba, d.d., Ljubljana, Železna cesta 18, ki je vložila 406.000
SIT in vstopila 4. 12. 1995 – odgovornost:
ne odgovarjajo.
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Rg-204622
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 98/00047 z dne 6. 5. 1998
pri subjektu vpisa SGP Kograd Dravograd,
podjetje industrija gradbenega materiala in elementov, d.o.o., sedež: Otiški vrh
2370 Dravograd, pod vložno št.
1/02104/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča lastninsko preoblikovanje, pripojitev
SGP Kograd – Podjetje SDG Dravograd,
d.o.o., sprememba firme, pravnoorganizacijske oblike, sedeža, osnovnega kapitala,
družbenikov, dejavnosti, tipa zastopnika, nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5077907
Firma: SGP Kograd – IGEM Dravograd, proizvodnja, trgovina in storitve,
d.d.
Skrajšana firma: SGP Kograd – IGEM
Dravograd, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 2373 Šentjanž pri Dravogradu, Selovec 83
Osnovni kapital: 434,375.000 SIT
Ustanovitelji: SGP Kograd – Podjetje
IGEM Dravograd, d.o.o., Dravograd, Otiški
vrh, izstopilo 3. 11. 1997; Slovenski odškodninski sklad, Ljubljana, Mala ulica 5/IV,
vložil 43,438.000 SIT; Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
Ljubljana, Dunajska 56, vložil 85,049.000
SIT; Slovenska razvojna družba, Ljubljana,
Dunajska 160, vložila 168,887.000 SIT;
upravičenci interne razdelitve; vložili
75,067.000 SIT; udeleženci notranjega odkupa, vložili 61,934.000 SIT – vstopili
3. 11. 1997, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Ločičnik Miha, Dravograd, Trg 4. julija 67, ki od 4. 11. 1997 zastopa družbo
kot začasni direktor brez omejitev.
Člani nadzornega sveta: Jeseničnik Barbara, Slivnik Andraž in Uranjek Peter, vstopili 3. 11. 1997.
Dejavnost, vpisana 6. 5. 1998: 14110
Pridobivanje kamnin za gradbene namene;
14210 Pridobivanje gramoza in peska;
14500 Pridobivanje drugih rudnin in kamnin,
d.n.; 20100 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 20200 Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa, ivernih,
vlaknenih in drugih plošč; 20300 Stavbno
mizarstvo; 20400 Proizvodnja lesene embalaže; 20510 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 20520 Proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja; 25230 Proizvodnja izdelkov
iz plastičnih mas za gradbeništvo; 26400
Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih keramičnih materialov za gradbeništvo; 26510
Proizvodnja cementa; 26520 Proizvodnja apna; 26530 Proizvodnja mavca; 26610 Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo;
26620 Proizvodnja izdelkov iz mavca za
gradbeništvo; 26630 Proizvodnja sveže betonske mešanice; 26640 Proizvodnja malte;
26650 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa; 26660 Proizvodnja drugih izdelkov iz
betona, cementa, mavca; 26700 Obdelava
naravnega kamna; 26820 Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov; 28110
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 28120 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 28210 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 28220

Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno
ogrevanje; 28300 Proizvodnja parnih kotlov,
razen kotlov za centralno ogrevanje; 28512
Druga površinska obdelava in prekrivanje kovin; 28520 Splošna mehanična dela; 28610
Proizvodnja rezilnega orodja; 28620 Proizvodnja drugega orodja; 28630 Proizvodnja
ključavnic, okovja; 28710 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod;
28720 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin;
28730 Proizvodnja izdelkov iz žice; 28740
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 28750 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 29520 Proizvodnja rudarskih
in gradbenih strojev; 29560 Proizvodnja strojev za druge posebne namene; 45110 Rušenje objektov in zemeljska dela; 45120 Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 45210 Splošna gradbena dela; 45220 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 45230 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objektov; 45240 Hidrogradnja in urejanje voda;
45250 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 45310 Električne inštalacije;
45320 Izolacijska dela; 45330 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 45340 Druge
inštalacije pri gradnjah; 45410 Fasaderska
in štukaterska dela; 45420 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten; 45440 Soboslikarska in
steklarska dela; 45450 Druga zaključna
gradbena dela; 45500 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila
motornih koles; 50500 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 51110 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
51130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 51140 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51180 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51410 Trgovina na debelo s tekstilom;
51420 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
51440 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 51450 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 51470
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 51510 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina
na debelo s kovinami in rudami; 51530 Tr-
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govina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 51540 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje;
51550 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 51560 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 51610 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 51650 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660 Trgovina na debelo
s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 51700 Druga trgovina na debelo;
52410 Trgovina na drobno s tekstilom;
52420 Trgovina na drobno z oblačili; 52430
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 52440 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
52500 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 52610 Trgovina na drobno po pošti;
52620 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 52710 Popravilo obutve in
drugih usnjenih izdelkov; 52720 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 52730
Popravilo ur, nakita; 52740 Druga popravila,
d.n.; 60230 Drug kopenski potniški promet;
60240 Cestni tovorni promet; 60300 Cevovodni transport; 63110 Prekladanje; 63120
Skladiščenje; 63210 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 63300 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 63400
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 65210
Finančni zakup (leasing); 67130 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 70100 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 70310 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
70320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 71100 Dajanje avtomobilov v najem; 71210 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 71320 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 71330 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
71340 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 72300 Obdelava podatkov;
72400 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 72500 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 72600 Druge računalniške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja; 73102

Št.

Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 74120 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 74130 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74201 Geodetsko, geološko,
geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve, kartiranje; 74202 Prostorsko
planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
74300 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 74400 Ekonomsko propagiranje;
74700 Čiščenje stavb; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Vpis lastninskega preoblikovanja na podlagi soglasja Agencije Republike Slovenije
za prestrukturiranje in privatizacijo, št. LP
01404/00870-1998/TP
in
št.
LP
01424/1093-1998/AK z dne 23. 1. 1998
ter v okviru lastninskega preoblikovanja vpis
pripojitve prevzete družbe SGP Kograd –
Podjetje SDG Dravograd, d.o.o. (reg. vl.
1/02105-00), ki prevzemni družbi SGP Kograd – Podjetje IGEM Dravograd, d.o.o.
(reg. vl. 1/02104-00).
Pri dejavnosti pod šifro 51.180 “Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.” je izvzeto posredništvo “pri prodaji farmacevtskih izdelkov”, in dejavnosti pod
šifro 52.488 “Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.” je izvzeta trgovina “z orožjem in strelivom”, pri dejavnosti
pod šifro 74.120 “Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje” je izvzeta “revizijska dejavnost”, pri dejavnosti pod šifro 74.140 “Podjetniško in poslovno svetovanje” sta izvzeta “arbitraža in posredovanje v pogajanjih med managerji in
delavci”, pri dejavnosti pod šifro 67.130 “Druge pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom” pa sme družba opravljati
dejavnost “menjalnic in zastavljalnic”.

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku in izbris
iz sodnega registra
CELJE
Srg 105/95
Rg-203
Okrožno sodišče v Celju je v registrski
zadevi predlagatelja sklenilo objaviti sklep:
Družba BAY–TRADE, mednarodno trgovsko podjetje, proizvodnja, storitve,
d.o.o., preneha po skrajšanem postopku.
Družba ima enega družbenika, in sicer:
Mlakar Drago, Ulica Vrnjačke Banje št. 5,
Velenje, ki prevzame obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje družbe ostane družbeniku.
Sklep je sprejel družbenik dne 29. 12.
1994.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
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sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 29. 9. 1997

KOPER
Srg 1107/94
Rg-204
To sodišče kot registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
Družba DEDALA, Raziskovalno-razvojno delo, ekonomske in organizacijske
storitve, strokovno usposabljanje, d.o.o.,
Župančičeva 29, Koper, ki je vpisana pri
tem sodišču pod vložno št. 1/3133/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
družbenice z dne 19. 5. 1994.
Družbenica Ticijana Prijon, Čevljarska
14, Koper, izjavlja, da dejansko premoženje družbe predstavlja ustanovni vložek v
višini 8.000 SIT, družba ni opravila nobenega prometa in je bilo edino vplačilo polog
ustanovitvenega kapitala ter ni imela zaposlenih delavcev.
Družba nima neporavnanih obveznosti.
Družbenica prevzame obveznost plačila
vseh morebitnih preostalih obveznosti družbe, za kar odgovarja z vsem svojim premoženjem.
Premoženje, ki bo ostalo po prenehanju
družbe po skrajšanem postopku, pripada
družbenici Ticijani Prijon.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu
iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 30. 5. 1995
Srg 723/94
Rg-205
To sodišče kot registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
Družba AGORA, import-export, turizem in trgovina, d.o.o., Portorož, Letoviška pot 40, ki je vpisana pri tem sodišču
pod vložno št. 1/2530/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
družbe z dne 3. 5. 1994.
Družbenika sta Jurij Valič in Marjo Valič,
oba Letoviška pot 40, Portorož.
Družbenika ugotavljata, da družba dejansko sploh ni poslovala oziroma pričela z
opravljanjem dejavnosti ter da pooblaščena
ali druga oseba ni sklepala nikakršnih pravnih poslov v njenem imenu.
Družbenika izjavljata, da družba nima neporavnanih obveznosti, da nima nikakršnih
neurejenih razmerij z delavci družbe in da
prevzemata obveznost plačila morebitnih neporavnanih obveznosti družbe, ki jih bosta
poravnala iz svojega osebnega premoženja.
Morebitno premoženje družbe se razdeli med družbenika glede na višino njunih
deležev v družbi.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu
iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 7. 3. 1995
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Razglasi sodišč
Pri navedenih sodiščih teče
postopek, da se razglasijo za
mrtve osebe, ki so pogrešane.
Pogrešance pozivamo, da se
oglase; vsi drugi, ki kaj vedo o
njihovem življenju, naj to javijo
sodniku in začasnemu skrbniku
oziroma predlagatelju v roku
treh mesecev po objavi oglasa,
ker bo sicer sodišče po preteku
tega roka pogrešanca razglasilo za mrtvega.

N 10/98-8
R-121
Barbara Miklič, roj. 17. 10. 1874 v Travi
27, nazadnje stanujoča v Avstriji, je pogrešana.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 22. 6. 1998

Oklici dedičem
D 44/98
R-116
Pri tem sodišču je v teku zapuščinski
postopek po pok. Mariji Rozman, roj. 29.
6. 1869, nazadnje stanujoči Križ 18, Komenda in umrli 10. 2. 1942, opr. št. D
44/98.
Morebitne dediče pozivamo, da se v
enem letu od objave oklica zglasijo pri Okrajnem sodišču v Kamniku zaradi podaje dedne izjave.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 15. 6. 1998

Oklici o skrbnikih in razpravah

III P 245/98
R-120
To sodišče je po okrožni sodnici Veri
Gams Premerl v pravdni zadevi tožečih
strank Nevenke Kambič, Aleša Steleta, Sanje Milostnik, Boštjana Paradiža, Maje Šabec, Marije Ulešič in Matjaža Novaka, ki jih
vse zastopa pooblaščena odvetnica Nada
Burič iz Ljubljane, zoper toženo stranko Nado Klemenčič Lipovec iz Ljubljane, Ulica
bratov Komel, dejansko bivališče neznano,
v postopku po tožbi zaradi plačila, na podlagi določila 4. točke 84. člena zakona o
pravdnem postopku, izven naroka, dne 14.
7. 1998 sklenilo:
toženi stranki se kot začasna zastopnica
postavi Vesna Bergant Rakočevič, strokov-

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
na sodelavka pravdnega oddelka Okrožnega sodišča v Ljubljani.
Začasna zastopnica bo zastopala toženko, dokler ne bo ona ali njen pooblaščenec
nastopil pred sodiščem oziroma dokler ji
skrbstveni organ ne bo postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 7. 1998

Stečajni postopki
in likvidacije

St. 18/98-8
S-358
To sodišče je dne 24. 7. 1998 s
sklepom opr. št. St 18/98 začelo postopek
prisilne poravnave nad dolžnikom Tima Holding, Podjetje za financiranje, strateški
razvoj, upravljanje in konzalting d.d., Maribor, Svetozarevska 10.
Upniki, katerih terjatve so nastale od dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne
poravnave na oglasno desko, naj z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi dokazili v roku 30 dni po objavi 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.
Za upravitelja prisilne poravnave je določen Janez Rupnik, dipl. ek., stan. Strossmayerjeva 32b, Maribor.
Ustanovi se upniški odbor, katerega člani so:
1. Hranilno kreditna služba Trgokooperant, o.sub.o., Maribor, Titova 44,
2. Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Ljubljana, Dunajska 106,
3. Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Maribor, Ul. heroja Staneta 1,
4. K2 Svetovanje in posredovanje d.o.o.,
Maribor, Vita Kraigherja 5,
5. predstavnica sveta delavcev, Cita Rat,
Maribor, Klinetova 10.
Oklic o začetku postopka prisilne poravnave je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 24. 7. 1998.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 24. 7. 1998
St 60/98
S-359
To sodišče je s sklepom St 60/98 dne
27. 7. 1998 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Unicom, d.o.o., Letališka 33,
Ljubljana.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Andrej Toš, odvetnik iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča in v Uradnem listu RS ter vpiše
v sodni register.
Dolžnike se poziva, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike se poziva, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva, ko je bil
oklic o začetku stečajnega postopka objavljen v Uradnem listu RS. Prijave je treba
vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z
ustreznimi dokazi o obstoju terjatve in kolkovane s predpisano sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 18. 12. 1998 ob 12.30 v konferenčni
dvorani tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
27. 7. 1998.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 7. 1998
St 2/95
S-360
To sodišče je v likvidacijski zadevi nad
likvidacijskim dolžnikom Zavod Tolminske
lekarne Tolmin – v likvidaciji sprejelo naslednji sklep.
Likvidacijski postopek, začet nad likvidacijskim dolžnikom Zavodom Tolminske lekarne Tolmin, se zaključi.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 6. 7. 1998
St 58/98
S-361
To sodišče je s sklepom St 58/98 dne
29. 7. 1998 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Litostroj, Tovarna viličarjev,
d.o.o., Litostrojska 40, Ljubljana.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Stojan Zdolšek, odvetnik iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča in v Uradnem listu RS ter vpiše
v sodni register.
Dolžnike se poziva, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike se poziva, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva, ko je bil
oklic o začetku stečajnega postopka objavljen v Uradnem listu RS. Prijave je treba
vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z
ustreznimi dokazi o obstoju terjatve in kolkovane s predpisano sodno takso.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 18. 12. 1998 ob 13. uri v konferenčni
dvorani tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
29. 7. 1998.
St 59/98
S-362
To sodišče je s sklepom St 59/98 dne
29. 7. 1998 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Litostroj ZRI, d.o.o., Litostrojska 40, Ljubljana.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Stojan Zdolšek, odvetnik iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča in v Uradnem listu RS ter vpiše
v sodni register.
Dolžnike se poziva, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike se poziva, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva, ko je bil
oklic o začetku stečajnega postopka objavljen v Uradnem listu RS. Prijave je treba
vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z
ustreznimi dokazi o obstoju terjatve in kolkovane s predpisano sodno takso.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 18. 12. 1998 ob 14. uri v konferenčni
dvorani tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
29. 7. 1998.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 29. 7. 1998
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St 8/96
S-363
V stečajnem postopku zoper stečajnega
dolžnika Istrakeramika, d.o.o., Koper – v
stečaju, bo narok za preizkus terjatev dne
1. 9. 1998 ob 10.15 v sobi 134.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 29. 7. 1998
St 5/95
S-364
To sodišče je v stečajni zadevi zoper
stečajnega dolžnika GIMEX, d.o.o., Lucija
– v stečaju, na seji senata dne 29. 7. 1998
sprejelo sklep.
Stečajnega upravitelja Marka Stokina iz
Kopra, Rozmanova 52, se razreši.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 29. 7. 1998

Razpisi
delovnih mest
Ob-5555
Detektivska zbornica RS išče pogodbenega sodelavca za opravljanje del in nalog
sekretarja
Na oglas se lahko prijavijo kandidati, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– višja ali visoka izobrazba družboslovne
smeri,
– komunikacijske in organizacijske sposobnosti,
– 10 let ustreznih delovnih izkušenj.
Pogodba o delu bo sklenjena za določen čas.
Prijavi morajo kandidati priložiti dokazila
o izpolnjevanju pogojev in kratek program
dela za področje dela sekretarja zbornice
ter jo v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu
RS poslati na naslov: Detektivska zbornica
RS, Stegne 21, 1000 Ljubljana.
Izbira med kandidati bo opravljena v zakonitem roku.
Detektivska zbornica
Republike Slovenije
Ob-5556
Skladno z 28. in 31. členom statuta Doma starejših občanov Polde Eberl-Jamski
Izlake, razpisuje svet doma
delovno mesto direktorja Doma starejših občanov Izlake
Za direktorja doma je lahko imenovan,
kdor poleg splošnih, z zakonom določenih
pogojev, izpolnjuje še naslednje:
– končana VII. ali VI. stopnja strokovne
izobrazbe skladno z 69. členom in drugim
odstavkom 56. člena zakona o socialnem
varstvu (Ur. l. RS, št. 54/92),
– najmanj pet let delovnih izkušenj, od
tega najmanj štiri leta na vodstvenih delovnih mestih,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– opravljen strokovni izpit,
– predložitev programa dela doma,
– ustrezne osebnostne vrline ter organizacijske in vodstvene sposobnosti.

Mandat traja štiri leta.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev naj kandidati pošljejo v 8 dneh
po objavi, v zaprti ovojnici, s pripisom “za
razpisno komisijo”, na naslov: Dom starejših občanov Polde Eberl-Jamski, Izlake 13,
1411 Izlake.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30
dneh po razpisu.
Dom starejših občanov
Polde Eberl-Jamski, Izlake
Ob-5557
OŠ dr. Janeza Mencingerja, Savska c.
10, Boh. Bistrica, razpisuje naslednja prosta delovna mesta:
specialnega pedagoga
Pogoji: dokončana šola z ustrezno višjo
ali visoko specialno pedagoško izobrazbo;
zaželjene so delovne izkušnje.
Delovno mesto bomo sklenili za nedoločen čas s polovičnim delovnim časom.
pomočnico vzgojiteljice
Pogoji: dokončana srednja vzgojiteljska
šola; delovno mesto bomo sklenili za določen čas s polovičnim delovnim časom.
psihologa
Pogoji: dokončanja šola ustrezne smeri;
delovno mesto bomo sklenili za določen
čas s polovičnim delovnim časom.
učitelja zgodovine
Pogoji: dokončana šola ustrezne smeri;
delovno mesto bomo sklenili za določen
čas s polovičnim delovnim časom.
Pisne prijave z dokazili o ustrezni izobrazbi pošljite na naslov šole, v roku 15 dni
od objave.
OŠ dr. Janeza Mencingerja
Bohinjska Bistrica
Št. 1043
Ob-5558
Osnovna šola Jožeta Gorjupa, Kostanjevica na Krki, Gorjanska 2, razpisuje delovna
mesta v VVE in OŠ za šolsko leto 1998/99
VVE
1. vzgojiteljico za določen čas s polnim delovnim časom, od 1. 9. 1998 do
31. 8. 1999.
Pogoj: končana višja ali visoka šola za
vzgojitelje.
2. pomočnico vzgojitelja za določen
čas s polovičnim delovnim časom, od 1. 9.
1998 do 31. 8. 1999.
Pogoj: končana vzgojiteljska šola.
OŠ
1. učitelja športne vzgoje za določen
čas s polovičnim delovnim časom, od 1. 8.
1998 do 31. 8. 1999.
2. knjižničarko z dopolnilnim delom
– poučevanje gospodinjstva.
Pogoj za zasedbo obeh delovnih mest je
višja ali visoka šola ustrezne smeri.
Prijave z dokazili o izobrazbi pošljite v 10
dneh po objavi razpisa.
Prijave z dokazili o izobrazbi pošljite v 10
dneh po objavi razpisa.
Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni v 20 dneh po objavi razpisa.
Osnovna šola Jožeta Gorjupa,
Kostanjevica na Krki
Ob-5559
Na podlagi 34. in 35. člena zakona o
javnih zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91, 45/94
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in 8/96) in na podlagi 19. člena statuta zavoda razpisujemo prosto delovno mesto
direktorja Zavoda za promocijo in
razvoj turizma občine Kranjska Gora
Kandidat mora poleg splošnih, z zakonom določenih pogojev, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– da ima visoko strokovno izobrazbo,
– sposobnost organizacije in vodenja,
– najmanj pet let delovnih izkušenj,
– aktivno znanje najmanj dveh svetovnih
jezikov.
Kandidat za direktorja zavoda mora v postopku razpisa predložiti svojo zamisel vodenja in razvoja zavoda.
Izbrani kandidat bo imenovan za direktorja za dobo štirih let.
Prijavljeni kandidati bodo obveščeni o
izbiri v zakonitem roku.
Kandidati naj pošljejo prijave v 8 dneh
po objavi razpisa v zaprti kuverti, z oznako
“za razpis direktorja zavoda”, na naslov:
Zavod za promocijo in razvoj turizma občine Kranjska Gora, Borovška 99a, Kranjska
Gora.
Svet zavoda za promocijo
in razvoj turizma
občine Kranjska Gora

Javna naročila
po zakonu
o javnih naročilih

Namera o naročilu

Popravek
Ob-5554
V nameri o javnem naročilu za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti, objavljeni v Uradnem listu RS, št.
52 z dne 24. 7. 1998, št. 10/98,
Ob-4944, se v 2. točki navedba vsebine
pravilno glasi:
1. Neurgentni prevozi bolnikov.
2. Prevozne storitve.
3. Špediterske storitve.
4. Varovanje premoženja.
5. Fotokopiranje in razmnoževanje.
6. Organizacija strokovnih potovanj v
tujino.
7. Gradbena, obrtniška in instalacijska vzdrževalna dela.
8. Vzdrževanje računalniške strojne
opreme.
in v 3. točki orientacijska vrednost naročila: 355,550.000 SIT.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-5527
Na podlagi tretjega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
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namero o naročilu

1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Premogovnik Velenje, javno podjetje za
pridobivanje premoga, d.d., kont. oseba
Močilnik Boris, Rudarska 6, Velenje, tel.
063/8982-106, faks 063/862-887.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nabava lesne surovine za leto 1999; les listavcev (hrast,
akacija, jesen, topol) = 14.350 m3; les
iglavcev (smreka, jelka) = 6.650 m3.
3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni
čas
objave
razpisa:
267,000.000 SIT, začetek novembra
1998.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 1. 1. 1999 in/ali zaključek 31. 12.
1999.
5. Omejitve, ki bodo upoštevane pri ocenjevanju ponudb
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Datum objave razpisa: november 1999.
Premogovnik Velenje, d.d.
Št. 601-1/98
Ob-5528
Na podlagi tretjega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
namero o javnem naročilu
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi, kont. oseba po pooblastilu naročnika Ludvik Fain, dipl. inž. arh.,
IN – TACT, d.o.o., Cesta 20. julija 2c, Zagorje ob Savi, tel. 0601/64-083, faks
0601/64-214.
2. Predmet javnega naročila: gradbeno-obrtniška in instalacijska dela ter pomična in nepomična oprema.
Navedba vsebine: izgradnja telovadnice in širitev šolskih kapacitet v Osnovni
šoli Toneta Okrogarja – Organizacijska
enota Kisovec pri Zagorju ob Savi.
3. Orientacijska vrednost naročila in
predviden
čas
objave
razpisa:
270,000.000 SIT, začetek oktober 1998
in zaključek oktober 1998.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek november 1998, dokončanje oktober
1999.
5. Omejitve, ki bodo upoštevane pri ocenjevanju ponudb
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Datum objave javnega razpisa: oktober
1998.
Občina Zagorje ob Savi
Št. 404-08-1/98
Ob-5575
Na podlagi tretjega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
namero o naročilu
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Kardeljeva ploščad 25,
Ljubljana, tel. 061/133-1111, faks
061/131-8164.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: pisarniški material
in drobni inventar: potrošni pisarniški
material, papir, tiskovine, potrošni ma-
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terial za foto tehniko in ostalo biro tehniko, potrošni material za računalništvo,
baterije za široko potrošnjo, fotomaterial, audio-videokasete, drobni inventar
in drugo.
3. Orientacijska vrednost: 200,000.000
SIT.
4. Predvidena objava javnega razpisa:
6. 11. 1998.
5. Ostale informacije dobite pri Marti
Štremfelj, tel. 061/133-1111.
Ministrstvo za obrambo

Javni razpis za izbiro izvajalca
brez omejitev

Popravek
V javnem razpisu za izbiro izvajalca Občine Komen, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 52, z dne 24. 7. 1998, Ob-5030, se
sredinski polkrepki tisk pravilno glasi:
javni razpis
za izbiro izvajalca za opravljanje
prevozov osnovnošolskih otrok v
Občini Komen v šolskem letu 1998/99.
Uredništvo
Popravek
Ob-5572
V javnem razpisu za izbiro izvajalca brez
omejitev za rekonstrukcijo 50-M plavalnega
bazena v Radovljci, objavljenem v Ur. l. RS,
št. 52, z dne 24. 7. 1998, Ob-4828 se 5.
in 6. točka pravilno glasi:
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika in kakršnekoli omejitve, ki bodo
upoštevane: druga merila, navedena v
razpisni dokumentaciji.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 24. 8. 1998
ob 12. uri na naslovu: Občina Radovljica,
Gorenjska cesta 19, Radovljica, soba št.
14. Odpiranje vodi Stane Repovž.
Občina Radovljica
Popravek
Ob-5578
V javnem razpisu za kreditiranje projektov malega gospodarstva v letu 1998, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 52 z dne
24. 7. 1998, Ob-4924 se pod točko “1.
Predmet razpisa” v drugi odstavek za naštetimi bankami oziroma za 23. Nova KBM
d.d., Maribor doda še
24. Dolenjska banka d.d., Novo mesto.
Sklad Republike Slovenije
za razvoj malega gospodarstva,
Ljubljana
Preklic
Št. 232/98
Ob-5502
Cankarjev dom, kulturni in kongresni
center, Prešernova 10, Ljubljana, na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97)

preklicuje
javni razpis za nabavo lučne opreme
1. Razpis je bil objavljen v Ur. l. RS, št.
46, dne 19. 6. 1998, Ob-3663.
2. Predmet razpisa je bila nabava reflektorjev po specifikaciji, opreme in pulta.
3. Naročnik ni uspel v zakonskem roku
sprejeti sklep o izbiri najboljšega ponudnika.
4. Pisno zahtevo po vračilu ponudbene
dokumentacije naj ponudniki naslovijo na
naročnika do 5. 9. 1998.
Cankarjev dom, Ljubljana
Ob-5351
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
ponovni javni razpis
brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca, Arto 13, Sevnica, kont. oseba Cizelj
Milka, tel. 0608/41-642.
2. Predmet javnega naročila: blago in
storitve.
Navedba vsebine: dobava in montaža
kuhinjske opreme – Dvorec.
3. Orientacijska vrednost naročila:
20,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok dokončanja
del: 30 dni po podpisu pogodbe.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 25. 8. 1998 do
10. ure, na naslov: Dom upokojencev in
oskrbovancev Impoljca, Sevnica, Arto 13,
8290 Sevnica, prevzemnik: tajništvo.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave ponovnega javnega razpisa v Uradnem listu RS ter z navedbo Oprema – Dvorec.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo v ponedeljek 25. 8. 1998 ob 10.30 na naslovu: Dom
upokojencev in oskrbovancev Impoljca, Arto 13, 8290 Sevnica.
Odpiranje vodi strokovna komisija Doma
upokojencev in oskrbovancev Impoljca,
Sevnica.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 10. 9. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: Dom upokojencev in oskrbovancev
Impoljca Sevnica, Arto 13, v tajništvu pri
Auer Majdi, tel. št. 0608-41-642, po predhodno potrjeni telefonski najavi. Razpisna
dokumentacija se dvigne ob sočasnem ogledu objekta. Razpisna dokumentacija je na
razpolago do 20. 8. 1998 na naslovu naročnika za znesek 20.000 SIT.
Način plačila: potrjen virmanski nalog na
račun št. 51610-603-30554 Doma upokojencev in oskrbovancev Impoljca Sevnica.
9. Dodatne informacije se dobijo na naslovu naročnika.
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10. Postopek izbire izvajalca: ponovni
javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati 60 dni od datuma
javnega odpiranja.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 30. 9. 1998.
Dom upokojencev in oskrbovancev
Impoljca, Sevnica
Št. 352-4/98
Ob-5352
Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97) Občina Škofja Loka objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca za izdelavo PGD/PZI
projektne dokumentacije za izgradnjo
– adaptacijo knjižnice v Škofji Loki
1. Investitor: Občina Škofja Loka.
2. Predmet razpisa je izdelava glavnih
projektov PGD/PZI za izgradnjo – adaptacijo knjižnice v Škofji Loki v delu nekdanje
vojašnice.
3. Orientacijska vrednost razpisanih del
znaša 3,000.000 SIT.
4. Rok izvedbe: projekte je potrebno izdelati predvidoma v 2 mesecih po podpisu
pogodbe.
5. Merila za izbiro izvajalca:
– reference ponudnika,
– ponujena cena,
– plačilni pogoji.
6. Vsebina ponudbe:
– naziv in naslov ponudnika,
– ponudbena cena,
– seznam osebja, ki bo odgovorno za
izdelavo projektov,
– izpis iz sodnega registra in odločbo o
izpolnjevanju pogojev za opravljanje razpisanih del,
– seznam podobnih objektov, katere je
izvajalec sprojektiral v zadnjih treh letih in
– eventualne druge elemente, ki investitorju lahko dokažejo ugodnost ponudbe.
7. Odpiranje ponudb bo v četrtek, 27. 8.
1998, ob 12.30 v mali sejni dvorani Občine
Škofja Loka, Poljanska 2 (I. nadstropje).
Obravnavane bodo samo kompletne ponudbe.
8. Ponudniki bodo o izidu natečaja obveščeni v zakonitem roku po odpiranju
ponudb.
9. Razpisna dokumentacija: ponudniki
lahko dvignejo idejni projekt in detajlne pogoje razpisa na Občini Škofja Loka, Mestni
trg 15, soba 16/II, Alojz Bogataj, tel.
064/624-190.
10. Ponudbe zbiramo do četrtka, 27. 8.
1998, do 12. ure. Ponudbe je treba poslati
v zaprti kuverti z naslovom pošiljatelja in oznako: “Ne odpiraj, ponudba – Projekti za
knjižnico”, priporočeno po pošti ali oddati
osebno v pisarni št. 5 – vložišče. Naslov:
Občina Škofja Loka, Poljanska 2, 4220
Škofja Loka.
Občina Škofja Loka
Ob-5353
Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97) Občina Cerknica objavlja
ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Naročnik: Občina Cerknica, c. 4. maja 53, Cerknica.

2. Predmet javnega naročila: šolski prevozi za šolsko leto 1998/1999.
Prevozi učencev z avtobusi in kombiji iz:
– Osnovne šole “Notranjski odred” Cerknica,
– Podružnične osnovne šole “11. maj”
Grahovo,
– Podružnične osnovne šole “Maksim
Gaspari” Begunje ter
– Osnovne šole “Jožeta Krajca” Rakek.
3. Orientacijska vrednost naročila:
30,000.000 SIT.
4. Rok za začetek del je 1. 9. 1998.
Rok za dokončanje del je 25. 6. 1999.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so navedena v razpisni dokumnetaciji.
6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 28. 8. 1998 do
12. ure na naslov: Občina Cerknica c. 4.
maja 53, 1380 Cerknica.
Zapečatene kuverte morajo biti označene z napisom: “Ne odpiraj – Ponudba šolski
prevozi”.
7. Javno odpiranje ponudb bo 28. 8.
1998 ob 12.15 na sedežu Občine Cerknica, c. 4. maja 53, Cerknica.
8. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni do 31. 8. 1998.
9. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na sedežu Občine Cerknica,
c. 4. maja 53, Cerknica, vsak delovni dan
od objave razpisa do vključno 15. 8. 1998
pri Zvonki Ješelnik, kjer dobijo tudi vse dodatne informacije.
10. Z izbranim ponudnikom bo na podlagi razpisne dokumentacije sklenjena pogodba o izvajanju šolskih prevozov.
Občina Cerknica
Ob-5354
Občina Litija na podlagi zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavlja
javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
opravljanje prevozov v šolskem letu
1998/99
Prevozi bodo potekali skladno z drugim
odstavkom 14. člena zakona o prevozih v
cestnem prometu (Ur. l. RS, št. 72/94,
18/95, 54/96), 56. členom zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 12/96) ter 82. členom zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št.
12/96).
1. Naročnik: Občina Litija, Jerebova 14,
Litija.
2. Predmet razpisa: prevozi učencev v
šolskem letu 1998/99 za potrebe osnovnih
šol v Občini Litija.
3. Orientacijska vrednost: 56 milijonov tolarjev v obdobju šolskega leta
1998/99.
4. Ponudbe morajo biti sestavljene v
skladu z 9. členom odredbe o obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumnetacije
(Ur. l. RS, št. 33/97).
5. Razpisno dokumnetacijo morajo
zainteresirani ponudniki (na osnovi predhodne predložitve dokazila o vplačilu
10.000 SIT nepovratnih sredstev, ki jih nakažejo
na
žiro
račun
št.
50150-630-810316 – proračun Občine
Litija – javni razpis) dvigniti na naslovu: Ob-

Št.

56 / 7. 8. 1998 / Stran 5673

čina Litija, Oddelek za družbene dejavnosti, Jerebova 14, tel. 061/881-211.
6. Merila za izbor: reference ponudnika,
ponujena cena (fiksnost cen do zaključka
šolskega leta 1998/99), kompletnost ponudbe.
7. Opravljanje prevozov se bo pričelo 1.
septembra 1998 in bo potekalo do zaključka pouka v šolskem letu 1998/99.
8. Ponudbe morajo do 21. 8. 1998 do
8. ure prispeti po pošti na naslov: Občina
Litija, Jerebova ul. 14, 1270 Litija v zapečatenih kuvertah z oznako: “Ne odpiraj –
razpis za šolske prevoze” in s številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS.
Na kuverti mora biti naveden točen naslov
pošiljatelja. Ponudbe se lahko do nedavnega roka tudi osebno oddajo v tajništvu
občine, soba št. 44. Nepravočasno prispelih in nepravilno opremljenih ponudb komisija ne bo obravnavala in bodo zavrnjene.
9. Javno odpiranje ponudb bo 21. 8.
1998 ob 9. uri v sejni sobi Občine Litija,
Jerebova 14, Litija.
10. Pri odpiranju ponudb morajo imeti
predstavniki ponudnikov pisna pooblastila
za zastopanje. Predstavniki ponudnikov, ki
niso oddali pooblastil, nimajo pravice dajati
pripomb na postopek odpiranja ponudb in
nimajo pravice spodbijati pravilnost postopka odpiranja ponudb.
11. O izbiri bodo ponudniki obveščeni
najkasneje v 7 dneh od dneva odpiranja
ponudb.
12. Naročnik si pridržuje pravico:
– določiti eventualno manjši obseg prevozov od razpisanega glede na razpoložljiva
finančna sredstva;
– da ponudb, ki bodo predvidevale predplačilo ali krajše plačilne roke od razpisanega, pri izbiri ne bo upošteval;
– da oceni, da najcenejši ponudnik ni
nujno najugodnejši;
– da ponudbe, ki ne bodo vsebovale
dokumentov iz razpisne dokumentacije,
bodo lahko izločene iz nadaljnje obravnave;
– v primeru nepredvidenih sprememb na
začetku šolskega leta (število učencev, termini prevozov, število prevozov) ali med letom, z izbranim ponudnikom ne sklene pogodbe oziroma med letom sproti dogovarja
spremembe prevozov.
13. Dodatne pojasnila v zvezi z javnim
razpisom potekajo izključno v pisni obliki.
Občina Litija
Št. 304/98
Ob-5355
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih, (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Občina Trbovlje, kont. oseba Krevl Branko, Leninov trg 4, tel. 0601/262-55 (int.
33) faks 0601/262-93.
2. Predmet javnega naročila: storitve
(prevozne storitve).
Navedba vsebine: dnevni prevozi učencev osnovnih šol na območju Občine Trbovlje v šolskem letu 1998/99:
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Okvirno
število
otrok

– Čebine–OŠ–Čebine
30
– Knezdol–OŠ–Knezdol
40
– Vrhe–Čeče–OŠ–Čeče–Vrhe
15
– Škofja Riža–Dobovec–Škofja Riža 10
– Dobovec–OŠ–Dobovec
15
Prevoznik mora opravljati prevoze tako,
da prispejo učenci pravočasno k pouku in
se vrnejo po končanem pouku.
3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 25,000.000
SIT, 8. avgust 1998.
4. Dobavni rok začetka in dokončanja
del
Prevozi se bodo opravljali v dnevih pouka v osnovnih šolah, pričetek prevozov je 1.
septembra 1998, zaključek prevozov pa 24.
junija 1999.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
Merila za izbiro ponudnika so:
– reference,
– zanesljivost prevozov,
– ponudbena cena,
– pogoji plačila.
Ponudnik mora v ponudbi navesti:
– dokazilo o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje avtobusnih prevozov,
– ponudbeno ceno,
– splošne prevozne pogoje,
– osnutek pogodbe,
– reference.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje dvajseti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Ponudbe pošljite na naslov: Občina Trbovlje, Leninov trg 4, 1420 Trbovlje.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba za šolske prevoze – Ne odpiraj” in številko javnega razpisa v Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo prvi delovni
dan po poteku dvajsetdnevnega razpisnega
roka ob 12. uri v sejni sobi Občine Trbovlje,
Leninov trg 4, Trbovlje.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje v osmih dneh po izbiri.
8. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu Občine Trbovlje, Oddelek za javne finance in družbene dejavnosti, Leninov trg 4,
1420 Trbovlje (tel. 0601/262-55 int. 33,
faks 0601/262-93).
9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Občina Trbovlje
Št. 002-00-8/98
Ob-5356
Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97) objavlja Občina Bohinj
javni razpis
za opravljanje prevozov učencev v
Občini Bohinj za šolsko leto 1998/99
1. Naročnik je Občina Bohinj.
2. Predmet razpisa so dnevni prevozi
učencev v OŠ dr. Janeza Mencingerja v
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Bohinjski Bistrici, podružnično šolo v Srednji vasi v Bohinju in OŠ Anton Janša v Radovljici.
Relacije so določene v razpisni dokumentaciji. Ponudniki lahko oddajo ponudbo
za opravljanje določenega sklopa prevozov
učencev (relacije a, b ali c).
3. Vrednost
javnega
naročila:
16,143.000 SIT.
4. Šolski prevozi se s tem razpisom oddajo za šolsko leto 1998/99. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dobijo na občinski upravi Občine Bohinj.
5. Prevoze na razpisanih relacijah lahko
opravljajo za dejavnost registrirani prevozniki z dovoljenjem pristojnega organa za prevoz oseb.
Ponudba mora vsebovati:
a) ime in priimek ter naslov oziroma firmo ponudnika,
b) velikost vozila (število sedežev), tip in
starost vozila, s katerim bo opravljal prevoze,
c) dokazilo o lastništvu vozila oziroma najemu vozila,
d) reference (izkušnje pri prevozih osnovnošolskih učencev),
e) podpisano razpisno dokumentacijo,
f) vzorec pogodbe s ponudbenim predračunom in prilogami: strukturo cene, način
obračunavanja storitve, način določanja in
obračunavanja korekcij cene in način zagotavljanja kakovosti storitev.
6. Prednosti pri izbiri bodo imeli ponudniki, ki bodo:
– ponudili prevoze s primernim vozilom,
– ponudili najnižjo ceno za km,
– imeli najugodnejše reference,
– ponudili druge ugodnosti,
– ponudili ugodne plačilne pogoje.
7. Ponudbe morajo biti oddane v zaprti
ovojnici z oznako “Ne odpiraj – ponudba za
šolske prevoze”, na naslov: Občina Bohinj,
Triglavska 35, 4246 Bohinjska Bistrica, najkasneje v ponedeljek, 17. 8. 1998 do 12.
ure.
8. Javno odpiranje ponudb bo v torek,
18. 7. 1998 ob 12. uri, v sejni sobi Občine
Bohinj. Pri odpiranju ponudb morajo imeti
prisotni predstavniki pisna pooblastila za zastopanje.
9. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni v 15 dneh po zaključenem roku za
oddajo ponudb.
Naročnika javni razpis ne obvezuje, da
izbere samo enega izvajalca.
Občina Bohinj
Št. 251/98
Ob-5357
Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97) objavlja Občina Pesnica,
Pesnica pri Mariboru 39a
javni razpis za:
1. izbiro najugodnejšega izvajalca za
neposredno izvajanje sanacije plazu na
krajevni cesti Ročica–Ploderšnica, pri
kmetiji Vršič, KS Jakobski dol, k. o. Ročica,
2. izbiro najugodnejšega ponudnika
za strokovni nadzor pri sanaciji zgoraj
navedenega plazu. Slednjega ne morejo opravljati tisti, ki bodo dela izvajali.
1. Naročnik in investitor del je Občina
Pesnica, Pesnica 39a, Pesnica.
2. Predmet razpisa je:

A) sanacija plazu na krajevni cesti Ročica–Ploderšnica, pri kmetiji Vršič v KS Jakobski dol, po izdelani dokumentaciji podjetja Geoing iz Maribora, d.o.o., št. projekta
39-IX/79 PGD/PZI, izdelana v septembru
1997. Sanacija se izvede v smislu zaščite-sanacije zgoraj navedenega objekta.
Orientacijska vrednost razpisanih del znaša
7,800.000 SIT. Rok za pričetek del je takoj
po sklenitvi pogodbe z najugodnejšim izvajalcem, rok za dokončanje del je po dogovoru – konec oktobra 1998, oziroma v skladu s sklenjeno pogodbo.
B) za izbiro najugodnejšega ponudnika
za strokovni nadzor pri sanaciji zgoraj navedenega plazu.
3. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so: celovita izvedena ponudba za
sanacijo zgoraj navedenega plazu na omenjeni krajevni cesti, reference iz podobnih
ali enakih del, ter tehnična in strokovna usposobljenost ponudnika, rok plačila je 60
dni po izstavitvi obojestransko potrjene začasne situacije, rok izvedbe del je oktober
1998.
4. Potrebne priloge k ponudbi iz točke
A) so: izjava ponudnika, da je seznanjen s
celovitostjo projektne naloge in obsegom
del, ter ocena, da je ponudnik sposoben
izvesti delo v dogovorjenem roku. Podobne
reference so zahtevane tudi za strokovni
nadzor.
5. Razpisna dokumentacija, vključno z
dokumentacijo, navedeno v uvodu tega razpisa, je dostopna na sedežu Občine Pesnica, v pisarni strokovnega sodelavca Janka
Senekoviča.
Zadnji rok za prijavo je 20 dni po objavi v
Uradnem listu RS. Ponudbe morajo biti izdelane v skladu z zakonom o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) in vsebovati vse
elemente v zvezi s ponudnikom.
6. Ponudbe pošljite na naslov: Občina
Pesnica, Pesnica pri Mariboru 39a, 2211
Pesnica, v zapečateni ovojnici z oznako “javni razpis za sanacijo plazu”. K ponudbi obvezno priložite prazno pogodbo, da jo bomo lahko po odpiranju ponudb takoj izpolnili in podpisali.
7. Ponudbe se sprejemajo do 27. 8.
1998 do 12. ure, odpiranje ponudb bo
27. 8. 1998 ob 13. uri, v pisarni Občine
Pesnica, pri Janku Senekoviču.
8. O izbiri izvajalca med najugodnejšimi
ponudniki boste obveščeni v 15 dneh od
dneva odpiranja ponudb.
Občina Pesnica
Ob-5358
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) Zgodovinski arhiv na Ptuju
objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime in sedež naročnika: Zgodovinski
arhiv Ptuj, Muzejski trg 1, Ptuj – izdajatelj in
naročnik.
2. Predmet javnega naročila: oblikovanje in tehnična ureditev monografije o
Janezu Puhu (Johannu Puchu).
Osnovni podatki:
– naklada: 1500 izvodov,
– format: 23,5 x 30 cm,
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– obseg: 212 str. plus ovitek,
– vezava: italijanska, raven hrbet,
– platnice: lepenka 2,4 mm,
– material:
– knjižni blok – biomat 135 g,
– predlist ofset 140 g,
– prevlečni papir – imitex beli plus,
– dodelava ovitka – slepi tisk,
– ščitni ovitek – biomat – 135 g,
– tisk: 4/4 B,
– izvajalec mora predati naročniku končni izdelek vključno s filmom,
– orientacijska
vrednost
tiska:
3,500.000 SIT,
– rok začetka in dokončanja del: začetek 15. septembra – zaključek 15. oktobra,
– razporeditev prispevkov, fotografij ter
knjižnih prilog je že izdelan, prav tako vsebina platnic in zalistov – na razpolago pri urednici Kristini Šamperl Purg, Zgodovinski arhiv Ptuj, Muzejski trg 1, 2250 Ptuj, tel:
062/771-619.
Merilo za izbiro: reference, ustrezna cena, pripravljenost sodelovanja z izdajateljem
in založnikom, uredniškim odborom in posameznimi avtorji.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje 15. dan po objavi
razpisa v Uradnem listu RS, na naslov: Zgodovinski arhiv Ptuj, Muzejski trg 1, Ptuj, v
zapečateni kuverti z napisom: “Janez Puh –
Ponudba – ne odpiraj” in s številko objave
javnega razpisa v Uradnem listu RS.
Javno odpiranje ponudb bo prvi delovni
dan po izteku roka v prostorih Zgodovinskega arhiva Ptuj, Muzejski trg 1, 2250 Ptuj, v
čitalnici ob 12. uri.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje v 8 dneh po odpiranju ponudb.
Ponudniki si lahko ogledajo gradivo v
prostorih Zgodovinskega arhiva v Ptuju, Muzejski trg 1, 2250 Ptuj, vsak dan med 8. in
12. uro, tel. 062/771-619. Kontaktni osebi – Ivan Lovrenčič – ravnatelja, Kristina
Šamperl Purg – urednica.
Zgodovinski arhiv Ptuj
Ob-5359
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 za
opravljanje šolskih prevozov učencev v
obe osnovni šoli v Občini Bled
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Občina Bled, Cesta svobode 13, Bled.
2. Predmet razpisa: prevozi šolskih otrok
v Osnovno šolo Prof. dr. J. Plemlja Bled in v
Osnovno šolo Gorje.
3. Informacije o razpisu in razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dobijo na Občini Bled, pri svetovalki za družbene dejavnosti Marjani Burja v času od 17. 8. do
27. 8. 1998 od 9. do 12. ure, oziroma na
tel. 064/748-010.
4. Orientacijska vrednost naročila je 14
mio SIT za šolsko leto 1998/99.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– kakovost in organizacija ponujene storitve – zanesljivost prevozov in čas v kate-

rem lahko zagotovi nadomestno vozilo zaradi morebitne okvare,
– kvaliteta vozil in tehnična brezhibnost
vozil (ponudnik predloži naslednje podatke
o vozilih, in sicer: število vozil, starost vozil,
opremljenost – prezračevanje, ogrevanje,
datum zadnjega tehničnega pregleda),
– cena mesečne vozovnice na učenca,
– plačilni pogoji in fiksnost cen,
– reference, ki so jih ponudniki pridobili
z dosedanjim delom, predvsem pri prevozu
otrok,
– druge ugodnosti ponudnika.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugodnejši ponudnik.
6. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime in priimek ter naslov
ponudnika,
– izpisek iz sodnega registra oziroma potrdilo o priglasitvi dejavnosti, ki ne sme biti
starejše od 30 dni z veljavno licenco za
prevoz oseb,
– reference, ki so jih ponudniki pridobili
z dosedanjim delom, predvsem pri prevozu
otrok,
– ponudbo z navedbo mesečne cene vozovnice na učenca,
– struktura izračuna mesečne cene prevoza na učenca,
– način korekcije in povečanje cen,
– način obračunavanja storitev,
– podatke o prevoznih sredstvih,
– ugodnosti, ki jih ponudnik nudi naročniku.
7. Ponudnik lahko da ponudbo za kompleksne prevoze ali za posamezno osnovno
šolo.
8. Z izbranim ponudnikom se bo pogodba sklepala za obdobje 3. let, upoštevajoč
vsakoletni šolski koledar.
9. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene v zaprtih ovojnicah in označene z
oznako: “Ne odpiraj, ponudba za javni razpis
za prevoz učencev” osebno ali po pošti, najkasneje do 28. 8. 1998 do 10. ure na naslov:
Občina Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled.
10. Ponudba mora veljati do 31. 12.
1998.
11. Javno odpiranje ponudb bo 28. 8.
1998 ob 12. uri v sejni sobi Občine Bled,
Cesta svobode 13, 4260 Bled ob 12. uri.
12. Predstavniki ponudnikov, ki bodo
prisotni pri odpiranju ponudb, morajo predložiti pisno pooblastilo.
13. Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v 15 dneh po
javnem odpiranju ponudb.
14. Predviden datum objave dodelitve
naročila je 14. 9. 1998.
Občina Bled
Ob-5360
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.,
Obrežna 170, Maribor, kont. osebi: Sandi
Ritlop
(DEM),
tel.
062/30-050,
30-05-291, faks 062/30-05-691 in Ivan
Kajzer
(HE
Dravograd),
tel.
062/30-05-126, faks 062/30-05-101.
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2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: dobava vtočnih rešetk za agregat 1 za HE Dravograd.
3. Orientacijska vrednost naročila:
6,000.000 SIT.
4. Rok dobave: 2 meseca po podpisu
pogodbe.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane:
– opremljenost s strojno opremo in delovnimi napravami,
– refernce pri naročniku za podobna
dela,
– kadrovska popolnjenost in strokovna
usposobljenost z dokazili, atesti, cerfitikati
in spričevali,
– cena,
– plačilni pogoji.
Podrobnejša opredelitev meril in njihovo
vrednotenje bo določeno v razpisni dokumentaciji.
6. Predložitev ponudb
Ponudba mora biti oddana v zaprti ovojnici, pravilno označena, in sicer: v desnem
spodnjem kotu naslov naročnika, v levem
spodnjem kotu se napiše predmet javnega
razpisa z označbo “Ponudba – Ne odpiraj”,
z navedbo številke objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS, na hrbtni strani kuverte
mora biti označen naslov pošiljatelja.
Vse označbe morajo biti napisane z velikimi tiskanimi črkami.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele najkasneje do 31. 8. 1998 do 12. ure.
7. Javno odpiranje pravočasno prispelih
ponudb bo 1. 9. 1998 ob 11. uri, v prostorih Dravskih elektrarn Maribor, Obrežna
170, Maribor.
Javno odpiranje ponudb bo vodil predsednik komisije za odpiranje ponudb.
Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili javnega odpiranja ponudb, morajo
predložiti pisno pooblastilo ponudnika za zastopanje.
Nepravočasno prispele in nepravilno
opremljene ponudbe se ne bodo odpirale
in bodo vrnjene ponudniku neodprte.
8. Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 23. 9. 1998.
9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Dravske elektrarne Maribor,
d.o.o., Obrežna ul. 170, Maribor, vložišče,
soba št. 016, tel. 062/30-05-389 med 8.
in 12. uro v času od 10. 8. do 17. 8. 1998.
Razpisna dokumentacija je na razpolago za 10.000 SIT, ob predložitvi potrdila o
plačilu.
Način plačila: negotovinsko na žiro račun št. 51800-601-28970.
10. Dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom lahko ponudniki dobijo na tel.
061/30-050, 30-05-291 med 7. in 9. uro
pri Ritlop Sandiju od 12. do 14. 8. 1998.
Ogled objektov bo možen v četrtek, 20.
8. ob 10. uri po predhodni telefonski najavi
(062/30-05-126 – Kajzer Ivan ali
062/30-05-291 – Ritlop Sandi).
11. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati 45 dni od dneva
odpiranja ponudb.
Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.,
Maribor
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Št. 21/98
Ob-5361
Na podlagi prvega 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: rekonstrukcija lokalne
ceste L 3712, na odseku M 10 – Dekani
Center s pešpotjo ob cesti – gredbena
dela.
4. Orientacijska vrednost naročila:
110,000.000 SIT.
5. Začetek del je predvidoma oktobra
1998, zaključek pa marca 1999.
6. Merila za izbor:
– ponudbena cena,
– reference,
– plačilne ugodnosti,
– najkrajši rok izvedbe razpisanih del,
– ostale ugodnosti, ki jih ponudniki nudijo investitorju.
7. Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
8. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 14. 9. 1998 do
8. ure, na naslov: Mestna občina Koper,
Urad za okolje in prostor, Grozdana Počkaj, Verdijeva 6, Koper. Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “ponudba – ne odpiraj” in številko
objave v Uradnem listu RS ter z navedbo
predmeta naročila.
9. Javno odpiranje ponudb bo 14. 9.
1998 ob 9. 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 ponudniki dvignejo pri Grozdani Počkaj na Uradu za okolje in prostor Mestne občine Koper, Verdijeva 6, Koper, soba 106 (tel.
066/446-281), kjer si lahko ogledajo tudi
projekte.
12. Razpisna dokumentacija je na razpolago do 10. 9. 1998 za 5.000 SIT. Način plačila je virman na žiro račun Mestne
občine Koper: 51400-630-90004.
13. Ponudba mora veljati 60 dni po javnem odpiranju ponudb.
14. Predvideni datum objave dodelitve
naročila: 16. 10. 1998.
Št. 21/98
Ob-5362
Na podlagi prvega 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: opravljanje storitev strokovnega in finančnega nadzora nad izvajanjem rekonstrukcije lokalne ceste L
3712, na odseku M 10 – Dekani Center
s pešpotjo ob cesti.
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4. Orientacijska vrednost naročila:
110,000.000 SIT.
5. Začetek del je predvidoma oktobra
1998, zaključek pa marca 1999.
6. Merila za izbor:
– ponudbena cena,
– reference,
– ostale ugodnosti, ki jih ponudniki nudijo investitorju.
7. Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
8. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 14. 9. 1998 do
10. ure, na naslov: Mestna občina Koper,
Urad za okolje in prostor, Grozdana Počkaj, Verdijeva 6, Koper. Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “ponudba – ne odpiraj” in številko objave v Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
9. Javno odpiranje ponudb bo 14. 9.
1998 ob 11. 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 ponudniki dvignejo pri Grozdani Počkaj na Uradu za okolje in prostor Mestne občine Koper, Verdijeva 6, Koper, soba 106 (tel.
066/446-281), kjer si lahko ogledajo tudi
projekte.
12. Razpisna dokumentacija je na razpolago do 10. 9. 1998 za 3.000 SIT. Način plačila je virman na žiro račun Mestne
občine Koper: 51400-630-90004.
13. Ponudba mora veljati 60 dni po javnem odpiranju ponudb.
14. Predvideni datum objave dodelitve
naročila: 16. 10. 1998.
Mestna občina Koper
Urad za okolje in prostor
Ob-5363
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Mestna občina Slovenj Gradec, kont.
osebi Bojan Jus in Branko Malek, Šolska 5,
Slovenj Gradec, tel. 0602/41-114, faks
0602/43-261.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: izgradnja vodohrama 1000 m3.
3. Orientacijska vrednost naročila:
50,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 8 mesecev , začetek 20. 9.
1998 in zaključek maj 1999.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 31. 8. 1998 do
13. ure, na naslov: Mestna občina Slovenj
Gradec, prevzemnik vložišče, Šolska 5,

2380 Slovenj Gradec, tel. 0602/41-114,
faks 0602/43-261.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta naročila in firmo ponudnika.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 1. 9. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Mestna občina Slovenj Gradec, odpiranje vodi Aleksandra
Stermec Perovec, dipl. jur., Šolska 5, Slovenj Gradec, tel. 0602/41-114, faks
0602/43-261, sejna soba.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 15. 9. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Mestna občina Slovenj Gradec, kont. oseba Tanja Meh, Šolska 5, Slovenj Gradec, tel. 0602/41-114, faks
0602/43-261, vložišče.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 14. 8. 1998.
Način plačila: na račun številka:
51840-630-25638.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: Mestna občina Slovenj Gradec, kont.
osebi Bojan Jus in Branko Malek, Šolska 5,
2380 Slovenj Gradec, tel. 0602/41-114,
faks 0602/43-261.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 30. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 25. 9. 1998.
Mestna občina Slovenj Gradec
Št. 36/98
Ob-5364
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
MO Velenje, Urad za negospodarske javne
službe, kont. oseba mag. Peter Kovač, Titov
trg 1, Velenje, tel. 063/856-151, faks
063/852-200, soba št. 70/V. nadstropje.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izdelava projektne
dokumentacije za objekt Varstveno delovni center, prizidava k centru za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje, Kidričeva 19, 3320 Velenje.
3. Orientacijska vrednost naročila:
5,100.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok dokončanja
del: 4 mesece, zaključek 31. 12. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 27. 8. 1998 do
12. ure, na naslov: MO Velenje, Urad za
negospodarske javne službe, prevzemnik
Zdenka Jovan, Titov trg 1, 3320 Velenje,
tel. 063/856-151, faks 063/852-200, soba št. 60/IV. nadstropje.
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Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in številko objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta
naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 28. 8. 1998
ob 9. uri, na naslovu: MO Velenje, UNJS,
odpiranje vodi Andreja Katič, Titov trg 1,
Velenje,
tel.
063/856-151,
faks
063/852-200, sejna soba.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 14. 9. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Urad za negospodarske javne službe, kont. oseba Zdenka Jovan, Titov
trg 1, Velenje, tel. 063/856-151, faks
063/852-200, soba št. 60/IV. nadstropje.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 21. 8. 1998 za 10.000 SIT.
Način plačila: virmansko (predložiti potrjen izvod) za: ARHENA, na račun številka:
52800-620-37-1400 118-3892/50 s pripisom Razpisna dokumentacija za izdelavo
projektov VDC.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: ARHENA, projektivno podjetje, kont.
oseba Kac Marjan, dipl. inž. arh, Efenkova
61, Velenje, tel. 063/855-181.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 31. 12. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 14. 9. 1998.
Mestna občina Velenje
Urad za gospodarske javne službe
Št. 05/114-98
Ob-5365
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o.,
kont. oseba Dušak Mitja, el. inž., Gorenjska
cesta 46, Medvode, tel. 17-49-274, faks
17-49-272.
2. Predmet javnega naročila: blago,
gradbena dela, storitve.
Navedba vsebine: dobava, vgradnja in
zagon opreme za avtomatizacijo pretočnih polj v HE Mavčiče.
3. Orientacijska vrednost naročila:
20,000.000 SIT.
4. Rok dokončanja del: zaključek 30. 6.
1999.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane pri ocenjevanju ponudb: druga merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 30. 9. 1998 do
9. ure, na naslov: Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o., prevzemnik Dušak Mitja, Gorenjska cesta 46, 1215 Medvode, tel.
17-49-274, faks 17-49-272.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – Ne odpi-

raj” in številko objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta
naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 30. 9. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Savske elektrarne
Ljubljana, d.o.o., odpiranje vodi imenovana
komisija investitorja, Gorenjska cesta 46,
Medvode, tel. 17-49-274, faks 17-49-272,
sejna soba.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 30. 10. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o., kont. oseba Dušak Mitja, Gorenjska cesta 46, Medvode, tel. 17-49-274,
faks 17-49-272.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
od 10. 8. do 14. 8. 1998 za 26.625 SIT.
Način plačila: z virmanom – z oznako:
Dobava, vgradnja in zagon opreme za avtomatizacijo pretočnih polj v HE Mavčiče, na
žiro račun številka: 50106-601-27492 pri
agenciji za plačilni promet, ekspozitura Ljubljana Vič.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 30. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 30. 10. 1998.
Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o.,
Medvode
Ob-5366
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: JP Komunala, d.o.o., Novo mesto,
kont. oseba Andreja Gorše, Muzejska ulica 5, Novo mesto, tel. 068/321-514, faks
068/324-115.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: predmet javnega naročila je:
a) kanalizacija v naselju Resa,
b) sekundarna kanalizacija v Straži
(stara cesta, ob Krki).
Kanalizacija se bo izvedla iz PVC cevi
pipe life;
a) kanalizacija Resa v dolžini L = 1713 m,
b) kanalizacija v Straži (stara cesta, ob
Krki) v dolžini L = 648 m.
3. Orientacijska vrednost naročila:
a) kanalizacija
Resa
v
znesku
31,000.000 SIT,
b) sekundarna kanalizacija v Straži (stara
cesta, ob Krki) v znesku 12,000.000 SIT,
skupaj 43,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 3 mesece, začetek 15. 10.
1998 in zaključek 15. 1. 1999.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
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vane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v višini 10%.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 8. 9. 1998 do
12. ure, na naslov: JP Komunala, d.o.o.,
Novo mesto, Muzejska ulica 5, 8000 Novo
mesto, tel. 068/321-514, faks 324-115.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in številko objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta
naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 16. 9. 1998
ob 8. uri, na naslovu: JP Komunala, d.o.o.,
Novo mesto, odpiranje vodi Žarko Kovačevič, dipl. inž. gr., Rozmanova 2, Novo mesto, tel. 068/321-524, faks 068/322-248,
sejna soba.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 2. 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, Muzejska ulica 5, Novo mesto, tel. 068/321-514,
faks 068/324-115.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 2. 9. 1998 za 20.000 SIT vsak delovnik
med 9. in 12. uro.
Način plačila: ob predložitvi potrdila
Agencije za plačilni promet RS o plačilu materialnih stroškov, na račun številka:
52100-601-11459 – JP Komunala, d.o.o.,
Novo mesto, s pripisom: “Kanalizacija Straža (Resa)”.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 10. 11. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 2. 10. 1998.
JP Komunala, d.o.o., Novo mesto
Ob-5367
Na podlagi tretjega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma sedež naročnika: Občina Brežice, kont. oseba Branko Blaževič,
Cesta prvih borcev 18, Brežice, tel.
0608/62-050, faks 0608/61-850, soba
št. 51.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: sanacija trase v gradu Brežice.
3. Orientacijska vrednost naročila:
17,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 4 mesece.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
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Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 7. 9. 1998 do
12. ure, na naslov: Občina Brežice, prevzemnik: sprejemna pisarna, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, tel. 0608/62-050,
faks 0608/61-850, soba št. 10.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 8. 9. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Občina Brežice, odpiranje vodi Tadeja Hočevar, Cesta prvih
borcev 18, Brežice, tel. 0608/62-050, faks
0608/61-850, sejna soba.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 29. 9. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Brežice, kont. oseba Branko Blaževič, Cesta prvih borcev 18,
Brežice,
tel.
0608/62-050,
faks
0608/61-850, soba št. 51.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 21. 8. 1998 za 15.000 SIT.
Način plačila: z virmanom, na račun številka: 51620-630-13063.
9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 31. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 2. 10. 1998.
Občina Brežice
Ob-5368
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Občina Ivančna Gorica, kont. oseba Jereb Anton, Sokolska ulica 8, Ivančna Gorica, tel. 061/777-697; 778-384; 778-385,
faks 061/777-697, soba št. 5.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: izgradnja kanalizacije Šentvid pri Stični.
3. Orientacijska vrednost naročila:
100,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 72 mesecev, začetek
1. 10. 1998 in zaključek 1. 10. 2004.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: najnižja cena.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 22. 9. 1998 do
8.30, na naslov: Občina Ivančna Gorica,
prevzemnik: tajništvo, Sokolska ulica 8,
1295 Ivančna Gorica, tel. 061/777-697;
778-385; 778-384; faks 061/777-697,
soba št. 3.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
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Javno odpiranje ponudb bo 22. 9. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Občina Ivančna Gorica, odpiranje vodi Jereb Anton, Sokolska
ulica 8, Ivančna Gorica, tel. 061/777-697;
778-385; 778-384, faks 061/777-697,
soba št. 5.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 6. 11. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo: Občina Ivančna Gorica, kont. oseba: tajništvo, Sokolska ulica 8, Ivančna Gorica, tel. 061/777-697; 778-385; 778-384,
faks 061/777-697, soba št. 3.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 28. 8. 1998 za 5.000 SIT.
Način plačila: na žiro račun Občine Ivančna Gorica št.: 50130-630-810293 (dokazilo o plačilu pri dvigu dokumentacije).
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: Občina Ivančna Gorica, kont. osebi Jereb Anton ali Radoš Janez, Sokolska ulica
8, Ivančna Gorica, tel. 061/777-697;
778-385; 778-385, faks 061/777-697,
soba št. 5.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 1. 12. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 20. 11. 1998.
Občina Ivančna Gorica
Ob-5369
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Občina Ormož, kont. oseba Dragi Bočko-Žižek, Ptujska c. 6, Ormož, tel.
062/701-041, faks 062/701-721, soba
št. 4.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: šolski prevozi v Osnovne šole v Občini Ormož za šolsko
leto 1998/99 za relacije:
A)
Loperšice–Hum–Pušenci–Ormož,
Runeč–Sp. Ključarovci–Lešnica–Ormož,
Libanja–Pavlovci–Ormož,
Litmerk–Ormož,
Pršetinci–Žvab–G.Ključarovci–Hranjigovci–Sv. Tomaž,
Trnovci (domačija Horvat–Hojnik, Trnovci 14)–Rucmanci–Sv. Tomaž,
Sejanci–Savci–Bratislavci–Savci–Sv.
Tomaž,
Krčevina–Miklavž,
Gomila–Kog–Vitan–Vuzmetinci–Miklavž,
Jeruzalem–Miklavž,
Šalovci–Obrež–Grabe–Središče,
Godeninci–Središče,
Vičanci–Sodinci–Strjanci–Ritmerk–
Preclava–Bresnica–Podgorci–Osluševci–
Cvetkovci–Trgovišče–Velika Nedelja,
Lahonci–Ivanjkovci,
Mihalovci–Libanja–Ivanjkovci,
Barika–Svetinje–Jeruzalem–Veličane–
Ivanjkovci,

Središče–Grabe–Loperšice–Ormož,
Gomila–Vuzmetinci–Lačaves–Miklavž–
Ormož,
Bresnica–Podgorci–Velika Nedelja–Ormož,
Cvetkovci–Mihovci–Ormož,
Tomaž–Runeč–Lešnica–Ormož,
Pršetinci–Ormož,
Žerovinci–Mihalovci–Ormož,
Veličane–Mihalovci–Strezetina–Ormož.
B)
Žerovinci–Ivanjkovci,
Ivanjkovci–Veličane (dolina),
Ivanjkovci–Mali Brebrovnik.
3. Orientacijska vrednost naročila:
pod A) 28,000.000 SIT,
pod B) 2,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 12 mesecev.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 27. 8. 1998 do
9. ure, na naslov: Občina Ormož, prevzemnik Dragica Vurušič, Ptujska c. 6, 2270 Ormož,
tel.
062/701-041,
faks
062/701-721, soba št. 14.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 27. 8. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Občina Ormož, odpiranje vodi Pavla Ivanuša, Ptujska c. 6,
Ormož,
tel.
062/701-041,
faks
062/701-721, soba št. 4.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 4. 9. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Ormož, kont. oseba Marinka Vajda, Ptujska c. 6, Ormož, tel.
062/701-041, faks 062/701-721, soba
št. 5.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 19. 8. 1998 do 10. ure.
9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 27. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 11. 9. 1998.
Občina Ormož
Št. 40310-0063/98070010
Ob-5370
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Oddelek za družbene dejavnosti, kont. oseba
Ferdo Jehart, Ul. heroja Staneta 1, Maribor,
tel. 062/2201-314, faks 062/2201-293
soba št. 340.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
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Navedba vsebine: nadaljevanje obnove objekta sinagoge v Mariboru (gradbena, obrtniška in instalacijska dela).
3. Orientacijska vrednost naročila:
20,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 15. 9. 1998 in zaključek 30. 10. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v višini 10%.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 26. 8. 1998 do
12. ure, na naslov: Mestna občina Maribor,
Mestna uprava, Oddelek za družbene dejavnosti, prevzemnik Ferdo Jehart, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor, tel.
062/2201-314, faks 062/2201-293, soba št. 340.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 26. 8. 1998
ob .12.30 na naslovu: Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Oddelek za družbene
dejavnosti, odpiranje vodi Ferdo Jehart, Ul.
heroja
Staneta
1,
Maribor,
tel.
062/2201-314, faks 062/2201-293, kletna sejna soba.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 10. 9. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Mestna občina Maribor,
Mestna uprava, Oddelek za družbene dejavnosti, kont. oseba Ferdo Jehart, Ul. heroja Staneta 1, Maribor, tel. 062/2201-314
faks 062/2201-293, soba št. 340.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 25. 8. 1998.
9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 26. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 10. 9. 1998.
Mestna občina Maribor
Mestna uprava
Oddelek za družbene dejavnosti
Št. 403-2/98-0022-34
Ob-5371
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Uprava RS za izvrševanja kazenskih
sankcij, kont. osebi Andrej Kožuh in Božidar Peteh, Župančičeva 3, Ljubljana, tel.
061/17-85-297,
256
faks
061/17-85-470, soba št. II/68.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nakup opreme za
kuhinje in pralnice.
3. Orientacijska vrednost naročila:
24,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 2 meseca.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: najnižja cena, druga merila, navedena
v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v višini 10%.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 8. 9. 1998 do 9.
ure, na naslov: Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij, prevzemnik 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 jasno označene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba –
UIKS – kuhinje – pralnice.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 8. 9. 1998 ob
10. uri, na naslovu: Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij, odpiranje vodi Živa Zor, Župančičeva 3, Ljubljana, tel. 061/17-85-270,
faks 061/17-85-470, sejna soba, II. nad.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 8. 10. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Uprava za izvrševanje kazenskih 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 28. 8. 1998 s pismenim pooblastilom.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: Uprava za izvrševanje kazenskih
sankcij, kont. osebi Andrej Kožuh in
Božidar Peteh, Župančičeva 3, Ljubljana,
tel.
061/17-85-297,
256,
faks
061/17-85-470, soba št. II/68.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 8. 12. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 9. 10. 1998.
Ministrstvo za pravosodje
Uprava za izvrševanje kazenskih
sankcij
Ob-5372
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Občina Miren-Kostanjevica, kont. oseba Zlatko-Martin Marušič, župan, Miren, št.
129, Miren, tel. 065/54-081, faks
065/54-083.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: ograjni zid Bilje.
3. Orientacijska vrednost naročila:
7,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 1. 9. 1998 in zaključek 30. 9. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
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vane: najnižja cena, druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 21. 8. 1998 do
11. ure, na naslov: Občina Miren-Kostanjevica, prevzemnik Zlatko-Martin Marušič, Miren, št. 129, 5291 Miren, tel. 065/54-081,
faks 065/54-083, sejna soba.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 21. 8. 1998
ob 13. uri, na naslovu: Občina Miren-Kostanjevica, odpiranje vodi Pahor Bruno, Miren,
št. 129, Miren, tel. 065/54-081 faks
065/54-083, sejna soba.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 26. 8. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Miren-Kostanjevica,
kont. oseba Zlatko-Martin Marušič, župan,
Miren, št. 129, Miren, tel. 065/54-081 faks
065/54-083.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 14. 8. 1998 za 10.000 SIT.
Način plačila: virman na račun številka:
52000-630-7038 Občina Miren-Kostanjevica.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 8.. točko.
9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 30. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 1. 9. 1998.
Št. 64-985/98
Ob-5373
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Občina Miren-Kostanjevica, kont. oseba Zlatko-Martin Marušič, Miren, št. 129,
Miren, tel. 065/54-081, faks 065/54-083.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: opravljanje prevozov osnovnošolskih otrok v Občini Miren-Kostanjevica za leto 1998–1999.
3. Orientacijska vrednost naročila in
predviden čas objave razpisa: 8,000.000
SIT, čas objave 7. 8. 1998.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 1. 9. 1998 in zaključek 24. 6. 1999.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: najnižja cena, druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 19. 8. 1998 do
11. ure, na naslov: Občina Miren-Kostanjevica, prevzemnik Občina Miren-Kostanjevica, Miren št. 129, 5291 Miren, tel.
065/54-081, faks 065/54-083.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in
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številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 19. 8. 1998
ob 13. uri, na naslovu: Občina Miren-Kostanjevica, odpiranje vodi Pahor Bruno, Miren,
št. 129, Miren, tel. 065/54-081 faks
065/54-083, sejna soba.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 25. 8. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Miren-Kostanjevica,
kont. oseba Zlatko-Martin Marušič, župan,
Miren, št. 129, Miren, tel. 065/54-081 faks
065/54-083.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 14. 8. 1998 za 10.000 SIT.
Način plačila: virman na račun številka:
52000-630-7038 Občina Miren-Kostanjevica.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 30. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 1. 9. 1998.
Občina Miren-Kostanjevica
Št. 27/98
Ob-5374
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Občina Videm, kont. oseba Darinka Jagarinec, Videm pri Ptuju 54, Videm pri Ptuju, tel. 062/764-110, 764/120, faks
062/764-120.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: avtobusni prevoz osnovnošolcev v Občini Videm. Relacije so
navedene v razpisni dokumentaciji.
3. Orientacijska vrednost naročila: ca.
23,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 10 mesecev, začetek septembra 1998 in zaključek junija 1999.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: najnižja cena, druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 28. 8. 1998 do
12. ure, na naslov: Občina Videm, prevzemnik Občina Videm, Videm pri Ptuju 54,
2284 Videm pri Ptuju, tel. 062/764-110,
764-120, faks 062/764-120.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in številko objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta
naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 1. 9. 1998
na naslovu: Občina Videm, odpiranje vodi
strokovna komisija Občine Videm, Videm pri
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Ptuju 54, Videm pri Ptuju, tel. 062/764-110,
764-120, faks 062/764-120.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 3. 9. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Videm, kont. oseba
Darinka Jagarinec, Videm pri Ptuju 54, Videm pri Ptuju, tel. 062/764-110, 764-120,
faks 062/764-120.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 25. 8. 1998 za 5.000 SIT.
Način plačila: virman, na račun številka:
52400-630-20785.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 30. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 3. 9. 1998.
Občina Videm
Ob-5375
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Občina Duplek, kont. oseba Potočnik
Milena, Cesta 4. julija 106, Sp. Duplek, tel.
681-934, faks 681-947.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: prevozi šolskih
otrok za Osnovno šolo Duplek in Osnovno šolo Korena.
3. Orientacijska vrednost naročila:
5,500.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 10 mesecev, začetek 1. 9.
1998 in/ali zaključek 30. 6. 1999.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: najnižja cena.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 20. 8. 1998 do
12. ure, na naslov: Občina Duplek, prevzemnik tajništvo, Cesta 4. julija 106, Sp.
Duplek, 2241 Sp. Duplek, tel. 681-934,
faks 681-947.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 20. 8. 1998
ob 13. uri, na naslovu: Občina Duplek, odpiranje vodi Milena Potočnik, Cesta 4. julija
106, Spodnji Duplek, tel. 681-934, faks
681-947.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 25. 8. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Duplek, kont. oseba Marjana Glonar, Cesta 4. julija 106,

Spodnji Duplek, tel. 681-934, faks
681-947.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 14. 8. 1998 za 1.000 SIT.
Način plačila: s položnico, na račun številka: 51800-630-25510.
9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 30. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 31. 8. 1998.
Občina Duplek
Ob-5377
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Pošta Slovenije, d.o.o., kont. oseba Peter Hometer, Slomškov trg 10, Maribor, tel.
062/449-200, faks 062/449-2311, III.
nadstropje.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: revidiranje letnih računovodskih izkazov Pošte Slovenije,
d.o.o. in revidiranje konsolidiranega računovodskega izkaza (Pošta Slovenije,
d.o.o. in Poštna banka Slovenije).
3. Orientacijska vrednost naročila:
9,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del
začetek oktober 1998 in/ali zaključek
20. 5. 1999 konsolidiranega računovodskega izkaza (Pošte Slovenije in PBS);
zaključek 30. 4. 1999 revidiranje letnih
računovodskih izkazov Pošte Slovenije,
d.o.o.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: najnižja cena, druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 28. 8. 1998 do
12. ure, na naslov: Pošta Slovenije, d.o.o.,
kont. oseba Peter Hometer, Slomškov trg
10, 2000 Maribor, tel. 062/449-200, faks
062/449-2311, III. nadstropje.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 31. 8. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Pošta Slovenije,
d.o.o., odpiranje vodi komisija za izbor,
Slomškov
trg
10,
Maribor,
tel.
062/449-200, faks 062/449-2311, II.
nad., sejna soba – kadrovsko spl. odd.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 11. 9. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Pošta Slovenije, d.o.o.,
kont. oseba Peter Hometer, Slomškov trg
10, Maribor, tel. 062/449-200, faks
062/449-2311, III. nadstropje.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 19. 8. 1998 za 5.000 SIT.
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Način plačila: virman, splošna položnica, na račun številka: 51800-601-180.
9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 30. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 18. 9. 1998.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
Št. 0044/1-308/56-98
Ob-5378
Na podlagi 18. člena zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za notranje zadeve RS, kont.
osebi Jani Topolovec in Franc Hrabar, Štefanova 2, Ljubljana, tel. 061/172-47-43,
172-49-04, faks 061/172-48-94.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: adaptacija objekta
PP Vrhnika:
– gradbena dela,
– obrtniška dela: mizarska dela, krovska in kleparska, elektro instalacije,
strojne instalacije.
3. Orientacijska vrednost naročila:
40,000.000 SIT.
4. Izvedbeni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 80 koledarskih dni, predvideni začetek 12. 10. 1998 in zaključek
30. 12. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane pri izbiri: druga merila, navedena v
razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v višini do 10%.
Merila: cena, finančno stanje, reference
in izobrazba kadrov, reference ponudnika,
strokovna izobrazba kadrov.
6. Predložitev ponudb
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 7. 9. 1998 do
14. ure, na naslov: Ministrstvo za notranje
zadeve RS, prevzemnik vložišče, Štefanova
2, 1501 Ljubljana, tel. 061/172-51-11.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj –
Javni razpis za adaptacijo objekta PP Vrhnika, št. 308/56-98”.
7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 8. 9. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Visoka policijsko-varnostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni na javnem odpiranju, morajo predložiti
pooblastilo o zastopanju.
Naročnik: Ministrstvo za notranje zadeve
RS, odpiranje vodi Nataša Grgasovič ali
Franc Bevc, Kotnikova 8a, Ljubljana, soba
št. 14, 15.
8. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 30. 9. 1998.
9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki ogledajo ali dvignejo razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za
notranje zadeve RS, kont. oseba Jani Topo-

lovec, Cankarjeva 4, Ljubljana, tel.
061/172-47-43,
172-43-83,
faks
061/172-48-94.
Razpisna dokumentacija je na razpolago za dvig od dneva objave do 4. 9. 1998,
od 9. do 11. ure.
Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti pooblastilo
za dvig razpisne dokumentacije in dokazilo
o vplačilu 5.000 SIT.
Način plačila: virmansko, na račun številka: 50100-637-55284, sklicna številka:
308-56-98.
10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: Ministrstvo za notranje zadeve RS, kont.
osebi Jani Topolovec in Franc Hrabar, vsak
dan med 7.30 in 8.30, Cankarjeva 4, Ljubljana, tel. 061/172-47-43, 172-49-04,
0609/646-334,
041/736-765,
faks
061/172-48-94.
11. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati 114 dni ali do
30. 12. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 12. 10. 1998.
Št. 0048/1-308/55-98
Ob-5379
Na podlagi 18. člena zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za notranje zadeve RS, kont.
osebi Sanja Tufegdžič in Borut Jug, Štefanova 2, Ljubljana, tel. 061/172-4018,
172-48-25, faks 061/172-4894.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: izdelava, dobava in
montaža opreme v službenih stanovanjih v Ljubljani in Celju.
3. Orientacijska vrednost naročila:
8,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: predvideni začetek 8. 9. 1998 in/ali zaključek
21. 9. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v višini do 10%.
Merila: finančna usposobljenost, reference, dosedanji poslovni odnos, certifikat ISO
in atesti oziroma certifikati o ustreznosti,
ustreznost ponujenega programa, rok izvedbe del, garancijski rok in ponudbena cena.
6. Predložitev ponudb
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 27. 8. 1998 do
14. ure, na naslov: Ministrstvo za notranje
zadeve RS, prevzemnik vložišče, Štefanova
2, 1501 Ljubljana, tel. 061/172-5111.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj –
Javni razpis za izdelavo, dobavo in montažo
opreme v službenih stanovanjih v Ljubljani
in Celju, št. 308/55-98”.
7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
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Javno odpiranje ponudb bo 28. 8. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Visoka policijsko-varnostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni na javnem odpiranju, morajo predložiti
pooblastilo o zastopanju.
Naročnik: Ministrstvo za notranje zadeve
RS, odpiranje vodi Nataša Grgasovič ali
Franc Bevc, Kotnikova 8a, Ljubljana, soba
št. 14, 15.
8. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 12. 9. 1998.
9. Kraj, čas in oseba, pri kateri si lahko
zainteresirani ponudniki ogledajo ali dvignejo razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za
notranje zadeve RS, kont. osebi Sanja Tufegdžič in Borut Jug, Cankarjeva 4, Ljubljana, tel. 061/172-4018, 172-4825, faks
061/172-4894.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
za ogled in dvig od dneva objave do 26. 8.
1998 od 8. do 10. ure.
Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti pooblastilo
za dvig razpisne dokumentacije in dokazilo
o vplačilu 4.000 SIT.
Način plačila: virmansko, na račun številka: 50100-637-55284, sklicna številka:
308-55-98.
10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 9. točko.
11. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 28. 12. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 25. 9. 1998.
Ministrstvo za notranje zadeve
Ob-5380
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena 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: Veterinarski zavod Slovenije Ljubljana,
kont. oseba Lugarič Jožef, dr. vet. med.,
Trnoveljska
cesta
1,
Celje,
tel.
063/38-451, faks 063/38-451.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: gradbeno-obrtna in
instalacijska dela – zahodni prizidek “A”
in preureditev zahodnega dela objekta
z zunanjo ureditvijo, poslovna stavba,
Trnoveljska cesta 1, Celje.
3. Orientacijska vrednost naročila:
59,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 25. 9. 1998 in/ali zaključek 15. 12.
1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 7. 9. 1998 do
8. ure, na naslov: Veterinarski zavod Slovenije OE Celje, prevzemnik tajništvo Ve-

Stran

5682 / Št. 56 / 7. 8. 1998

terinarskega zavoda OE Celje, Trnoveljska
cesta 1, 3000 Celje, tel. 063/38-451,
faks 063/38-451.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta naročila. Na zadnji strani kuverte ponudnik navede svojo telefonsko številko.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 7. 9. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Veterinarski zavod
Slovenije, odpiranje vodi komisija, Trnoveljska cesta 1, Celje, tel. 063/38-451, faks
063/38-451, sejna soba Zavoda za živinorejo in veterinarstvo Celje.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 15. 9. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Veterinarski zavod Slovenije OE Celje, kont. oseba tajništvo, Trnoveljska cesta 1, Celje, tel. 063/38-451, faks
063/38-451.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
vsak delovni dan od 8. do 12. ure, za
20.000 SIT.
Način plačila: nakazilo na žiro račun Veterinarskega zavoda Slovenije, OE Celje,
številka: 50130-603-401296.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: Navor, d.o.o., kont. oseba Alojz Rovan,
univ. dipl. inž. gradb., Ulica XIV. divizije 12,
Celje,
tel.
063/44-33-12,
faks
063/44-33-12.
Ponudba mora veljati do: 60 dni.
Veterinarski zavod Slovenije
Ob-5381
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Splošna bolnišnica Maribor, kont. oseba Novak Simona, Ljubljanska ulica 5, Maribor, tel. 062/303-483, faks 062/511-388.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: strokovna literatura:
1. dobava tuje periodike,
2. dobava baz podatkov na CD
ROM-ih.
3. Orientacijska vrednost naročila:
12,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 12 mesecev, začetek 1. 1.
1999, zaključek 31. 12. 1999.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: najnižja cena.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 27. 8. 1998 do
12. ure, na naslov: Splošna bolnišnica Maribor, prevzemnik tajništvo investicijskega biroja, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, tel.
062/303-351, faks 062/315-136.
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Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in številko objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta
naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 28. 8. 1998
ob 11. uri, v mali konferenčni sobi v 16.
etaži kirurške stolpnice Splošne bolnišnice
Maribor, odpiranje vodi Adrijana Dietrich,
pravnica, Ljubljanska ulica 5, Maribor.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 18. 9. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Splošna bolnišnica Maribor,
kont. oseba tajništvo investicijskega biroja,
Ljubljanska ulica 5, Maribor, tel.
062/303-351, faks 062/315-136.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 14. 8. 1998 za 6.000 SIT.
Način plačila: negotovinsko, na račun
številka: 51800-603-33486.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 31. 12. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 25. 9. 1998.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 710
Ob-5382
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve, kont. oseba Mija Poglajen, Kotnikova 5, Ljubljana, tel. 061/125-98-07.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nakup poslovnih
prostorov za Urad za delo Ljubljana.
3. Orientacijska vrednost naročila:
70,846.000 SIT.
4. Rok dokončanja del: zaključek
31. 10. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 8. 9. 1998 do 12. ure,
na naslov: Republiški zavod za zaposlovanje,
prevzemnica Milena Kyrinov, Glinška 12,
1000 Ljubljana, tel. 061/125-98-07, faks
061/125-98-23, vložišče.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 8. 9. 1998
ob 12.30, na naslovu: Ministrstvo za delo,

družino in socialne zadeve, odpiranje vodi
Mija Poglajen, Glinška 12, Ljubljana, tel.
061/125-14-41, sejna soba.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje v 15 dneh po odpiranju.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Republiški zavod za zaposlovanje, kont. oseba Milena Kyrinov, Glinška 12, Ljubljana, tel. 061/125-98-07, faks
061/125-98-23, vložišče.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 24. 8. 1998 do 15. ure.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: Republiški zavod za zaposlovanje, kont.
oseba Mija Poglajen, Glinška 12, Ljubljana,
tel. 061/125-14-41, faks 061/125-98-23.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 31. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 30. 9. 1998.
Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve
Ob-5409
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena 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: ARNES, Jamova 39, Ljubljana, kontaktna oseba: Avgust Jauk,
fax:
061/179-88-99,
e-mail:
avgust.jauk @arnes.si .
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: protokol analizator.
Tehnične specifikacije bodo navedene v
razpisni dokumentaciji.
3. Orientacijska vrednost naročila:
14,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: rok dobave opreme ne
sme biti daljši od 45 dni.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe: zadostitev tehničnih zahtev, kvaliteta,
cena, dobavni rok, garancija in pogoji vzdrževanja.
Najcenejši ponudnik ni nujno tudi najugodnejši ponudnik.
6. Zainteresirani ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na ARNES, Jamova 39, Ljubljana, v tajništvu, soba M101.
7. Ponudbe z oznako “Ne odpiraj,
ponudba – analizator“, morajo prispeti na
naslov: ARNES, Jamova 39, 1000 Ljubljana, ali biti oddane pri Nuši Gobec (soba
M104b) na istem naslovu, najkasneje do
2. septembra 1998 do 13.15.
8. Javno odpiranje ponudb bo 2. septembra 1998 ob 13.30 v prostorih
ARNESa, Jamova 39, Ljubljana.
Prisotni predstavniki ponudnikov morajo
predložiti pisna pooblastila za svojo navzočnost pri odpiranju ponudb.
9. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje 23. septembra 1998.
10. Ponudba mora veljati do: 1. 12.
1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 2. 10. 1998.
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Ob-5407
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena 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:
ARNES, Jamova 39, Ljubljana, kontaktna
oseba: Avgust Jauk, fax: 061/179-88-99,
e-mail: avgust.jauk@arnes.si.
2. Predmet javnega naročila: blago
Navedba vsebine: oprema za razširitev vozlišč za klicni dostop (komunikacijski strežniki za podporo klica preko
ISDN in analognega telefonskega
omrežja).
Tehnične specifikacije bodo navedene v
razpisni dokumentaciji.
3. Orientacijska vrednost naročila:
49,000.000 SIT
4. Dobavni rok: rok dobave opreme ne
sme biti daljši od 45 dni.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe: zadostitev tehničnih zahtev, kvaliteta,
cena, dobavni rok, garancija in pogoji vzdrževanja.
Najcenejši ponudnik ni nujno tudi najugodnejši ponudnik.
6. Zainteresirani ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na ARNES, Jamova 39, Ljubljana, v tajništvu, soba M101.
7. Ponudbe z oznako “Ne odpiraj,
ponudba – klicni dostop“, morajo prispeti
na naslov: ARNES, Jamova 39, 1000 Ljubljana, ali biti oddane pri Nuši Gobec (soba
M104b) na istem naslovu, najkasneje do
11. septembra 1998 do 9.45.
8. Javno odpiranje ponudb bo 11. septembra 1998 ob 10. uri v prostorih
ARNESa, Jamova 39, Ljubljana.
Prisotni predstavniki ponudnikov morajo
predložiti pisna pooblastila za svojo navzočnost pri odpiranju ponudb.
9. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje 2. oktobra 1998.
10.Ponudba mora veljati do: 1. 12.
1998
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 9. 10. 1998.
Ob-5408
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena 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:
ARNES, Jamova 39, Ljubljana, kontaktna
oseba: Avgust Jauk, fax: 061/179-88-99,
e-mail: avgust.jauk@arnes.si.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: vzdrževanje opreme
za klicni dostop 3Com Total Control.
Tehnične specifikacije bodo navedene v
razpisni dokumentaciji.
3. Orientacijska vrednost naročila:
5,200.000 SIT za pol leta.
4. Predvidena oddaja del: 1. 10. 1998
za dobo treh let.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe: pogoji vzdrževanja, cena.
Najcenejši ponudnik ni nujno tudi najugodnejši ponudnik.

6. Zainteresirani ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na ARNES,
Jamova 39, Ljubljana, v tajništvu, soba
M101.
7. Ponudbe z oznako “Ne odpiraj,
ponudba – 3Com“, morajo prispeti na naslov: ARNES, Jamova 39, 1000 Ljubljana,
ali biti oddane pri Nuši Gobec (soba M104b)
na istem naslovu, najkasneje do 2. septembra 1998 do 11.45.
8. Javno odpiranje ponudb bo 2. septembra 1998 ob 12. uri v prostorih ARNESa, Jamova 39, Ljubljana.
Prisotni predstavniki ponudnikov morajo
predložiti pisna pooblastila za svojo navzočnost pri odpiranju ponudb.
9. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje 23. septembra 1998.
10. Ponudba mora veljati do: 1. 12.
1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 2. 10. 1998.
Ob-5410
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena 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: ARNES, Jamova 39, Ljubljana, kontaktna
oseba:
Avgust
Jauk,
fax:
061/179-88-99, e-mail: avgust.jauk@arnes.si.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine:
a) sistemi za neprekinjeno napajanje
(UPS),
b) usmerjevalniki prometa.
Tehnične specifikacije bodo navedene v
razpisni dokumentaciji.
3. Orientacijska vrednost naročila:
pod a) 9,000.000 SIT,
pod b) 20,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: rok dobave opreme ne
sme biti daljši od 45 dni.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe: zadostitev tehničnih zahtev, kvaliteta,
cena, dobavni rok, garancija in pogoji vzdrževanja.
Najcenejši ponudnik ni nujno tudi najugodnejši ponudnik.
6. Zainteresirani ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na ARNES, Jamova 39, Ljubljana, v tajništvu, soba M101.
7. Ponudbe z oznako “Ne odpiraj,
ponudba – UPS/usmerjevalniki“, morajo
prispeti na naslov: ARNES, Jamova 39,
1000 Ljubljana, ali biti oddane pri Nuši Gobec (soba M104b) na istem naslovu, najkasneje do 2. septembra 1998 do 9.45.
8. Javno odpiranje ponudb bo 2. septembra 1998 ob 10. uri v prostorih ARNESa, Jamova 39, Ljubljana.
Prisotni predstavniki ponudnikov morajo
predložiti pisna pooblastila za svojo navzočnost pri odpiranju ponudb.
9. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje 23. septembra 1998.
10. Ponudba mora veljati do: 1. 12.
1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 2. 10. 1998
ARNES, Ljubljana
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Št. 9032
Ob-5411
Na podlagi 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
obnovo kanalizacije po Dolenjski cesti
– 2. etapa (metoda brez izkopavanja)
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: JP Vodovod Kanalizacija, d.o.o., Krekov trg 10, Ljubljana.
2. Predmet javnega naročila: obnova
kanalizacije po Dolenjski cesti – 2. etapa (metoda brez izkopavanja).
3. Orientacijska vrednost naročila:
80,000.000 SIT.
4. Predvideni rok za izvedbo je 30 delovnih dni po podpisu pogodbe, izpolnitvi
finančnih obvez in uvedbi za delo.
5. Obnova se bo izvajala po postopku
izdelave notranjih prevlek, izdelanih na licu
mesta (“in situ”), in sicer po postopkih inverznega vnašanja s poliestrskimi smolami
natopljenih armaturnih polsti in toplotne polimerizacije vnesenih prevlek do strditve. Za
navedena dela mora imeti ponudnik ustrezne reference.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika in ostale omejitve, ki bodo upoštevane, so navedene v razpisni dokumentaciji.
7. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 8. 9. 1998 do 8.
ure, na naslov: JP Vodovod Kanalizacija,
d.o.o., Krekov trg 10, Ljubljana.
8. Vse ponudbe morajo biti oddane v
zapečateni pisemski ovojnici, označene z
oznako “Ne odpiraj – ponudba za obnovo
kanalizacije po Dolenjski cesti – 2. etapa
(metoda brez izkopavanja), številko objave
javnega razpisa v Uradnem listu RS in navedbo naziva ter naslova ponudnika.
9. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 8. 9. 1998
ob 9. uri, na naslovu: JP Vodovod Kanalizacija, d.o.o., Krekov trg 10, Ljubljana, v sejni
sobi v II. nadstropju.
10. Rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa s sklepom o izbiri najugodnejšega ponudnika najkasneje v 7 dneh po podpisu
sklepa o izbiri.
11. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: JP Vodovod Kanalizacija,
d.o.o., Krekov trg 10, Ljubljana, II. nadstropje, Franc Vizjak ali Simona Jamnik.
Razpisna dokumentacija bo na razpolago od 10. 8. 1998 do 24. 8. 1998. Za dvig
razpisne dokumentacije se dogovorite po
tel. 17-29-473.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
proti plačilu materialnih stroškov (virman)
15.000 SIT, na žiro račun JP Vodovod-Kanalizacija,
d.o.o.,
Ljubljana,
št.
50100-601-11581, ali na naši blagajni na
Krekovem trgu 10.
12. Ostali podatki
Dodatne informacije lahko dobijo ponudniki na podlagi pismeno zastavljenih vprašanj, ki jih posredujejo po faksu
061/317-851, pod oznako ZJN 59 grad/98
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– Obnova kanalizacije po Dolenjski cesti –
2. etapa (metoda brez izkopavanja) do vključno 27. 8. 1998.
Ponudba mora veljati vsaj 90 dni od datuma, ki je določen za oddajo ponudbe.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: osnovne podatke o izidu javnega razpisa bomo objavili v Uradnem listu RS, v roku
14 dni od sprejetja sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.
JP Vodovod Kanalizacija, d.o.o.,
Ljubljana
Ob-5412
Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97) objavlja Občina Bovec
javni razpis
za izbiro izvajalcev za opravljanje
prevozov osnovnošolskih otrok v
Občini Bovec
1. Naročnik: Občina Bovec, Trg Golobarskih žrtev 8, Bovec.
2. Predmet razpisa: prevozi osnovnošolskih otrok iz vasi: Trenta, Soča, Lepena, Skala, Čezsoča, Predel, Log pod
Mangrtom, Plužna, Srpenica, Žaga in
Log Čezsoški v osnovno šolo Bovec in
na podružnično šolo Žaga.
3. Orientacijska vrednost razpisanih prevozov znaša ca. 10,000.000 SIT.
3. Ponudbe veljajo za šolsko leto
1998/99 in 1999/2000. Šolski prevozi se
s tem razpisom oddajo za obdobje dveh let,
zato si naročnik pridržuje pravico do sprememb relacij in števila otrok v posameznem
šolskem letu.
4. Razpisna dokumentacija
Ponudniki lahko razpisno dokumentacijo dvignejo na Občini Bovec, Trg Golobarskih žrtev 8, pri Tatjani Pretner. Dokumentacija vsebuje: vozni red – prihodi in odhodi
na posamezni relaciji, število otrok na posamezni relaciji, orientacijsko ceno za prevoženi km glede na vrsto vozila, merila za izbiro najugodnejšega ponudnika in druge pogoje naročnika.
5. Prevoze na razpisanih relacijah lahko opravljajo za dejavnost registrirani prevozniki.
Svoje storitve morajo nuditi kvalitetno,
odgovorno in v skladu s cestnoprometno
zakonodajo.
6. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime in priimek ponudnika,
– naslov ponudnika,
– dokazilo o registraciji podjetja in dejavnosti,
– licenco ponudnika za prevoz oseb v
notranjem cestnem prevozu,
– relacijo, za katero se prijavlja,
– podatke o prevoznem sredstvu,
– ceno prevoženega kilometra glede na
vozilo,
– cena za posamezno relacijo,
– reference – izkušnje pri prevozih osnovnošolskih otrok,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naročniku.
7. Ponudbe pošljite v zaprti kuverti z oznako “Ne odpiraj – javni razpis za šolske
prevoze”.
Ponudniki lahko oddajo ponudbe za vsako
relacijo posebej ali pa za več relacij skupaj.
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8. Ponudbe je potrebno oddati do 17. 8.
1998 do 12. ure, na Občinski urad, Trg
Golobarskih žrtev 8, Bovec.
9. Javno odpiranje ponudb bo 17. 8.
1998 ob 12.30, v prostorih Občine Bovec.
10. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
javnega razpisa v roku 15 dni po odpiranju
ponudb.
11. Z izbranimi ponudniki bo sklenjena
pogodba.
Občina Bovec
Št. 48
Ob-5413
Na podlagi prvega 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: Kulturni center Kamnik,
Kamnik, Muzejska pot 3.
2. Kontaktna oseba: Helena Mejač, tel.
061/817-647, 817-662.
3. Predmet:
– sanacijska gradbena dela na grajskem obodnem zidu gradu Zaprice,
– obseg del je razviden iz popisa del
in projektne dokumentacije.
4. Orientacijska vrednost naročila:
14,000.000 SIT.
5. Razpisno dokumentacijo s pogoji in
drugimi podatki dobijo interesenti od dneva
objave razpisa vsak delovnik od 10. do 12.
ure, na upravi investitorja, ob dokazilu o plačani razpisni dokumentaciji, v višini 15.000
SIT, na žiro račun 50140-603-57301.
6. Naročnik si pridržuje pravico določiti
manjši obseg del od razpisanega z ozirom
na možnost izvedbe del.
7. Rok začetka del: začetek septembra
1998.
Rok dokončanja del: začetek oktobra
1998.
8. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika so:
– ponudbena cena,
– reference o dosedanjem delu ponudnika na spomeniških objektih,
– usposobljenost in sposobnost za dela
na kulturnih spomenikih – obvladanje dela s
kamnom,
– strojni park glede na zahtevnost delovišča.
9. Ponudbe morajo biti predložene najkasneje do 28. 8. 1998, na naslov: Kulturni center Kamnik, 1241 Kamnik, Muzejska
pot 3.
Zapečatene kuverte morajo biti označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”.
10. Javno odpiranje ponudb bo 31. 8.
1998 ob 16. uri, v upravnih prostorih Kulturnega centra Kamnik, Kamnik, Muzejska
pot 3.
11. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo vsi ponudniki pisno obveščeni v roku
10 dni po javnem odpiranju ponudb.
Kulturni center Kamnik
Ob-5416
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Občina Mislinja, Šolska c. 34, Mislinja,
kont. oseba Drago Pogorevc, tel.
0602/56-081, faks 0602/56-065.
2. Predmet javnega naročila: izgradnja
pločnika in obnova ceste.
3. Orientacijska vrednost naročila:
8,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: predviden začetek del je september 1998, zaključek oktober 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: ponudbena cena, reference in usposobljenost ponudnika, plačilni pogoji ter druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
6. Predložitev ponudb
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 28. 8. 1998 do
9.30, na naslov: Občina Mislinja, Šolska
cesta 34, 2382 Mislinja.
Ponudba mora biti oddana v zapečateni
kuverti z jasno oznako: “Ponudba – Ne odpiraj”, s številko objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS.
7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 28. 8. 1998
ob 10. uri, v sejni sobi Občine Mislinja,
Šolska cesta 34, Mislinja.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni na javnem odpiranju, morajo predložiti
pooblastilo o zastopanju.
8. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje v 15 dneh po javnem odpiranju ponudb.
9. Razpisna dokumentacija je na voljo
vsak delovni dan od 8. do 12. ure, do vključno 20. 8. 1998, na Občini Mislinja, za
10.000 SIT, plačljivo v gotovini ali na žiro
račun
Občine
Mislinja,
št.
51840-630-25643.
10. Naročnik si pridržuje pravico korekcije obsega del glede na razpisno dokumentacijo.
11. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 1. točko.
12. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do vključno
30. 11. 1998.
Občina Mislinja
Ob-5415
Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.
list RS, št. 24/97), Občina Moravske Toplice objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca za opravljanje
prevozov osnovnošolskih otrok v
šolskem letu 1998/99
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Občina Moravske Toplice, Kranjčeva 3,
Moravske Toplice.
2. Predmet javnega naročila: izvajanje
dnevnih prevozov osnovnošolskih otrok iz
Občine Moravske Toplice v šolskem letu
1998/99 za naslednje šole:

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Št.

Osnovna šola Bogojina
Relacija

Število otrok

1. Lukačevci – Mlajtinci – Ivanci -Bogojina s povratkom
2. Bukovnica – Trnavski breg – Bogojina s povratkom
3. Moravske Toplice – Tešanovci – Bogojina s povratkom
4. Moravske Toplice – Tešanovci s povratkom
5. Strehovci – Filovci – Bogojina s povratkom

34
12
32
10
63

Dvojezična osnovna šola Prosenjakovci
Relacija

Število otrok

1. Hodoš – Krplivnik – Domajševci – IvanjševciSredišče – Berkovci – Prosenjakovci s povratkom
2. Čikečka vas – Motvarjevci – PordašinciProsenjakovci s povratkom

49
69

Osnovna šola Fokovci
Relacija

Število otrok

1. Vučja Gomila – Fokovci s povratkom
2. Andrejci – Fokovci s povratkom
3. Moravske Toplice (Gornji Moravci) –
Fokovci s povratkom
4. Selo – Fokovci s povratkom
5. Ivanjševci – Fokovci s povratkom
6. Berkovci – Fokovci s povratkom
7. Ivanovci – Fokovci s povratkom
8. Selo – Fokovci s povratkom
9. Ratkovci – Fokovci s povratkom
10. Čikečka vas – Fokovci s povratkom
11. Kančevci – Fokovci s povratkom
12. Lončarovci – Fokovci s povratkom

30
8
11
5
4
2
6
14
3
2
1
5

Avtobus mora otroke pripeljati pred šolo
najpozneje ob 7.45 izpred šole pa odpeljati
najpozneje ob 14.30.
Informacije in podrobnejše podatke lahko ponudniki dobijo pri Nadi Lutarič na Občini Moravske Toplice, Kranjčeva 3, 9226
Moravske Toplice, vsak dan med 8. in
10. uro.
3. Orientacijska vrednost razpisanih prevozov je: 15,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 1. september 1998, zaključek 24. junij
1999. Šolski prevozi se vršijo v dneh, ko
poteka pouk. Šolski prevozi se s tem razpisom oddajajo za obdobje enega leta, zato si
naročnik pridružuje pravico do spremembe
relacij in števila otrok v posameznem šolskem letu.
5. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime in priimek ter naslov
ponudnika,
– dokazilo o registraciji za opravljanje dejavnosti, v katero spadajo razpisane storitve
(dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni) ter
dokazilo, da ponudnik v skladu z zakonodajo 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 avtobusnih linijah,
– velikost vozila (število sedežev),
– dokazilo o tehnični brezhibnosti
vozila,
– reference (izkušnje pri prevozih šoloobveznih otrok).
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– kakovost in organizacija ponujene storitve,
– ponudbena cena,

– način povečanja cene,
– ugodnosti, kolikor jih nudi za učence
na rednih avtobusnih linijah ali morebitne
ugodnosti pri prevozih, ki so predmet razpisa,
– plačilni pogoji,
– pripravljenost za prevoze učencev izven rednih šolskih prevozov.
7. Ponudbe z vso potrebno dokumentacijo in oznako “Ne odpiraj – javni razpis za
prevoze šoloobveznih otrok” je potrebno dostaviti v zaprti ovojnici do 12. ure na uradu
Občine Moravske Toplice, do 27. avgusta
1998.
8. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 28. avgusta
1998 ob 10. uri, v prostorih Občine Moravske Toplice. Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni, morajo imeti s seboj pooblastilo
za zastopanje.
9. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni v roku 7 dni po odpiranju ponudb.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 30. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: mesec avgust 1998.
11. Občina si pridržuje pravico spremembe relacij in voznega reda.
Pridržujemo si tudi pravico, da v primeru
odstopa izbranega najugodnejšega ponudnika ali ob neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti takoj prekinemo pogodbo in povabimo k podpisu za storitve opravljanja prevozov drugega najugodnejšega ponudnika
po tem javnem razpisu.
Občina Moravske Toplice
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Ob-5417
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Telekom Slovenije, d.d., PE Novo mesto, kont. oseba Roman Gabrijel, dipl. inž.,
Novi trg 7a, Novo mesto, tel.
068/371-120,
041/622-769,
faks
068/323-654, soba št. 76.
2. Predmet javnega naročila: blago,
gradbena dela, storitve.
Navedba vsebine: izgradnja KKO in
RNO na območju ATC Trebnje – območje LC Lukovek.
3. Orientacijska vrednost naročila:
19,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 1. 10. 1998 in zaključek 25. 12. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: najnižja cena, druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 28. 8. 1998 do
11. ure, na naslov: Telekom Slovenije, d.d.,
PE Novo mesto, prevzemnica Hočevar Dragica – tajništvo, Novi trg 7a, 8000 Novo
mesto,
tel.
068/321-221,
faks
068/322-853, soba št. 90.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 28. 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, soba št. 76.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 11. 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, dipl
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 21. 8. 1998 po plačilu plačila 5.000 SIT.
Način plačila: na blagajni PE ali z virmanom
na
žiro
račun
številka:
52100-849-90805 s sklicevanjem na predmet razpisa.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 30. 12. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 18. 9. 1998.
Telekom Slovenije, d.d.,
PE Novo mesto
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Ob-5418
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Ministrstvo za obrambo RS, kont. oseba Urh
Janez, Kardeljeva ploščad 21, Ljubljana, tel.
061/133-11-11, faks 061/131-81-64.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: vzdrževalna obnovitvena dela v stanovanjih in stanovanjskih
objektih v Postojni, Pivki, Ajdovščini, Vipavi, Brežicah, Bledu, Radovljici, Apačah,
Sv. Juriju, Mariboru in Ptuju.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
54,202.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok dokončanja
del: 50 dni, zaključek 30. 10. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: najnižja cena, druga merila, navedena
v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v višini
10%.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 7. 9. 1998 do 12.
ure, na naslov: Ministrstvo za obrambo RS,
prevzemnik: sprejemna pisarna – vložišče,
Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana, tel.
061/171-23-89, faks 061/131-81-64.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 8. 9. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Ministrstvo za obrambo RS, odpiranje vodi Milan Lampret, Kardeljeva
ploščad
21,
Ljubljana,
tel.
061/171-25-74, faks 061/171-27-30.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa
najkasneje do 15. 10. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo: MORS – Uprava za gradbene,
stanovanjske in splošne zadeve, kont. oseba
Janez Urh, Kardeljeva ploščad 21, Ljubljana,
tel.
061/171-25-75,
faks
061/171-27-87, soba št. 213.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 4. 9. 1998 za 10.000 SIT.
Način plačila: virman (z navedbo polnega
naslova in št. javnega razpisa MORS
BO-G72/98,
na
račun
številka:50100-637-55216.
Ponudba mora veljati do: 30. 11. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 23. 10. 1998.
Ministrstvo za obrambo
Republike Slovenije
Ob-5419
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

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava
RS za varstvo narave, kont. oseba Rejc-Saje Marjeta, dipl. inž. (vsak delovni dan od 8.
do 10. ure), Vojkova 1b, Ljubljana, tel.
061/178-44-29, faks 061/178-40-52.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine:
1. urejanje Vipave na območju mesta Miren – PGD, PZI,
2. postopna sanacija erozijskega
zaledja Bače s predlogom ukrepov za
ureditev razmer – PGD, PZI.
Pri obeh navedenih objektih gre za izdelavo projektne dokumentacije.
Ponudnik lahko kandidira za oba ali za
posamezno razpisno nalogo, vendar mora
za vsako nalogo podati samostojno ponudbo v ločeni ovojnici.
3. Orientacijska vrednost naročila:
Ad 1) 2,500.000 SIT,
Ad 2) 2,500.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: začetek del po sklenitvi pogodbe do 25. 9. 1998, rok izvedbe 2 meseca za vsak objekt.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
6. Rok v katerem lahko ponudniki predložijo ponudbe
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 31. 8. 1998 do
12. ure, na naslov: MOP, Uprava RS za
varstvo narave Ljubljana, prevzemnik: vložišče, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana, tel.
061/178-44-09, soba št. P-13.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 2. 9. 1998
ob 10. uri, na naslovu: RS, MOP, Uprava
RS za varstvo narave, odpiranje vodi Jakopič Matjaž, Vojkova 1b, Ljubljana, tel.
061/178-44-35.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 10. 9. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: MOP, Uprava RS za varstvo
narave, Izpostava Soča, kont. oseba Zdenko Nusdorfer, Cankarjeva 62, Nova Gorica,
tel. 065-23-140, faks 065/23-115.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 24. 8. 1998 po 3.000 SIT za vsako
nalogo, vsak delovni dan od 8. do 10. ure.
Način plačila: z virmanom ali položnico
na račun številka: 50100-637-55076, APP
Ljubljana.
9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 20. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 25. 9. 1998.
Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za varstvo narave

Št. 3/597-98
Ob-5451
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena 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, Ipavčeva 18, Celje, kont. oseba: asis.
mag. Ivan Eržen, dr. med., tel.
063/4251-111, faks 063/4251-115,
e-mail Ivan Erzen@ZZVCE.sigov.mail.si.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: računalniška oprema
(20 osebnih računalnikov in 1 strežnik).
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
8,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: sukcesivno do 31. 12.
1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane:
– cena glede na tehnične karakteristike,
– plačilni pogoji,
– reference ponudnika,
– druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 28. 8. 1998 do
15. ure na naslov Zavod za zdravstveno varstvo Celje, prevzemnik tajništvo, Ipavčeva 18,
Celje.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 31. 8. 1998
ob 8. uri na Zavodu za zdravstveno varstvo
Celje, Ipavčeva 18, odpiranje vodi Irena Ivačič Štraus.
7. Rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega naročila
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa
v roku 15 dni po odpiranju ponudb.
8. Razpisna dokumentacija je na razpolago pri Ireni Ivačič Štraus ZZV Celje, Ipavčeva
18, Celje, od 10. 8. 1998 dalje. Stroški razpisne dokumnetacije znašajo 3.000 SIT in
se plačajo na ŽR ZZV 50700-603-31733 ali
pri blagajni Zavoda za zdravstveno varstvo
Celje, Ipavčeva 18, Celje.
9. Ostali podatki: dodatne inforamcije se
dobijo na naslovu pod 1. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Zavod za zdravstveno varstvo Celje
Ob-5452
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena 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:
PGD Kanal, Gradnikova 13a, Kanal, kont.
oseba Boris Čufer, tel. 065/52-003,
041-646-705.
2. Predmet javnega razpisa: gradbena dela – prizidek gasilskega doma Kanal: gradbena, obrtniška in instalacijska dela.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
12,000.000 SIT.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
4. Rok pričetka in dokončanja del: predviden rok pričetka z deli je 1. 10. 1998, predviden rok dokončanja del je 15. 1. 1999.
5. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika: najugodnejša cena, rok.
6. Dostava ponudbe: ponudbe morajo biti poslane po pošti ali osebno prinešene najkasneje do 7. 9. 1998 do 10. ure v tajništvo
Občine Kanal ob Soči, Trg svobode 23. Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih kuvertah
s pripisom na vidnem mestu “Ne odpiraj –
ponudba prizidek gasilskega doma Kanal”.
7. Javno odpiranje ponudb bo 7. 9. 1998
ob 10.30 v sejni sobi Občine Kanal ob Soči.
8. Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku osmih dni od odpiranja
ponudb.
9. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo v roku 10 dni od objave javnega
razpisa na Občini Kanal ob Soči, pri Nives
Prijatelj, vsak dan od 8. do 12. ure.
PGD Kanal
Št. 347-05-15/98-1850-61
Ob-5447
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Mestna občina Maribor – Komunalna direkcija, kont. oseba Selinšek Ladislav, Slovenska 40, Maribor, tel. 062/2201-416 faks
062/226-551, soba št. 107/I.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: ureditev krajevne ceste v Bresternici.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
30,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka del:
30 delovnih dni, začetek september 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje 30 dni po objavi v
Uradnem listu RS, na naslov MOM, Komunalna direkcija, prevzemnik vložišče ga. Firm,
Slovenska 40, 2000 Maribor, tel. 220-10
faks 226-551.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo prvi delovni
dan po roku oddaje ponudb ob 8. uri na
naslovu: Mestna občina Maribor, odpiranje
vodi mag. Boris Šuerbinek, dipl. inž., Slovenska 40, Maribor, tel. 220-10 faks
226-551, sejna soba II.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa
v zakonskem roku
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo: MOM, Komunalna direkcija, kont. oseba Selinšek Ladislav, Slovenska 40, Maribor,
tel. 2201-416, faks 226-551, soba št. 107/I.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
za 8.000 SIT.
Način plačila: virman na račun številka:
51800-840-070-62233.
9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati 60 dni.
Mestna občina Maribor
Mestna uprava
Komunalna direkcija
Št. 110-1/98
Ob-5448
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Družba za avtoceste Republike Slovenije,
d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: ukrepi na cestnem
omrežju v ožjem vplivnem področju AC
Maribor – Madžarska meja.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
6,000.000 SIT.
4. Rok dokončanja del: 4 mesece po
podpisu pogodbe.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: najnižja cena.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 28. 8. 1998 do 8.30
na naslov: Družba za državne ceste, d.o.o.,
Ljubljana, prevzemnik vložišče, Tržaška 19a,
Ljubljana, tel. 061/178-83-25, faks
061/178-83-26, soba št. 123.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za: Ukrepi na cestnem omrežju v ožjem vplivnem področju AC Maribor–Madžarska meja”. Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 28. 8. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Direkcija Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana.
Naročnik: Družba za avtoceste Republike Slovenije, d.d., odpiranje vodi strokovna
komisija, Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-81-11, soba št. 220/II.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa
najkasneje do 18. 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 Oto Rubinič, dipl. inž.,
Tržaška 19a, Ljubjana, tel. 061/178-83-31,
faks 061/178-83-32, soba št. 104.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 28. 8. 1998 za 3.700 SIT.
Način plačila: na blagajni DDC (soba 104)
oziroma z virmanom na račun številka:
50105-601-13838.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: Družba za državne ceste, d.o.o., Ljubljana, kont. oseba Franci Šoba, dipl. inž., Tržaška 19a, Ljubljana, tel. 061/17-88-370,
faks 061/17-88-332.

Št.

56 / 7. 8. 1998 / Stran 5687

10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 27. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 25. 9. 1998.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji, d.d.,
Ob-5449
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Občina Nazarje, kont. oseba Štiglic Jože, Savinjska cesta 4, Nazarje, tel.
063/833-022 faks 063/833-022.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: izvedba razbremenilno-dušilnega jaška na kanalizaciji Nazarje.
3. Orientacijska vrednost naročila: 14 mio
SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek in zaključek oktobra 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: najnižja cena, druga merila, navedena
v razpisni dokumentaciji.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 3. 9. 1998 do 10.
ure, na naslov: Občina Nazarje, prevzemnik
tajništvo, Savinjska c. 4, 3331 Nazarje, tel.
063/833-022 faks 063/833-022.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 3. 9. 1998
ob 13. uri, na naslovu: Občina Nazarje, odpiranje vodi komisija.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa
v skladu z zakonom o javnih naročilih.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo: Občina Nazarje, kont. oseba Štiglic Jože, d.i.s., Savinjska c. 4, Nazarje, tel.
063/833-022 faks 063/833-022.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 18. 8. 1998 za 5.000 SIT.
Način plačila: virman na račun številka:
52810-630-10110.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu
kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 30. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: september 1998.
Ob-5450
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
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1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Občina Nazarje, kont. oseba Štiglic Jože,
Savinjska
cesta
4,
Nazarje,
tel.
063/833-022, faks 063/833-022.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: izvedba toplovoda
130/70 od J1 do Osnovne šole Nazarje.
3. Orientacijska vrednost naročila: 12 mio
SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek septembra 1998 in/ali zaključek oktobra
1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: najnižja cena, druga merila, navedena
v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 3. 9. 1998 do 10.
ure, na naslov: Občina Nazarje, prevzemnik
tajništvo, Savinjska c. 4, 3331 Nazarje, tel.
063/833-022 faks 063/833-022.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 3. 9. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Občina Nazarje, odpiranje vodi komisija.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa
v skladu z zakonom o javnih naročilih.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo: Občina Nazarje, kont. oseba Štiglic Jože, d.i.s., Savinjska c. 4, Nazarje, tel.
063/833-022 faks 063/833-022.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 18. 8. 1998 za 5.000 SIT.
Način plačila: virman na račun številka:
52810-630-10110.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu
kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 30. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: september 1998.
Občina Nazarje
Št. 110-1/93
Ob-5454
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija RS
za ceste, kont. oseba Polonca Andrejčič-Mušič, dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-47, faks 061/178-80-36, soba št. 213.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: izvedba avtobusnega postajališča ob R3-645/1189 (Lj.–Litijska–Zadvor–Šmartno pri Litiji) pri osnovni šoli v naselju Besnica.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
6,500.000 SIT.
4. Dobavni rok: 3 mesece.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane
preference za domače ponudnike v višini 10%.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 27. 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 označene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba za
Izvedba avtobusnega postajališča pri OŠ Besnica.” – M. D. Na hrbtni strani mora biti
označen naslov pošiljatelja.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 27. 8. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze – Direkcija RS za ceste, odpiranje
vodi strokovna komisija, Tržaška 19,
Ljubljana, tel. 061/178-80-74, faks
061/178-80-36, soba št. 320/III.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa
najkasneje do 19. 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 14. 8. 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 naslovu: Družba za državne ceste, d.o.o., Ljubljana, kont. oseba Marko Dražumerič, dipl. inž.,
Tržaška 19a, Ljubljana, tel. 061/178-83-93,
faks 061/178-83-26, soba št. 205.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 27. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 26. 9. 1998.
Ob-5455
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija RS
za ceste, kont. oseba Drago Bole, dipl. inž.,
Tržaška 19, Ljubljana, tel. 061/178-80-39,
faks 061/178-80-36, soba št. 302.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: metodologija opredelitve obsega sofinanciranja obvoznic
naselij.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
8,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 12 mesecev.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane
preference za domače ponudnike v višini 10%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 27. 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 označene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba za
Metodologija opredelitve obsega sof. obvoznic naselij.” – D. B. Na hrbtni strani mora biti
označen naslov pošiljatelja.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 27. 8. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija RS za ceste, odpiranje vodi strokovna komisija, Tržaška 19,
Ljubljana, tel. 061/178-80-74, faks
061/178-80-36, soba št. 320/III.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa
najkasneje do 19. 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 14. 8. 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 naslovu:
Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija RS
za ceste, kont. oseba Drago Bole, dipl. inž.,
Tržaška 19a, Ljubljana, tel. 061/178-80-39,
faks 061/178-80-36, soba št. 302.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 27. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 26. 9. 1998.
Ob-5456
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena 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 Dževad Kulenović, dipl.
inž.,
Tržaška
19,
Ljubljana,
tel.
061/178-80-58, faks 061/178-80-36, soba št. 314.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: dobava in montaža
avtomatskih števcev prometa in prestavitev obstoječih na avtocestah in glavnih
cestah v Republiki Sloveniji.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
15,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 30 dni.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane
preference za domače ponudnike v višini 10%.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 27. 8. 1998 do
12.30, na naslov: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, prevzemnik vložišče, Tržaška
19a,
1000
Ljubljana,
tel.
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061/178-83-25, faks 061/178-83-26, soba št. 123.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba za
Dobava in montaža avtomatskih števcev prometa.” – D. K. Na hrbtni strani mora biti
označen naslov pošiljatelja.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 27. 8. 1998
ob 13. uri, na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze – Direkcija RS za ceste, odpiranje
vodi strokovna komisija, Tržaška 19, Ljubljana,
tel.
061/178-80-74,
faks
061/178-80-36, soba št. 320/III.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa
najkasneje do 19. 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 14. 8. 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 naslovu: Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija
RS za ceste, kont. oseba Dževad Kulenović,
dipl. inž., Tržaška 19a, Ljubljana, tel.
061/178-80-58, faks 061/178-80-36, soba št. 314.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 27. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 26. 10. 1998.
Ob-5457
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija RS
za ceste, kont. oseba Božo Kordin, dipl. inž.,
Tržaška 19, Ljubljana, tel. 061/178-80-28,
faks 061/178-80-36, soba št. 208.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: rekonstrukcija ceste
v Šentjerneju R2-419 (R333) in R 3-669
(R 332).
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
96,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 6 mesecev.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane
preference za domače ponudnike v višini 10%.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 7. 9. 1998 do 12.30,
na naslov: Družba za državne ceste, d.o.o.,
Ljubljana, prevzemnik vložišče, Tržaška 19a,
1000 Ljubljana, tel. 061/178-83-25, faks
061/178-83-26, soba št. 123.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba za
Rekonstrukcija ceste v Šentjerneju.” – F. S.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 7. 9. 1998
ob 13. uri, na naslovu: Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija RS za ceste, odpiranje 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 obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa
najkasneje do 29. 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 14. 8. 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 naslovu: Družba za državne ceste, d.o.o., Ljubljana, kont. oseba Franci Steklasa, dipl. inž.,
Tržaška 19a, Ljubljana, tel. 061/178-84-01,
faks 061/178-83-26, soba št. 321.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 7. 11. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 6. 11. 1998.
Ob-5458
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena 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 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 usadov na
cesti G2-102/1034 (M10-10/1034) Godovič–Spodnja Idrija v Zali na območju
od km 7+940 do km 9+140, usad od km
8+330 do km 8+430 in usad od km
8+590 do km 8+760.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
68,000.000 SIT.
4. Rok dokončanja del: zaključek 15. 12.
1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane
preference za domače ponudnike v višini 10%.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 7. 9. 1998 do 10.30,
na naslov: Družba za državne ceste, d.o.o.,
Ljubljana, prevzemnik vložišče, Tržaška 19a,
1000 Ljubljana, tel. 061/178-83-25, faks
061/178-83-26, soba št. 123.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba za
Sanacija usadov na cesti Godovič–Spodnja
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Idrija v Zali.” – D. P. Na hrbtni strani mora biti
označen naslov pošiljatelja.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 7. 9. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze – Direkcija RS za ceste, odpiranje
vodi strokovna komisija, Tržaška 19, Ljubljana,
tel.
061/178-81-11,
faks
061/178-80-36, soba št. 220/II.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa
najkasneje do 29. 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 14. 8. 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 naslovu: Družba za državne ceste, d.o.o., Ljubljana, kont. oseba Dušan Pirc, grad. teh., Tržaška 19a, Ljubljana, tel. 061/178-84-03,
faks 061/178-83-26, soba št. 321.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 7. 11. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 6. 11. 1998.
Ob-5459
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena 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 Polonca Andrejčič-Mušič, dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-47, faks 061/178-80-36, soba št. 213.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: sanacija prometno
nevarnega odseka državne ceste (M10)
409, odsek št. 301 na Vrhniki.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
32,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 5 mesecev.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane
preference za domače ponudnike v višini 10%.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 7. 9. 1998 do 9.30, na
naslov: Družba za državne ceste, d.o.o., Ljubljana, prevzemnik vložišče, Tržaška 19a, 1000
Ljubljana, tel. 061/178-83-25, faks
061/178-83-26, soba št. 123.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba za
Sanacija prometno nevarnega odseka na Vrhniki.” – M. Ž. Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
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Javno odpiranje ponudb bo 7. 9. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze – Direkcija RS za ceste, odpiranje
vodi strokovna komisija, Tržaška 19, Ljubljana,
tel.
061/178-81-11,
faks
061/178-80-36, soba št. 220/II.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa
najkasneje do 29. 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 14. 8. 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 naslovu: Družba za državne ceste, d.o.o., Ljubljana, kont. oseba Matjaž Žaberl, dipl. inž., Tržaška 19a, Ljubljana, tel. 061/178-84-46,
faks 061/178-83-26, soba št. 208.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 7. 11. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 6. 11. 1998.

na,
tel.
061/178-81-11,
faks
061/178-80-36, soba št. 220/II.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa
najkasneje do 29. 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 14. 8. 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 naslovu: Družba za državne ceste, d.o.o., Ljubljana, kont. oseba Sašo Pirc, grad. teh., Tržaška 19a, Ljubljana, tel. 061/178-84-03,
faks 061/178-83-26, soba št. 321.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 7. 11. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 6. 11. 1998.

Ob-5460
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija RS
za ceste, kont. oseba dr. Miklavž Čepon,
dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-91, faks 061/178-80-36, soba št. 206.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: sanacija brežine pri
cementarni Trbovlje R 1 223 (R 336c)
odsek 1229.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
15,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 2 meseca.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v višini
10%.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 27. 8. 1998 do 10.30,
na naslov: Družba za državne ceste, d.o.o.,
Ljubljana, prevzemnik vložišče, Tržaška 19a,
1000 Ljubljana, tel. 061/178-83-25, faks
061/178-83-26, soba št. 123.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba za
Sanacija brežine pri cementarni Trbovlje.” –
B. V. Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 27. 8. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze – Direkcija RS za ceste, odpiranje
vodi strokovna komisija, Tržaška 19, Ljubljana,
tel.
061/178-80-74,
faks
061/178-80-36, soba št. 320/III.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija RS
za ceste, kont. oseba dr. Miklavž Čepon,
dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-91, faks 061/178-80-36, soba št. 206.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: sanacija mostu čez
Selško Soro v Dolenji vasi z opornim zidom in cestnimi priključki.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
20,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 5 mesecev.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane
preference za domače ponudnike v višini 10%.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 7. 9. 1998 do 8.30, na
naslov: Družba za državne ceste, d.o.o., Ljubljana, prevzemnik vložišče, Tržaška 19a, 1000
Ljubljana, tel. 061/178-83-25, faks
061/178-83-26, soba št. 123.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba za
Sanacija mostu čez Selško Soro v Dolenji
vasi.” – S. P. Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 7. 9. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze – Direkcija RS za ceste, odpiranje
vodi strokovna komisija, Tržaška 19, Ljublja-

Ob-5461
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa
najkasneje do 19. 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 14. 8. 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 naslovu: Družba za državne ceste, d.o.o., Ljubljana, kont. oseba Brane Vlaj, dipl. inž., Tržaška 19a, Ljubljana, tel. 061/178-84-06,
faks 061/178-83-26, soba št. 321.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 27. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 26. 10. 1998.
Ministrstvo za promet in zveze –
Direkcija RS za ceste
Ob-5490
Na podlagi določil 18. in 19. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97)
objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10,
Slovenska Bistrica, tel. 062/811-241, faks
062/811-141.
2. Predmet javnega naročila: gradbena,
obrtniška in instalacijska dela.
Navedba vsebine: izgradnja telovadnice pri OŠ Šmartno na Pohorju ter dobava
in montaža opreme.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
90,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja storitev: pričetek je predviden najkasneje 28. 9. 1998,
zaključek pa 31. 8. 1999.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane, so navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 7. 9. 1998 do 11.
ure na naslov: Občina Slovenska Bistrica,
Oddelek za družbene dejavnosti, Kolodvorska 10, Slovenska Bistrica.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba - Ne odpiraj”, z
navedbo predmeta naročila “OŠ Šmartno na
Pohorju - Izgradnja telovadnice”, naslovom
Občina Slovenska Bistrica, Oddelek za družbene dejavnosti, Kolodvorska 10, Slovenska
Bistrica, na hrbtni strani pa mora biti označen
naslov pošiljatelja.
7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo v ponedeljek, 7. 9. 1998 ob 13. uri , na naslovu Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, II.
nadstropje, Slovenska Bistrica. Odpiranje bo
vodil Milan Ozimič.
8. Rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
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Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa
najkasneje do vključno 18. 9. 1998.
9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo: v vložišču Občine Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, II. nadstropje, Slovenska
Bistrica, in sicer od 10. 8. 1998 do 28. 8.
1998 vsak dan od 9. do 14. ure, informacije v
zvezi s tehnično dokumentacijo pa zainteresirani ponudniki dobijo pri Gea biro, Titova 34,
Slovenska Bistrica, kontaktni osebi Ljubici
Ostaševski, dipl. inž. arh., tel. 062/812-035
ali 062/307-689 in Zmagu Plajhu, tel.
062/812-035, vsak dan od 7.30. do 12. ure
do poteka roka za oddajo ponudb.
Ob dvigu je potrebno predložiti dokazilo
o plačilu stroškov razpisne dokumentacije v
višini 15.000 SIT na ŽR Občine Slovenska
Bistrica, št. 51810-630-25589, s pripisom
“Za javni razpis OŠ Šmartno”, oziroma pri
blagajni Občine Slovenska Bistrica.
10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu:
Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10,
kontaktne osebe Iva Soršak, Milan Ozimič in
Tamara Osterman, tel. 062/811-912.
11. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati 60 dni od dneva
odpiranja ponudb.
Predviden datum objave dodelitve naročila je 25. 9. 1998.
Občina Slovenska Bistrica
Ob-5493
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) in 17. člena statuta Občine
Šentjernej (Ur. l. RS, št. 43/95), objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Naročnik: Občina Šentjernej, Trubarjeva c. 5, Šentjernej.
2. Kontaktna oseba: inž. Jakše Milan, tel.
068/373-13-14; 068/373-13-11; fax:
068/81-409.
3. Predmet: izbor izvajalca za rekonstrukcijo lokalne ceste L 3927, odsek
Mršeča vas - občinska meja, v dolžini
1100 m.
4. Orientacijska
vrednost
naročila:
23,000.000 SIT.
5. Vsebina, obseg in zahtevnost projekta
je razvidna iz projektne naloge, ki je sestavni
del razpisne dokumentacije.
6. Rok: začetek del je september 1998,
zaključek pa december 1998.
7. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– reference ponudnika,
– rok izvedbe,
– konkurenčnost cen,
– ekonomska in poslovna solidnost ponudnika,
– strokovna in organizacijska usposobljenost ponudnika,
– strokovna usposobljenost in delež redno zaposlenega strokovnega osebja,
– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– finančna podpora,
– posebne ugodnosti ponudnika.
Najnižja ponudbena cena ni pogoj za izbiro.
8. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
prispele do 4. 9. 1998 do 12. ure, na na-

slov: Občina Šentjernej, Trubarjeva c. 5,
Šentjernej, s pripisom ¨Ne odpiraj - Rekonstrukcija lokalne ceste L 3927 odsek Mršeča vas - občinska meja¨.
9. Razpisna dokumentacija je na razpolago na Občini Šentjernej pri inž. Milanu Jakšetu, soba št. 3.
Razpisno dokumentacijo je možno dvigniti v roku 7 dni od dneva objave tega povabila, to je do 14. 8. 1998 do 12. ure.
Cena razpisne dokumentacije je 5.000
SIT, katero je potrebno nakazati na ŽR
52100-630-40120.
10. Investitor si pridružuje pravico, da v
primeru pomanjkanja finančnih sredstev z izbranim ponudnikom ne sklene pogodbe oziroma jo sklene za sporazumno dogovorjeno
fazo del glede na finančno sposobnost.
11. Odpiranje ponudb bo javno, 10. 9.
1998 ob 10. uri. Odpiranje ponudb bo vodil
inž. Milan Jakše.
Ponudniki, ki se bodo udeležili javnega odpiranja ponudb morajo predložiti pooblastilo.
12. Ponudniki bodo obveščeni o izidu najkasneje v 7 dneh po sprejemu sklepa o izbiri.
13. Dodatne informacije se dobijo na istem naslovu.
14. Opcija ponudbe je 90 dni.
Občina Šentjernej
Ob-5497
Na podlagi prvega 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 del je Občina Semič, Semič
14, Semič, kontaktna oseba je Jože Butala,
tel/fax: 068/67-083, 67-097.
2. Predmet javnega razpisa so gradbena
dela.
Navedba vsebine: redno vzdrževanje
gozdnih cest na območju občine Semič
v letu 1998.
3. Orijentacijska
vrednost
naročila
5,135.500 SIT.
4. Predvideni začetek del: 15. september 1998, dokončanje del 31. december
1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše punude
in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane
pri izbiri: najnižnja cena, druga merila navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za dosedanjega izvajalca.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 28. avgusta 1998 do
11.30, na naslov: Občina Semič, prevzemnik
Sonja Križan, tajništvo, Semič 14, 8333 Semič, tel/fax: 068/67-083, 67-097, 67-098.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba - Ne odpiraj” in
številko objave v Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb. Javno odpiranje ponudb
bo 28. avgusta 1998 ob 12. uri na naslovu
Občina Semič, odpiranje vodi Jože Butala,
predsednik komisije, Semič 14, Semič, v
sejni sobi, tel/fax: 068/67-083, 67-097,
67-098.
8. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa.
Ponudniki bodo obveščeni o ozidu razpisa najkasneje do 10. septembra1998.
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9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo: Občina Semič kon. oseba Jože
Butala, Semič 14, Semič tel/fax:
068/67-083, 67-097, 67-098.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 21. avgusta 1998 za 5.000 SIT, način
plačila s položnico na račun številka:
52110-630-40318.
Ponudba mora veljati do 30. septembra
1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila 11. 9. 1998.
Občina Semič
Ob-5498
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Naročnik: Občina Tržič, Trg svobode
18, Tržič.
2. Predmet javnega naročila: dobava gasilskega vozila s cisterno (oznaka GVC
16/15 1+5 po slovenski tipizaciji tč.
3.2.2.) z vgrajeno in dodano opremo, kot
sledi iz tehnične dokumentacije.
Celotno naročilo je sestavljeno iz treh postavk - podvozja, nadgradnje in opreme. Ponudbe naj bodo sestavljene tako, da bodo
razvidne vrednosti vsake postavke.
2.1 podvozje:
– Mercedes Benz 917 AF 4 x 4 ali temu
ustrezna kvaliteta, min.9t, 125kW (170 KM),
gasilske izvedbe, kabina 1+5, medosje ca.
3100 mm,dolžina ca. 6200 mm.
2.2 nadgradnja:
– zabojnik s po 2 boksoma šir ca. 1400
mm na vsaki strani, zaprtimi z roletami, izkoriščenimi prostori pod boksi, katerih zaporne
lopute služijo tudi kot stopnice, prostorom za
črpalko in VT navijak, zaprtim z loputo; v
sredini posodi za vodo 1500 l in penilo 200
l, v prednjih boksih police in predali za osebno in električno opremo in orodje, v zadnjih
boksih police za gasilske cevi in armature,
agregat in tempest v prostorih pod boksi.
– vgrajena gasilska črpalka NT/VT min.
2000/350 l/min. s potrebnimi instrumenti, z
avtomatsko nastavitvijo tlaka in priključki za
uporabo vode in opremo za doziranje penila
v črpalko in v visokotlačni odvod, 1 navijak s
60 m gumene VT cevi 25 mm.
Vozilo mora biti opremljeno s prometno in
z gasilsko urgentno signalizacijo.
Pnevmatski svetlobni jambor s 4 reflektorji 1000 W, vgrajen v zadnjem boksu, naj
bo vrednoten pri opremi.
Podrobnejši opisi in željene opcijske variante so podani v razpisni dokumentaciji.
2.3 oprema za gašenje, reševanje in
zaščito je ločeno specificirana v razpisni dokumentaciji na tisto, ki je predmet ponudbe
in ono, ki rabi le mesto v vozilu.
3. Orientacijska vrednost celotnega naročila: 26,000.000 SIT.
Vse ponudbe morajo biti vrednotene separatno po tč. 2.1 - 2.3, deli opreme pa vsak
posebej.
Sprejemajo se tudi delne ponudbe za postavke tč. 2.1 - 2.3, ki bodo upoštevane, če
bodo dane možnosti za ekonomične kombinacije.
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4. Rok izvršitve naročil: do 10 mesecev
po sklenitvi pogodb.
5. Merila za izbor najboljšega ponudnika:
– kakovost in lastnosti opreme ter skladnost z razpisno dokumentacijo,
– cena in plačilni pogoji,
– celovitost ponudbe,
– upoštevanje rokov dobave,
– garancija,
– ugodnosti servisiranja,
– organizacija usposabljanja,
– reference.
Upoštevane bodo preference za domače
ponudnike.
6. Rok za oddajo ponudb je 40 dni po
objavi razpisa v Uradnem listu RS.
Ponudbe poslati v zapečatenih kuvertah do
16. septembra 1998 do 10. ure na naslov:
Občina Tržič, Urad za družbene dejavnosti, Tržič, Trg svobode 18 z oznako “ne odpiraj - za
javni razpis“ in jasno oznako ponudnika.
7. Javno odpiranje ponudb bo 16. septembra 1998 ob 12. uri v mali sejni sobi
Občine Tržič, Trg svobode 18/I. Predstavniki ponudnikov morajo prinesti s seboj ustrezna pooblastila.
8. O izidu javnega razpisa bodo ponudniki obveščeni najkasneje 30 dni po odpiranju
ponudb, sklepanje pogodb pa bo zaključeno
v nadaljnjih 15 dneh.
9. Interesenti lahko dvignejo razpisno dokumentacijo po vplačilu kotizacije 50.000
SIT v tajništvu Občine Tržič, vsak delovni dan
od 10. do 12. ure, tel. 56-11-66.
Občina Tržič
Št. 232/98
Ob-5500
Cankarjev dom, kulturni in kongresni center, Prešernova 10, Ljubljana, na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97)
objavlja
javni razpis
za nabavo stolov za Kosovelovo
dvorano
1. Naročnik del je Cankarjev dom, kulturni
in kongresni center, Prešernova 10, Ljubljana.
2. Predmet razpisa je nabava stolov za
Kosovelovo dvorano.
3. Zahteve za vsebino ponudbe so navedene v razpisni dokumentaciji.
4. Okvirni čas dobave je jesen 1998 in
montaže januar 1999.
Okvirna vrednost naročila je 9,000.000 SIT.
5. Merila za izbor najboljšega ponudnika
so navedena v razpisni dokumentaciji.
6. Ponudniki morajo predložiti svojo ponudbo na naslov naročnika v zapečateni kuverti z oznako “Ne odpiraj - ponudba za nabavo stolov” do 21. 9. 1998 do 12. ure.
7. Javno odpiranje ponudb bo 21. 9.
1998 ob 15. uri na sedežu naročnika v sejni
sobi v prvem nadstropju.
8. Ponudniki lahko razpisno dokumentacijo prevzamejo na sedežu naročnika pri Vinku
Severju od 1. 9. do 11. 9. 1998 vsak delovni
dan od 8. do 12. ure (tel. 061/176-71-79).
Ponudniki morajo dvig dokumentacije najaviti
vsaj dan pred prevzemom.
9. Ogled prostora in informativni sestanek bo 11. 9. 1998 ob 12. uri v Kosovelovi
dvorani.
Št. 232/96
Ob-5501
Cankarjev dom, kulturni in kongresni center, Prešernova 10, Ljubljana, na podlagi za-

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
kona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97)
objavlja
javni razpis
za nabavo kinoprojektorjev
za Kosovelovo dvorano
1. Naročnik del je Cankarjev dom, kulturni in kongresni center, Prešernova 10, Ljubljana.
2. Predmet razpisa je nabava kinoprojektorjev (16 in 35 mm) s pripadajočo opremo
za Kosovelovo dvorano.
3. Zahteve za vsebino ponudbe so navedene v razpisni dokumentaciji.
4. Okvirni čas dobave je jesen 1998 in
montaže januar 1999.
Okvirna vrednost naročila je 9,000.000
SIT.
5. Merila za izbor najboljšega ponudnika
so navedena v razpisni dokumentaciji.
6. Ponudniki morajo predložiti svojo ponudbo na naslov naročnika v zapečateni kuverti z oznako “Ne odpiraj - ponudba za nabavo kinoprojektorjev” do 21. 9. 1998 do
12. ure.
7. Javno odpiranje ponudb bo 21. 9.
1998 ob 17. uri na sedežu naročnika v sejni
sobi v prvem nadstropju.
8. Ponudniki lahko razpisno dokumentacijo prevzamejo na sedežu naročnika pri Vinku
Severju od 1. 9. do 11. 9. 1998 vsak delovni
dan od 8. do 12. ure (tel. 061/176-71-79).
Ponudniki morajo dvig dokumentacije najaviti
vsaj dan pred prevzemom.
9. Ogled prostora in informativni sestanek bo 11. 9. 1998 ob 9. uri v Kosovelovi
dvorani.
Cankarjev dom, Ljubljana
Št. 061-6/98
Ob-5505
Na podlagi zakona o financiranju javne
porabe (Ur. l. RS, št. 80/94) in prvega ter
drugega odstavka 18. člena zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Občina Metlika, Mestni trg 24, Metlika.
2. Predmet javnega naročila
Navedba vsebine: prevozi osnovnošolskih otrok za šolsko leto 1998/99 v Občini Metlika za prevoz v šolo in iz OŠ
Metlika in OŠ Podzemelj.
3. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo proti plačilu 3.000 SIT na sedežu Občine Metlika, Mestni trg 24, pri vodji
pisarne Petri Kambič, kjer bo na voljo do
14. 8. 1998.
4. Ponudbi mora biti priložena izjava o
nemotenem opravljanju prevozov osnovnošolskih otrok v letu 1998/99.
5. Ponudba mora veljati za čas od 1. 9.
1998 do 30. 6. 1999.
6. Interesenti morajo oddati ponudbe v
zaprti kuverti z oznako “Ne odpiraj - ponudba
za šolske prevoze”, najpozneje do 20. 8.
1998 do 10. ure na naslov: Občina Metlika,
Mestni trg 24, 8330 Metlika.
7. Odpiranje ponudb bo 24. 8. 1998 ob
10. uri v sejni sobi Občine Metlika, Mestni
trg 24.
8. O izboru bodo ponudniki obveščeni
predvidoma v osmih dneh od dneva odpiranja ponudb.
Občina Metlika

Ob-5509
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Telekom Slovenije, d.d., kont. oseba Pengov Mlaj, Cigaletova 10, Ljubljana, tel.
061/304-343, faks 061/134-40-50, soba
št. 59.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: izvedba gradbenih,
obrtnih in instalacijskih del pri preureditvi prostorov poslovne stavbe Telekoma
Slovenije, d.d., PE Ljubljana, Stegne 19,
Ljubljana.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
350,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 6 mesecev, začetek 15. 10.
1998 in zaključek 15. 4. 1999.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: najnižja cena, druga merila, navedena
v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 7. 9. 1998 do 12. ure,
na naslov: Telekom Slovenije, d.d., prevzemnik Sektor za investicije, Cigaletova 10, 1000
Ljubljana, tel. 061/304-311, soba št. 30D/III.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 9. 9. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Telekom Slovenije,
d.d., odpiranje vodi predsednik komisije, Cigaletova 10, Ljubljana, soba št. 60.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa
najkasneje do 30. 9. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo: Telekom Slovenije, d.d., kont.
oseba Pengov Mlaj, Cigaletova 10, Ljubljana,
tel.
061/304-343,
faks
061/134-40-50, soba št. 59.
Razpisna dokumentacija je na razpolago do
17. 8. 1998 za 20.000 SIT, od 8. do 9. ure.
Način plačila: na račun številka:
50100-601-35407.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: Telekom Slovenije, d.d., kont. oseba
Pengov Mlaj, Cigaletova 10, Ljubljana, tel.
061/304-343, faks 061/134-40-50, soba
št. 59.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 19. 12. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 1. 10. 1998.
Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana
Ob-5510
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:
Servis skupnih služb Vlade Republike Slovenije, kont. oseba Danica Lašič, Gregorčičeva 27/a, Ljubljana, tel. 061/178-54-50, faks
061/178-55-79.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: dobava službenega
čolna za potrebe Inšpektorata RS za
kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano, lov in
ribolov; dolžina čolna od 6,5 do 8 m; ugrez
do 65 cm; direktni pogon diesel ali “JET”;
hitrost 20–30 Nm/h.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
8,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 15. 10. 1998 in zaključek 30. 11. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila: usposobljenost in sposobnost ponudnika za realizacijo razpisanih
del, ustreznost ponujenega plovila, konkurenčnost cen, plačilni pogoji, garancijski pogoji, druge ugodnosti, ki jih ponudnik nudi
naročniku.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 7. 9. 1998 do 10.
ure, na naslov: Servis skupnih služb Vlade
Republike Slovenije, prevzemnica Mojca
Gregorič, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana,
tel.
061/178-55-83,
faks
061/178-55-79, glavna pisarna.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene 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 7. 9. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije, odpiranje vodi Danica Lašič, Gregorčičeva 27/a, Ljubljana, tel.
061/178-54-50, faks 061/178-55-79, sejna soba.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa
najkasneje do 8. 10. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo: Servis skupnih služb Vlade Republike Slovenije, kont. oseba Mojca Gregorič, Gregorčičeva 27/a, Ljubljana, tel.
061/178-55-83, faks 061/178-55-79,
glavna pisarna.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
od 12. 8. 1998 do 26. 8. 1998, vsak delovni dan od 10. do 11.30.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo,
prehrano, lov in ribolov – izpostava Koper,
kont. oseba Marjan Fojan, Trg Brolo 4, Koper, tel. 066/446-360 (int. 367) oziroma
066/751-96.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 7. 12. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 14. 10. 1998.
Servis skupnih služb Vlade RS

Št. Su 83/98-2
Ob-5511
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: izdelava, dobava in montaža opreme za klet, pritličje in
drugo nadstropje zgradbe ustavnega sodišča
Republike Slovenije, Beethovnova 10, Ljubljana.
Navedba vsebine: pisarniška oprema in
oprema kuhinje, bifeja in jedilnice v objektu na Beethovnovi ulici 10 v Ljubljani.
Naročnik si pridržuje pravico do fazne oddaje in izvedbe del tako, da se dela v posameznih fazah ne začnejo in končajo istočasno.
3. Orientacijska vrednost naročila je
30,000.000 SIT. Ponudnik izračuna svoje
cene po sistemu fiksnih enotnih cen in na
podlagi količin iz popisa del, ki ga vsebuje
razpisna dokumentacija.
4. Rok izvedbe: pričetek del: 15. 9.
1998, dokončanje del: za serijsko opremo
20. 10. 1998, ostalo 15. 11. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika vsebuje razpisna dokumentacija.
6. Rok za oddajo ponudb je 27. 8. 1998
do 10. ure, v glavni pisarni ustavnega sodišča,
pritličje, Beethovnova ulica 10, Ljubljana.
Ponudbe je treba oddati osebno v zapečateni ovojnici, z nazivom ponudnika in pripisom “Izdelava, dobava in montaža opreme –
Ponudba – Ne odpiraj”.
7. Javno odpiranje ponudb bo v razpravni
dvorani ustavnega sodišča, 1. nadstropje,
Beethovnova ulica 10, Ljubljana, dne 27. 8.
1998 ob 10.30.
8. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni najkasneje do 7. 9. 1998.
9. Interesenti lahko dvigujejo razpisno dokumentacijo na ustavnem sodišču, Beethovnova ulica 10, Ljubljana, od 11. 8. do vključno 21. 8. 1998, med 9. in 10. uro, pri Tanji
Rizvič, ob predložitvi pooblastila in potrdila o
vplačilu 30.000 SIT, za kritje materialnih
stroškov razpisnega gradiva, na žiro račun
naročnika št. 50100-637-55167.
10. Vsa pojasnila v zvezi z razpisom lahko
dobijo interesenti telefonično v roku iz 9. točke razpisa, med 8. in 11. uro, pri Janku
Korenu, na ustavnem sodišču, Beethovnova
ulica 10, Ljubljana, tel. 061/1776-400.
Ustavno sodišče Republike Slovenije
Ob-5516
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv sedeža naročnika:
Osnovna šola Franceta Prešerna Kranj, Kidričeva 49, Kranj, kontaktna oseba Aleš Žitnik ravnatelj, tel. 064/21-13-72.
2. Predmet javnega razpisa: Priprava in
dostava pripravljene hrane na lokacijo matične šole in lokacijo podružnične šole in vrtca,
za približno 750 otrok in 60 zaposlenih.
3. Orientacijska vrednost naročila je
28,000.000 SIT.
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4. Dobavni rok oziroma začetek in dokončanje del: začetek del 1. 11. 1998 in
zaključek 31. 8. 2001.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane pri ocenjevanju ponudb so navedene v
razpisni dokumentaciji.
Ponudbe morajo vsebovati:
– firmo oziroma ponudnika,
– sklep sodišča o registraciji,
– reference,
– vzorec pogodbe s ponudnikovim pred-računom, ki mora vsebovati ceno z vključenim davkom,
– menije za posamezne obroke za 4 tedne,
– datum, do katerega velja ponudba,
– in druge ugodnosti ponudnika.
6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene do najkasneje do 12. ure v petek,
28. 8. 1998 na naslov Osnovne šole Franceta Prešerna, Kidričeva 49, 4000 Kranj.
Zapečatena kuverta mora biti označena z
naslovom naročnika in ponudnika ter napisom “Ponudba za organiziranje šolske prehrane!“.
7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 31. 8. 1998
ob 10. uri v prostorih šole. Predstavniki ponudnikov, ki bodo sodelovali pri javnem odpiranju ponudb, se morajo izkazati s pisnim
pooblastilom.
8. Rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo o izidu obveščeni najkasneje do 15. 10. 1998.
9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je na voljo do
vključno 27. 8. 1998, vsak delovni dan šole
od 9. ure do 12. ure v tajništvu šole. Ponudniki, ki želijo prejeti razpisno dokumentacijo,
morajo predložiti ob dvigu dokazilo o vplačilu
3.000
SIT
na
žiro
račun
št.
51500-603-30073 s pripisom: “Za razpisno
dokumentacijo“.
10. Ostali podatki: dodatne informacije
dobijo zainteresirani pri ravnatelju šole.
11. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 30. 9. 1998.
Predviden datum objave dodelitve naročila: 15. 10. 1998
Osnovna šola Franceta Prešerna Kranj
Ob-5518
Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97) objavlja Občina Idrija
ponovni javni razpis
za izbiro izvajalcev za opravljanje
prevozov osnovnošolskih otrok
1. Naročnik: Občina Idrija, Mestni trg 1.
2. Predmet javnega naročila: dnevni prevozi učencev v osnovne šole na območju
Občine Idrija na naslednjih relacijah:
avtobusni prevozi: Godovič - Črni Vrh, Zadlog - Črni Vrh, Črni Vrh - Godovič - Idrija, Vojsko
- Čekovnik - Idrija, Dole - Gore - Idrija, Idrijske
Krnice - Spodnja Idrija, Oblakov vrh - Kanomlja
- Sp.Idrija, Vrsnik - Ledine - Sp.Idrija;
prevozi s kombiji: Jelični Vrh - Idrija, Nikova - Idrija, Bela - Idrija, Mrzli Vrh - Ledine.
Vsi prevozi se vršijo v jutranjih urah v šolo
in v opoldanskih urah iz šole.
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3. Skupna orientacijska vrednost razpisanih prevozov znaša ca. 25,000.000 SIT.
4. Šolski prevozi bodo v dneh, ko poteka
pouk. Pričetek izvajanja 1. 9. 1998. Po poteku 6 mesecev je možnost podpisa pogodbe za petletno obdobje.
5. Prevoze na razpisanih relacijah lahko
opravljajo za dejavnost registrirani vozniki s
svojimi ali najetimi vozili. Svoje storitve morajo nuditi kvalitetno, odgovorno in v skladu s
cestnoprometno zakonodajo.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– reference,
– zanesljivost prevoza,
– ponudbena cena,
– celovitost ponudbe, ki se izrazi s pripravljenostjo in dokazili ponudnika prevzeti
avtobusne prevoze v celoti tako, da se lahko
čas prihodov in odhodov usklajuje s potrebami šol,
– druge ugodnosti ponudnika.
7. Rok za oddajo ponudb je 15 dni po
objavi v Uradnem listu RS. Ponudba mora
biti oddana v zapečateni ovojnici z napisom
“Ne odpiraj - ponudba za javni razpis - šolski
prevozi“. V ponudbi naj bo:
– podatki o ponudniku,
– dokazila o registraciji in izpolnjevanju
pogojev za opravljanje javnih prevozov,
– navedba relacij, ki jih je pripravljen voziti,
– cena prevoza in način valorizacije cen
med letom,
– reference - izkušnje pri prevozih osnovnošolskih otrok.
8. Javno odpiranje ponudb bo v ponedeljek, 24. avgusta 1998 ob 13. uri v veliki
sejni sobi Občine Idrija.
9. O izbiri izvajalca bodo ponudniki obveščeni v roku 8 dni od dneva odpiranja
ponudb.
10. Razpisno dokumentacijo in vse dodatne informacije ponudniki dobijo v roku 10
dni po objavi razpisa na tajništvu občine med
8. in 12. uro. Kontaktna oseba je Zdenka
Šturm, tel. 17191017.
Občina Idrija
Št. 35101-005/98
Ob-5519
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 naročnika:
Občina Dol pri Ljubljani, kontaktna oseba
Mojca Marinček, Videm 48, Dol pri Ljubljani,
tel. 061/647-201, faks 647-096.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: izgradnja pokopaliških objektov na pokopališču Dol pri
Ljubljani.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
15,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek oktober 1998 in zaključek oktober 1999.
Naročnik si pridržuje pravico oddati dela
fazno glede na razpoložljiva finančna sredstva.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– ponudbena cena,
– garancijski rok izvedenih del,
– plačilni pogoji,
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– rok izvedbe,
– reference s področja razpisanih del.
Ponudba mora vsebovati:
– naziv, točen naslov ponudnika,
– dokazilo o registraciji za zahtevano dejavnost,
– reference s področja razpisanega dela,
– 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 razpisnimi pogoji, izjavo, da si je ogledal teren, kjer
se bo izvajala gradnja in da je seznanjen z
obsegom del in potrebnimi materiali.
6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 3. 9. 1998 do 12.
ure na naslov Občina Dol pri Ljubljani, Videm
48, 1262 Dol pri Ljubljani.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS, ter z navedbo: Pokopališče Dol pri
Ljubljani.
7. Javno odpiranje ponudb bo 4. 9. 1998
ob 9. uri v prostorih Občine Dol pri Ljubljani,
Videm 48, Dol pri Ljubljani.
8. Rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa je 15. 9. 1998.
9. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumnetacijo na Občini Dol pri Ljubljani, kontaktna oseba Mojca Marinček, Videm 48,
Dol pri Ljubljani.
Razpisna dokumnetacija je na razpolago
od 1. 8. 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, tel. 061/647-201.
11. Postopek za izbiro izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Predvideni datum objave o dodelitvi naročila je 20. 9. 1998.
Občina Dol pri Ljubljani
Št. 36003-0002/98
Ob-5521
Občina Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik,
objavlja, na podlagi zakona o javnih naročilih
(Ur. l. RS, št. 24/97)
javni razpis
za nakup prostih stanovanj
1. Naročnik: Občina Kamnik, Glavni trg
24, Kamnik.
2. Predmet razpisa je nakup prostih stanovanj, ki se nahajajo v občini Kamnik, v
skupni vrednosti približno 68,000.000 SIT.
3. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– cena,
– lokacija,
– stanje stanovanja,
– velikost stanovanja,
– vrste in velikost posameznih prostorov.
4. Ponudniki so lahko pravne ali fizične
osebe. Pred izbiro morajo omogočiti ogled
stanovanja.
5. Ponudniki morajo v ponudbi navesti:

– ceno stanovanja s prometnim davkom
(2%),
– kdo je lastnik stanovanja,
– starost in velikost stanovanja,
– rok izročitve stanovanja v last in posest.
6. Ponudbi morajo ponudniki priložiti dokazilo o lastništvu stanovanja t.j. z.k. izpisek
ali pri notarju overjeno pogodbo o pridobitvi
lastništva na stanovanju, ki ga prodajajo,
pooblastilo oziroma drugo ustrezno listino,
kolikor ponudnik nastopa kot zastopnik ali
posrednik.
7. Ponudniki morajo ponudbo poslati najkasneje v tridesetih dneh po objavi, v zaprti
kuverti z oznako “Razpis za nakup stanovanj,
objavljen v Uradnem listu RS (ne odpiraj)” na
naslov: Občina Kamnik, Oddelek za okolje in
prostor, Glavni trg 24.
8. Odpiranje ponudb bo javno, drugi delovni dan po izteku razpisnega roka, ob 10.
uri v sejni sobi št. 9, Občina Kamnik, Glavni
trg 24.
9. Naročnik si pridržuje pravico, da ne
sklene pogodbe z nobenim od ponudnikov.
Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni po potrditvi izida razpisa na Občinskem
svetu.
Vse podrobnejše informacije ponudniki
dobijo na Občini Kamnik, Oddelek za okolje
in prostor, tel. 818-128.
Občina Kamnik
Št. 640/12-81/98
Ob-5522
Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97) Občina Kungota objavlja
javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika
za opravljanje prevozov učencev
v OŠ Kungota
1. Naročnik: Občina Kungota, Plintovec
1, Zg. Kungota.
2. Predmet javnega razpisa: prevozi otrok
v osnovno šolo Kungota in podružnični šoli
Svečina in Sp. Kungota.
3. Informacije o razpisu in razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dobijo na Občini
Kungota, pri referentu za družbene dejavnosti Trobas Marjani, tel. 659 10 20.
4. Orientacijska vrednost naročila je
15,000.000 SIT.
5. Začetek in dokončanje del: šolsko leto
1998/99, začetek 1. 9. 1998 in zaključek
25. 6. 1999.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– kakovost in organizacija ponujene storitve,
– velikost vozila (število sedežev), tip in
starost vozila,
– reference (izkušnje pri prevozih osnovnošolskih otrok),
– cena za kilometer razpisanih prevozov,
– druge ugodnosti, ki jih daje ponudnik.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugodnejši ponudnik.
7. Rok za oddajo ponudb je 8. dan do
12. ure, po objavi razpisa v Uradnem listu
RS. Ponudbe morajo biti oddane v zaprti
kuverti z oznako “Ne odpiraj - Ponudba za
šolske prevoze“, na naslov: Občina Kungota, Plintovec 1, Zg. Kungota. Na kuverti mora biti naslov naročnika in ponudnika.
8. Javno odpiranje ponudb bo prvi delovni dan po poteku roka dostave ponudb, ob
14. uri, na sedežu Občine Kungota.
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9. Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa v roku 20 dni po odpiranju ponudb.
10. Naročnik si pridržuje pravico izbrati
enega, več ali nobenega ponudnika za razpisane storitve.
Občina Kungota
Št. 22400-4/98
Ob-5524
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, Lenart v
Slov. goricah.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: sanacija plazu na LC
št. 4121 Kadrenci–Gabernik.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
4,990.000 SIT.
4. Rok dokončanja del: 45 dni po podpisu pogodbe.
5. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane:
– najnižja cena,
– reference za podobna dela,
– rok plačila situacij (ugodnejšega od zahtevanega po razpisni dokumentaciji).
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 27. 8. 1998 do
10. ure, na naslov: Občina lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slov. goricah.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba za
plaz”. Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 27. 8. 1998
ob 11. uri, v sobi 24/II, Občine Lenart, Trg
osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slov. goricah.
Odpiranje vodi strokovna komisija, tel.
062/727-346.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa
najkasneje do 15. 9. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo: Občina Lenart, Trg osvoboditve
7, 2230 Lenart v Slov. goricah, kontaktna
oseba Avgust Zavernik, dipl. inž. tel.
062/727-346, int. 25, soba št. 29/II.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 25. 8. 1998 za 10.000 SIT. Način plačila: z virmanom na žiro račun št.
51850-630-25659.
9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 30. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 15. 10. 1998.
Občina Lenart
Ob-5525
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Mestna občina Ptuj, kont. oseba Milan Pavlica, Mestni trg 1, Ptuj, tel. 062/772-731,
faks 062/771-783, soba št. 58/III.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: rekonstrukcija odseka Trstenjakova–Lackova ulica.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
8,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 20 dni.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: najnižja cena, druga merila, navedena
v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 11. ure v 15 dneh od
objave na naslov: Mestna občina Ptuj, prevzemnik Oddelek za okolje, prostor in gospodarsko infrastrukturo, Mestni trg 1, 2250
Ptuj, tel. 062/772-731, faks 062/771-783,
soba št. 58/III.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo ob 12. uri,
na naslovu: Mestna občina Ptuj, odpiranje
vodi predsednik komisije, Mestni trg 1, Ptuj,
tel. 062/772-731, faks 062/771-783, soba št. 58.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje v 20 dneh po odpiranju ponudb.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo: Mestna občina Ptuj, kont. oseba
Milan Pavlica, Mestni trg 1, Ptuj, tel.
062/772-731, faks 062/771-783, soba št.
58/III.
Razpisna dokumnetacija je na razpolago
za 10.000 SIT 10 dni od dneva objave.
Način plačila: z virmanskim nalogom na
račun številka: 52400-630-20701 Mestne
občine Ptuj.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu
kot pod 8. točko, vsak dan od 8. do 9. ure.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 60 dni.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 14 dni po prejemu sklepa o izbiri ponudnika.
Splošno:
Naročnik si pridržuje pravico določiti
manjši obseg del od razpisanega glede na
razpoložljiva sredstva ali odstopiti od pogodbe, zaradi finančnih in drugih razlogov.
Mestna občina Ptuj
Št. 542/98
Ob-5573
Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca za graditev objekta
Prizidek k osnovni šoli Štore
1. Investitor: Občina Štore, Cesta XIV. divizije 15, Štore.
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2. Predmet razpisa je izbira najugodnejšega izvajalca za izvajanje rušitvenih, gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del ter ureditev okolice za prizidek k osnovni šoli Štore
(adaptacija obstoječega dela šole).
3. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 116,000.000 SIT.
4. Predvideni začetek del je oktober
1998, dela pa morajo biti dokončana do
junija 1999.
5. Vsebina ponudbe
Ponudniki so dolžni priložiti ponudbi tudi:
– podatke o boniteti poslovanja (ne starejše od 30 dni) (BON1, BON2, BON3);
– pisno izjavo, da si je ponudnik ogledal
gradbišče, in da so mu pogoji gradnje jasni;
– izjavo, da bodo zavarovali gradbišče tako, da bo zavarovanje zajemalo škodo po
tretji osebi;
– izjavo, da je ponudnik seznanjen s tehnično dokumentacijo po kateri se bodo izvajala dela, ter da so v ceno vključena tudi
rušitvena dela (garaže);
– izjavo, da bo med gradnjo zagotovil varen dostop do šolskih prostorov, po njej pa
obstoječe objekte spravil v prejšnje stanje;
– izjavo, da so stroški ureditve deponije,
zavarovanja gradbišča, gradbiščnega priključka na vodo, elektriko in telefon vključeni v
ceno;
– organizacijsko shemo gradbišča, kjer
mora biti zagotovljen prost in varen dostop
pri predvidenih vhodih v šolo in bližnji okolici,
kjer se bodo gibali otroci in uslužbenci šole
na poti v in iz šole.
6. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo z razpisnimi pogoji vsak dan med
7. in 15. uro v tajništvu Občine Štore. Za
dvig dokumentacije je potrebno predložiti dokazila o plačilu 15.000 SIT na ŽR
50700-630-10110.
7. Vse informacije o razpisu dobite pri
županu občine Francu Jazbecu ali pri tajnici
občine Antoniji Križnik tel. 063/771-041.
8. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika so:
– ponudbena cena,
– ugodni plačilni pogoji (blagovni kredit),
– fiksnost cen,
– vključevanje domačih obrtnikov kot podizvajalcev,
– garancija,
– rok izvedbe,
– osnutek pogodbe,
– upoštevanje razpisnih pogojev,
– najcenejši ponudnik ni nujno najugodnejši, ker se bodo ponudbe ocenjevale kompleksno - torej upoštevajoč vsa razpisna
merila.
Investitor si pridržuje pravico, da kljub izpolnjevanju razpisnih pogojev ne sprejme nobene ponudbe.
9. Rok za oddajo ponudb je 30 dni po
objavi v Uradnem listu RS na naslov: Občina
Štore, Cesta XIV. divizije 15, Štore.
Ponudba mora biti zapečatena v kuverti z
oznako “Ne odpiraj – prizidek k OŠ Štore”.
Javno odpiranje ponudb bo naslednji delovni dan po poteku roka za oddajo ponudb v
sejni sobi Občine Štore ob 10. uri.
10. Ponudniki bodo pisno obveščeni o
odpiranju ponudb in izboru najugodnejšega
ponudnika v roku 15 dni od dneva odpiranja
ponudb.
Občina Štore
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Javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti
Št. 110-1/98

Ob-5576

Poziv
k predložitvi ponudb za javni razpis za izbiro izvajalca s
predhodnim ugotavljanjem sposobnosti za gradnjo AC
Kozina - Klanec od km 6,700 do km 11,500
1. Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS d.d., v skladu s
43. členom poglavja III. Zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24
z dne 5. 5. 1997), objavlja Javni razpis za izbiro Izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti za izvedbo del: dela od km
6,700 do km 11,500 v skupni dolžini 4800 m
2. Obseg ponudbenih del
I. Trasa štiripasovne avtoceste od km 6,700 do km 11,500, ki
obsega:
Enota

Količina

odvodnjavanje
- kanalizacija ∅30 - ∅70 (gibki spoji) m’
13.800
- odvodni jarki (trimer)
m’
4.760
- betonski robniki (trimer)
m’
17.700
voziščne konstrukcije
m2
126.000
deviacije
- magistralne ceste
m’
800
- lokalne ceste
m’
2.700
- začasni izvoz
m’
600
- gozdne in poljske poti
m’
2.350
zadrževalni objekti
kos
8
klic v sili
oprema ceste
- varnostne ograje
- zaščitne ograje
- vertikalna signalizacija
- horizontalna signalizacija
protihrupni ukrepi
kamnite zložbe
m’
200
zasaditev in hortikulturna ureditev
javna razsvetljava
priključek Kozina (brez preddel in spodnjega ustroja)
oskrbna postaja Kozina – enostranska (do planuma)
II. Objekti
II/1 podvoz 3-6
m2
592
II/2 podvoz 3-8
m2
540
II/3 nadvoz 4-5a
m2
443
2
II/4 nadvoz 4-6
m
1.146
II/5 viadukt 6-2
m2
5.946
III. Cestninska postaja z nadstrešnico in upravno stavbo
III/1 čelna - 12 stezna
III/2 na priključku Kozina - 4 stezna
IV. AC tehnična baza Kozina
3. Javnega razpisa za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti za navedena dela se lahko udeležijo ponudniki z
ustreznimi izkušnjami iz vseh držav.
4. Prijave na javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti se morajo nanašati na dela, ki so predmet
tega razpisa, pri čemer bo priznana sposobnost ponudnikom za
vsa razpisana dela skupaj (sklopi I. - IV.) ali ločeno po sklopih (I., II.,
III., IV) razpisanih del, navedenih v točki 2., pri čemer morajo biti
izpolnjene zahteve, navedene v tem razpisu, za vsak sklop del
posebej.
5. Ponudniki, ki jim bo priznana sposobnost za izvedbo del,
bodo v skladu gornjega odstavka in z 49. členom poglavja III.
zakona o javnih naročilih, s pisnim vabilom pozvani k predložitvi
ponudb predvidoma v mesecu septembru.
6. Pravilno in v celoti izpolnjeno dokumentacijo za javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti za gradnjo odseka AC Kozina - Klanec, je potrebno v zapečateni kuverti

dostaviti na naslov: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS
d.d., Einspielerjeva 6, Ljubljana, do vključno 8. 9. 1998.
7. Ponudniki lahko dobijo dokumentacijo za predhodno ugotavljanje sposobnosti na spodaj navedenem naslovu ob vplačilu nevračljivega zneska v višini 60.000 SIT (vključno s prometnim davkom) ali v protivrednosti v katerikoli konvertibilni valuti. Vplačila
morajo biti izvršena z bančnim prenosom na žiro račun št.
50105-601-13838 za plačila v SIT ali za plačila v tuji valuti na
bančni žiro račun št.: 51774/7 pri Novi Ljubljanski banki d.d.,
Ljubljana, v korist Družbe za državne ceste d.o.o., s pripisom “za
dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti”.
Ponudniku bomo na njegovo željo poslali razpisno dokumentacijo s kurirsko pošto (DHL, ipd.) na stroške ponudnika, vendar ne
prevzamemo nikakršne odgovornosti za izgubo ali prepozno dostavo. V razpisnem postopku bodo upoštevani samo tisti ponudniki, ki
bodo plačali razpisno dokumentacijo.
Prepozno prispela dokumentacija za ugotavljanje sposobnosti
bo zavrnjena in neodprta vrnjena pošiljatelju.
8. Ponudbena dokumentacija je na razpolago Ponudnikom na
spodaj navedenemu naslovu in sicer od 7. 8. 1998 do 24. 8.
1998, od 8. do 14. ure po lokalnem času, od ponedeljka do
petka.
9. Morebitni ponudniki lahko dobijo nadaljna podrobnejša pojasnila, pregledajo ali pridobe ponudbeno dokumentacijo na naslednjem naslovu: Oto Rubinič, dipl. ing., Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, soba št. 103, 1109 Ljubljana, Slovenija, tel.:
+386 61 178 83 31, fax:: +386 61 178 83 32.
DDC, d.d.
Št. 110-1/98

Ob-5576
Invitation to the
Prequalification of Contractors for Construction of the
Motorway Kozina - Klanec from km 6.700 to km 11.500
1. The Motorway Company in the Republic of Slovenia, DARS,
d.d., pursuant to Clause 43, Section III of the Law on Public
Procurements (Official Gazette RS No. 24, dated 5 May 1997),
invites the Contractors to participate in the Prequalification of
Contractors for the performance of the following works: works
from km 6.700 to km 11.500 in the total length of 4800 m
2. The scope of the Works tendered
I.

Four-lane motorway alignment from km 6700 to km 11.500:
Unit

Quantity

drainage
– sewerage ∅30 – ∅70 (flexible joints) m’
13.800
– drainage ditch (trimmer)
m’
4.760
– concrete curbs (trimmer)
m’
17.700
pavement structures
m2
126.000
deviations
– major roads
m’
800
– local roads
m’
2.700
– temporary exit
m’
600
– forest and field roads
m’
2.350
retarding structures
pieces
8
emergency call
road equipment
– safety fence
– guard rail
– vertical signalling
– horizontal signalling
noise protection measures
stone packed rockfill
m’
200
planting and horticultural arrangement
public lighting
Kozina interchange (without preliminary works and
substructure)
Kozina supply station – one-sided (to the road formation)
II. Structures
II/1 underpass 3-6
m2
592
II/2 underpass 3-8
m2
540
II/3 overpass 4-5a
m2
443
2
II/4 overpass 4-6
m
1.146
2
II/5 viaduct 6-2
m
5.946
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Št.

III. Toll station with roofed shelter and administration building
III/1 toll terminal – 12 lanes
III/2 at the Kozina interchange – four lanes
IV. Kozina technical motorway maintenance base
3. Tenderers with adequate experiences from all countries
may participate in this prequalification of Contractors.
4. Applications for the public tender of contractors with
prequalification procedure shall refer to the works being the
subject of this invitation whereby tenderers will be qualified either
for all the works tendered in total (group I.-IV.) or separate by
groups (I., II., III., IV.) of the works quoted under Item 2 herewith
above, whereby all requirements stated in this invitation shall be
complied with for each group of works separately.
5. It is expected that those tendered qualified for the
performance of works will be in September invited in writing to
submit their bids, pursuant to clause 49, section III of the Law on
Public Procurements.
6. Correctly and completely filled-in documentation for the
public procurement for award of contract with prequalification of
contractors for construction of the motorway section Kozina –
Klanec shall be delivered in sealed envelope to the address:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji (The Motorway
Company in the Republic of Slovenia) DARS, d.d., Einspielerjeva
6, Ljubljana on or before 8 September 1998, at the latest.
7. Tenderers may obtain the necessary documentation for the
Prequalification of Contractors at the address below upon
payment of a non-refundable fee in the amount SIT 60.000
(inclusive sales tax) or equivalent in a convertible currency.
Payments should be made to the bank account number: 50105 601 - 13838, for payments in SIT and the bank account number
51774/7 at Nova Ljubljanska Banka d.d. Ljubljana for Družba za
Državne ceste d.o.o. with a remark“ for prequalification
documentation“.
If requested, the documents will be promptly dispatched by
courier (DHL etc.), however, at Tenderers’ expense, but no liability
is taken from us for loss or late delivery. Only Tenderers taking
and purchasing the documentation will be eligible to participate
in the Prequalification of Contractors.
Documentation received too late will be rejected and returned
unopened to the sender.
8. The prequalification documents are available to the
Tenderers at the address below from 7 August 1998 to 24
August between 8.00 a.m. and 2.00 p.m. local time monday
through friday.
9. Tenderers interested may obtain further information, may
inspect and acquire the documents for the Prequalification of
Contractors at the following address: Dipl. Ing. Oto Rubinič,
Družba za Državne Ceste, d.o.o., Tržaška 19a, room no. 103,
1109 Ljubljana, Slovenia, phone no.: +386/61/178 8331, fax
no.:+386/61/ 178 8332.
DDC, d.o.o.
Št. 110-1/98

Ob-5577

Poziv
k predložitvi ponudb
za gradnjo odseka AC Kozina - Klanec od km 6,700 do km
11,500
– Pripravljalna dela 1. Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS d.d., v
skladu z 18. členom poglavja II. Zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24 z dne 5. 5. 1997), poziva izvajalce k predložitvi ponudb za gradnjo odseka AC Kozina - Klanec.
2. Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS d.d., poziva izvajalce k predložitvi zapečatenih ponudb za naslednja pripravljalna dela z opcijo, da se ponudba lahko predloži za izvedbo
posameznih del (tč. I., tč. II.) ali za izvedbo vseh razpisanih del:
I. Trasa štiripasovne avtoceste od km 6,700 do km 11,500, ki
obsega:
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Enota

I/1 Trasa
preddela
zemeljska dela
- odriv humusa
- izkop – trda kamenina
- izkop – mehka kamenina
- izkop – odvodni jarki
- nasipi
- propusti
vrtače
- čiščenje vrtač
- sanacija zajed
- sanacija – oboki
I/2 priključek Kozina
preddela
zemeljska dela
- odriv humusa
- izkopi
- izkopi – odvodni jarki
- nasipi
I/3 deviacije
1-8 (magistralne ceste)
1-8a (magistralne ceste)
1-10 (magistralne ceste)
I/4 prestavitve
elektrovodov
TK vodov
vodovodov
fekalnega kolektorja
I/5 ukrepi na ostali cestni mreži
II. Objekti
II/1 podvoz 3-7
II/2 podvoz 3-10
II/3 viadukt 6-1

Količina

m3
m3
m3
m3
m3

38.960
714.162
323.060
6.730
503.596

m3
m3
m3

58.000
13.000
18.000

m3
m3
m3
m3

7.752
137.077
2.208
12.819

m’
m’
m’

1.100
2.154
800

m2
m2
m2

1.581
237
2.233

5. Predvideni čas za izvedbo gradbenih del od 3 do 10 mesecev, s pričetkom od dneva prejema pisma o sprejemu ponudbe.
Rok za pripravo ponudbe je 32 dni.
Oddana dela se bodo obračunavala po enotnih cenah iz ponudbenega predračuna oziroma bodo oddana po načelu “Ključ v roke”, kar je razvidno iz ponudbenega predračuna.
4. Ocenjena vrednost del je 3.200,000.000 SIT.
5. Ponudniki z ustreznimi izkušnjami iz vseh držav, lahko sodelujejo na tem natečaju za izvajalce.
6. Ponudniki lahko dobijo ponudbeno dokumentacijo na spodaj
navedenem naslovu ob vplačilu nevračljivega zneska v višini
100.000 SIT (vključno s prometnim davkom) ali v protivrednosti v
katerikoli konvertibilni valuti. Vplačila morajo biti izvršena z bančnim prenosom na žiro račun št.: 50105-601-13838 za plačila v
SIT ali za plačila v tuji valuti na bančni žiro račun št.: 51774/7 pri
Novi Ljubljanski banki d.d., Ljubljana, v korist Družbe za državne
ceste d.o.o., s pripisom “za ponudbeno dokumentacijo”.
Ponudniku bomo na njegovo željo poslali razpisno dokumentacijo s kurirsko pošto (DHL, ipd.) na stroške ponudnika, vendar ne
prevzamemo nikakršne odgovornosti za izgubo ali prepozno dostavo. V razpisnem postopku bodo upoštevani samo tisti ponudniki, ki
bodo plačali razpisno dokumentacijo.
7. Vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v minimalni višini 3% od ponudbene cene v slovenskih tolarjih (SIT) ali v protivrednosti v katerikoli
konvertibilni valuti, kar mora biti vse dostavljeno na spodaj omenjeni naslov najkasneje do vključno 8. 9. 1998 do 9. ure. Istega dne
ob 10. uri bo tudi odpiranje ponudb ob prisotnosti ponudnikov, ki
se bodo udeležili takega odpiranja ponudb.
Prepozno prispela ponudba, bo zavrnjena in neodprta vrnjena
pošiljatelju.
8. Ponudbena dokumentacija je na razpolago ponudnikom na
spodaj navedenemu naslovu in sicer od 7. 8. 1998 do 24. 8.
1998, od 8. do 14. ure po lokalnem času, od ponedeljka do
petka.
9. Morebitni ponudniki lahko dobijo nadaljna podrobnejša pojasnila, pregledajo ali pridobe ponudbeno dokumentacijo na nasled-
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njem naslovu: Oto Rubinič, dipl. inž., Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, soba št. 103, 1109 Ljubljana, Slovenija, tel.:
+386 61 178 83 31, fax:: +386 61 178 83 32.
DDC, d.d.
Št. 110-1/98

Ob-5577

Invitation for Tenders
for construction of the Motorway
Kozina – Klanec
from km 6.700 to km 11.500
-Preparatory Works1. The Motorway Company in the Republic of Slovenia, DARS,
d.d., pursuant to Clause 18 of the Law on Public Procurements
(Official Gazette RS No. 24, dated 5 May 1997), invites the
Contractors to participate in the Tender for the performance of
works on the motorway section Kozina - Klanec.
2. The Motorway Company in the Republic of Slovenia, DARS
d.d., now invites sealed tenders for the construction of the following
works with the option of tendering for each of the individual
contracts (Item I., Item II.) or for the performance of all the Works
invited to be tendered:
I. Four-lane motorway alignment from km 6.700 to km 11.500
comprising :
Unit

I/1 Alignment
preliminary works
earthworks
– pushing-off of humus
m3
– excavation – hard rock
m3
– excavation – soft rock
m3
– excavation – drainage ditches
m3
– embankments
m3
– culverts
Sinkholes
– clearing of sinkholes
m3
– rehabilitation of indentations
m3
– rehabilitation of vaults
m3
I/2 Kozina interchange
Preliminary works
Earthworks
– pushing-off of humus
m3
– excavations
m3
– excavations – drainage ditches
m3
– embankments
m3
1/3 Deviations
1 – 8 (major roads)
m’
1 – 8 a (major roads)
m’
1 – 10 (major roads)
m’
1/4 Diversions
electric power supply lines
telecommunication lines
water streams
faeces collector
1/5 measures on the rest of the road network
II. Structures
II/1 Underpass 3-7
m2
II/2 Underpass 3-10
m2
II/3 Viaduct 6-1
m2

Quantity

38,960
714,162
323,060
6,730
503,596
58,000
13,000
18,000

7,752
137,077
2,208
12,819
1,100
2,154
800

1,581
237
2,233

3. Expected duration of construction is 3 to 10 months from
the receipt of the letter of acceptance of the bid. The time for
preparation of Tenders is 32 days.
Works awarded will be billed at unit rates from the bill of
quantities or will be awarded according to the “Turnkey/Lump
Sum” principle as evident from the bill of quantities.
4. The estimated value of works is SIT 3,200.000.000.
5. Tenderers with adequate experiences from all countries may
participate in this tender of contractors.
6. Tenderers may obtain the necessary tender documents at
the address below upon payment of a non-refundable fee in the
amount SIT 100,000 (inclusive sales tax) or equivalent in any

foreign convertible currency. Payments should be made to the
bank account number: 50105 - 601 - 13838, for payments in SIT
and the bank account number 51774/7 at Nova Ljubljanska Banka
d.d. Ljubljana for Družba za Državne ceste d.o.o. with a remark “
for the tender documentation“.
If requested, the documents will be promptly dispatched by
courier (DHL etc), however, at tenderes’ expense, but no liability is
taken from us for loss or late delivery. Only parties who purchase
the tender documents will be eligible to submit Tenders.
7. All Tenders must be accompanied by a Bid Security in the
minimum amount of 3% (three percent) of the Bid Price in
Slovenian Tolars or equivalent in any other foreign convertible
currency, and must be delivered to the address below on or
before 8 September 1998, by 9.00 a.m. The opening of bids will
be on the same day at 10.00 a.m. in the presence of the
tenderers’ representatives who wish to attend.
Documentation received too late will be rejected and returned
unopened to the sender.
8. Tender documents are available to the tenderers at the
address below from 7 August 1998 to 24 August 1998 between
8.00 a.m. and 2.00 p.m. local time, monday through friday.
9. Prospective tenderers may obtain further information from,
and inspect and acquire the tender documents at the following
office: Dipl. Inž. Oto Rubinič, Družba za Državne Ceste, d.o.o.,
Tržaška 19a, room no. 103, 1109 Ljubljana, Slovenia, phone no.:
+386/61/178 8331, fax no.:+386/61/ 178 8332.
DDC, d.d.
Ob-5530
Na podlagi 43. in 50. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, Kardeljeva ploščad 24-26, Ljubljana, tel. 061/133-11-11,
faks 061/131-81-64.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: dobava tipiziranih vozil:
– civilna osebna,
– civilna terenska,
– vojaška terenska,
– tovorna vozila.
3. Orientacijska vrednost naročila: 150,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 12 mesecev.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: najnižja cena, druga merila, navedena v
razpisni dokumentaciji.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
7. 9. 1998 do 12. ure, na naslov: Ministrstvo za obrambo RS,
prevzemnik sprejemna pisarna – vložišče, Kardeljeva ploščad 25,
1000 Ljubljana, tel. 061/171-23-89, faks 061/131-81-64.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj – Javni razpis za ugotavljanje sposobnosti
MORS PUS 30/98 – dobava tipiziranih vozil”.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 8. 9. 1998 ob 9. uri, na naslovu:
Ministrstvo za obrambo RS, odpiranje vodi Bojan Benedik, Kardeljeva ploščad 24, Ljubljana, soba št. 150.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega
razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 23.
10. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani ponudniki
dvignejo razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za obrambo RS, kont.
oseba Boštjan Purkat, Kardeljeva ploščad 24, Ljubljana, tel.
061/171-25-86, faks 061/131-92-82, soba št. 365, vsak dan
med 11. in 12. uro.
Razpisna dokumentacija je na razpolago do 4. 9. 1998 za
5.000 SIT.
Način plačila: virman (z navedbo polnega naslova in št. javnega
razpisa MORS PUS 30/98), na račun številka: 50100-637-55216.
9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca s
predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
Ponudba mora veljati 12 mesecev.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 23. 10. 1998.
Ministrstvo za obrambo
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Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

Ob-5532
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Center vlade za informatiko, kont. oseba Ivan
Bohnec, Langusova 4, Ljubljana, tel.
061/178-8691, faks 061/178-8649, soba
št. 27, e-mail: razpisi.cvi@cvips.sigov.mail.si.
2. Predmet javnega naročila: dela.
Navedba vsebine: izgradnja lokalnih
računalniških mrež, dobava opreme in
materiala, izvedba del in zagon mrež na
lokacijah državnih organov.
3. Orientacijska vrednost naročila:
1.500,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 1. 10. 1998 in/ali zaključek 1. 10. 1999.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 8. 9. 1998 do
11.30, na naslov: Center vlade za informatiko, prevzemnici Sonja Svete in Simona Svete, Langusova 4, 1000 Ljubljana, faks
061/178-8649, soba št. 25, e-mail: razpisi.cvi@cvips.sigov.mail.si.
6. Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 8. 9. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Center vlade za informatiko, odpiranje vodi Miro Vidmar, Langusova 4, Ljubljana, faks 061/178-8649,
e-mail: razpisi.cvi@cvips.sigov.mail.si.
8. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 30. 9. 1998.
9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Center vlade za informatiko, kont. osebi Sonja Svete in Simona Svete, Langusova 4, Ljubljana, faks
061/178-8649, soba št. 25, e-mail: razpisi.cvi@cvips.sigov.mail.si.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
od 8. do 10. ure, do 3. 9. 1998, za 5.000
SIT.
Način plačila: virman – dostaviti fotokopijo – na račun številka: 50100-637-56351.
Dokumentacija dostopna na www.sigov.si/razpisi/.
10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: Center vlade za informatiko, kont. oseba Ivan Bohnec, Langusova 4, Ljubljana,
tel. 061/178-8691, 178-8692, faks
061/178-8649, soba št. 27, e-mail: razpisi.cvi@cvips.sigov.mail.si.
11. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
Ponudba mora veljati do 30. 11. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 15. 10. 1998.

javni razpis
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Center vlade za informatiko, kont. oseba Ivan Bohnec, Langusova 4, Ljubljana,
tel. 061/178-8691, faks 061/178-8649,
soba št. 27, e-mail: razpisi.cvi@cvips.sigov.mail.si.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nakup računalniške
opreme za delovna mesta državnih organov, prodaja, dobava, instalacija na
lokacije državnih organov.
3. Orientacijska vrednost naročila:
1.500,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 1. 10. 1998 in/ali zaključek 1. 10. 1999.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 7. 9. 1998 do 9.
ure, na naslov: Center vlade za informatiko,
prevzemnici Sonja Svete in Simona Svete,
Langusova 4, 1000 Ljubljana, faks
061/178-8649, soba št. 25, e-mail: razpisi.cvi@cvips.sigov.mail.si.
6. Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 7. 9. 1998
ob 9.30, na naslovu: Center vlade za informatiko, odpiranje vodi Boris Butina, Langusova 4, Ljubljana, faks 061/178-8649,
e-mail: razpisi.cvi@cvips.sigov.mail.si.
8. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 30. 9. 1998.
9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Center vlade za informatiko, kont. osebi Sonja Svete, Simona Svete,
Langusova
4,
Ljubljana,
faks
061/178-8649, soba št. 25, e-mail: razpisi.cvi@cvips.sigov.mail.si.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
od 8. do 10. ure, do 5. 9. 1998, za 5.000
SIT.
Način plačila: virman – dostaviti fotokopijo
–
na
račun
številka:
50100-637-56351.
Dokumentacija dostopna na www.sigov.si/razpisi/.
10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: Center vlade za informatiko, kont. oseba Ivan Bohnec, Langusova 4, Ljubljana,
tel. 061/178-8691, 178-8692, faks
061/178-8649, soba št. 27, e-mail: razpisi.cvi@cvips.sigov.mail.si.
11. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
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Ponudba mora veljati do 30. 11. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 15. 10. 1998.
Ob-5533
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Center vlade za informatiko, kont. oseba Ivan Bohnec, Langusova 4, Ljubljana,
tel. 061/178-8691, faks 061/178-8649,
soba št. 27, e-mail: razpisi.cvi@cvips.sigov.mail.si.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: mrežna, komunikacijska in posebna računalniška oprema,
prodaja, nabava, instalacija, na lokacijah državnih organov.
3. Orientacijska vrednost naročila:
1.500,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 1. 10. 1998 in/ali zaključek 1. 10.
1999.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 7. 9. 1998 do 9.
ure, na naslov: Center vlade za informatiko,
prevzemnici Sonja Svete in Simona Svete,
Langusova 4, 1000 Ljubljana, faks
061/178-8649, soba št. 25, e-mail: razpisi.cvi@cvips.sigov.mail.si.
6. Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 7. 9. 1998
ob 13.30, na naslovu: Center vlade za informatiko, odpiranje vodi Miro Vidmar, Langusova 4, Ljubljana, faks 061/178-8649,
e-mail: razpisi.cvi@cvips.sigov.mail.si.
8. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 30. 9. 1998.
9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo: Center vlade za informatiko, kont.
osebi Sonja Svete, Simona Svete, Langusova 4, Ljubljana, faks 061/178-8649, soba
št. 25, e-mail: razpisi.cvi@cvips.sigov.mail.si.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
od 8. do 10. ure, do 5. 9. 1998, za 5.000
SIT.
Način plačila: virman – dostaviti fotokopijo – na račun številka: 50100-637-56351.
Dokumentacija dostopna na www.sigov.si/razpisi/.
10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: Center vlade za informatiko, kont. oseba Ivan Bohnec, Langusova 4, Ljubljana,
tel. 061/178-8691, 178-8692, faks
061/178-8649, soba št. 27, e-mail: razpisi.cvi@cvips.sigov.mail.si.
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11. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
Ponudba mora veljati do 30. 11. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 15. 10. 1998.
Center vlade za informatiko

Dvostopenjski javni razpis
Št. 232/98
Ob-5504
Cankarjev dom, kulturni in kongresni
center, Prešernova 10, Ljubljana, na podlagi
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavlja
dvostopenjski javni razpis
za tehnično varovanje
Cankarjevega doma
1. Naročnik del je Cankarjev dom, kulturni in kongresni center, Prešernova 10,
Ljubljana.
2. Predmet razpisa je projekt in izvedba
tehničnega varovanja Cankarjevega doma.
3. Zahteve za vsebino ponudbe so navedene v razpisni dokumentaciji.
4. Okvirni čas oddaje del je od jeseni
1998 do jeseni 1999.
5. Merila za izbor najboljšega ponudnika
so navedena v razpisni dokumentaciji.
6. Ponudniki morajo predložiti svojo ponudbo na naslov naročnika v zapečateni kuverti z oznako “Ne odpiraj - ponudba za
tehnično varovanje” do 21. 9. 1998 do 12.
ure.
7. Javno odpiranje ponudb bo 22. 9.
1998 ob 15. uri na sedežu naročnika v
sejni sobi v prvem nadstropju.
8. Ponudniki lahko razpisno dokumentacijo prevzamejo na sedežu naročnika pri
Vinku Severju od 1. 9. do 11. 9. 1998 vsak
delovni dan od 8. do 12. ure (tel.
061/176-71-79). Ponudniki morajo dvig
dokumentacije najaviti vsaj dan pred prevzemom in pred tem plačati 10.000 SIT na
ŽR 50100-603-41427.
9. Ogled prostora in informativni sestanek bo 11. 9. 1998 ob 15. uri v recepciji
naročnika.
Cankarjev dom, Ljubljana
Ob-5529
Na podlagi 51. člena zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavljamo
dvostopenjski javni razpis
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Premogovnik Velenje, d.d., kont. oseba
Stanko Zagoršek, dipl. inž. str., Partizanska
78, Velenje, tel. 063/853-312 – 1668,
faks 063/863-041, soba št. 138, e-mail
Stanko.Zagorsek@rlv.si.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: tehnologija in oprema za posodobitev pripravskih delovišč.
3. Rok začetka in dokončanja del: začetek november 1998 in/ali zaključek 31. 12.
1998.
4. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 21. 9. 1998 do
9. ure, na naslov: Premogovnik Velenje,
d.d., prevzemnik Zdenko Lah, dipl. inž. el.,
Partizanska 78, 3320 Velenje, tel.
063/853-312 – 1277, faks 063/863-041,
soba št. 241, e-mail Zdenko.Lah@rlv.si.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
5. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudbe
Javno odpiranje ponudbe bo 21. 9.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Premogovnik
Velenje, d.d., kont. oseba Zdenko Lah, dipl.
inž. el., Partizanska 78, Velenje, tel.
063/853-312 – 1277, faks 063/863-041,
soba št. 221, e-mail Zdenko.Lah@rlv.si.
6. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 28. 9. 1998.
7. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Premogovnik Velenje, d.d.,
kont. oseba Stanko Zagoršek, dipl. inž. str.,
Partizanska 78, Velenje, tel. 063/853-312
– 1668, faks 063/863-041, soba št. 138,
e-mail Stanko.Zagorsek@rlv.si.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 17. 8. 1998 za 100.000 SIT.
Način plačila: nakazilo na žiro račun Premogovnika Velenje, d.d. – virman, na račun
številka: 52800-601-23430.
8. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: Premogovnik Velenje, d.d., kont. oseba
Dušan Čižmek, dipl. inž. rud., Partizanska
78, Velenje, tel. 063/853-312 – 1636,
faks 063/863-041, soba št. 30.
9. Postopek izbire izvajalca: dvostopenjski javni razpis.
Ponudba mora veljati do: 31. 12. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročil: november 1998.
Premogovnik Velenje, d.d.

Zbiranje ponudb
Ob-5520
Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18,
Brežice, na podlagi 4. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Ur. l. RS, št.
32/93) in v skladu z določili zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnine
z zbiranjem ponudb
Predmet prodaje je naslednja nepremičnina:
Stanovanjska hiša in gospodarsko poslopje Mladinska ulica 1, Brežice.
Stavbno zemljišče tvorijo parcele:
– parcela št. 669/16, k.o. Črnc - stanovanjska stavba 124 m2,
– parcela št. 669/16, k.o. Črnc - funkcionalni objekt 16 m2,
– parcela št. 669/17, k.o. Črnc - njiva
252 m2,

– parcela št. 669/16, k.o. Črnc - dvorišče 214 m2.
Izklicna cena je tržna vrednost objekta in
znaša 5,071.746,10 SIT.
Na javni razpis se lahko prijavijo vse pravne in fizične osebe, ki vplačajo varščino v
višini 10% od izklicne cene za posamezno
nepremičnino na žiro račun prodajalca št.
51620-630-13063.
S potrdilom o plačani varščini se ponudnik izkaže pred začetkom odpiranja ponudb.
Brez potrdila o plačani varščini, ponudnik
ne more sodelovati na javnem razpisu.
Predstavnik in pooblaščenci pravnih
oseb se morajo pred začetkom odpiranja
ponudb izkazati tudi z overjenim pooblastilom in registracijo, iz katere je razvidno, da
ima podjetje sedež v Republiki Sloveniji,
fizične osebe pa z originalnim potrdilom o
slovenskem državljanstvu.
Varščino bomo najboljšemu ponudniku
vračunali v kupnino, drugim pa vrnili najkasneje v roku treh dni brez obresti.
Uspeli ponudnik mora skleniti kupoprodajno pogodbo v osmih dneh po uspešno
zaključenem razpisu in poravnati celotno
kupnino v roku enega meseca od dneva
podpisa pogodbe. Če zbrani ponudnik pogodbe v tem času ne sklene, zgubi pravico
do vračila varščine. Varščino zadržimo in
pogodbo razveljavimo tudi, če v roku enega
meseca po podpisu pogodbe zbrani ponudnik ne poravna celotne kupnine.
Davek na promet nepremičnin ter vse
druge dajatve in stroške povezane s prenosom lastništva plača kupec.
Vse informacije glede razpisa dobite v
Oddelku za gospodarske javne službe in
gospodarske zadeve Občine Brežice, kontaktna oseba je Bojan Tičar, tel.
0608/62-050, vsak dan od 8. do 12. ure.
Ponudbe sprejemamo po pošti ali v sprejemni pisarni Občine Brežice, Cesta prvih
borcev 18, Brežice, z dospetjem v roku 15
dni od dneva objave.
Kolikor je ta dan dela prost dan, bo odpiranje ponudb prvi naslednji delovni dan ob
isti uri.
Ponudba mora biti v zaprti kuverti z oznako “Ne odpiraj - Ponudba za prodajo nepremičnine“.
Odpiranje ponudb bo peti dan po zaključenem razpisu v sejni sobi Občine Brežice,
Cesta prvih borcev 18, Brežice, ob 12. uri.
Občina Brežice

Zbiranje predlogov
Št. 5/98
Ob-5507
Ministrstvo za šolstvo in šport, Sektor za
šport, objavlja
javni razpis
zbiranja predlogov za sofinanciranje
investicij v novogradnje
in posodabljanje športne infrastrukture
v letih 1999 in 2000
1. Predmet razpisa je sofinanciranje investicij v novogradnje in posodabljanje
športne infrastrukture v letih 1999 in 2000
in sicer:

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
1.1. Nujne investicije.
Višina sofinanciranja je do 15% deleža
lokalnih virov in to za zaključek investicije.
1.1.1. Manjkajoči športni objekti v lokalnih skupnostih do zadostitve minimalnega
standarda šolstva in športa.
Minimalni standard v športu predstavlja:
pokriti vadbeni prostor - neto vadbena
površina 0,15 m2/občana in
– odprti vadbeni prostor – neto vadbena
površina 1,15 m2/občana.
Minimalni standard v šolstvu se ugotavlja
na podlagi izhodišč (3 ure pouka ŠV tedensko na oddelek, delitev v skupine po 20 po
4. razredu OŠ, pogoji za enoizmensko devetletno OŠ) z investicijskim programom po
metodologiji Ministrstva za šolstvo in šport.
1.1.2. Nadomestni športni objekti.
1.2. Šolski objekti - Športni nadnormativ.
V to skupino sodijo šolske telovadnice in
igrišča, ki presegajo šolski normativ, kot novogradnje ali rekonstrukcije.
Nadstandard se ugotovi z uskladitvijo
projektne naloge in nadaljnjih faz načrtovanja pri sofinancerjih šolske investicije na
podlagi sklepa Ministrstva za šolstvo in šport
o normativnih šolskih površinah in določitvi
nadstandarda.
Višina sofinanciranja je odvisna od priporočenega preseganja normativa in znaša
do 15% vrednosti nadnormativa.
1.3. Ostali športni objekti.
Vsi ostali športni objekti in športne naprave.
Višina sofinanciranja znaša do 20% vrednosti investicije.
2. Upravičenci do prijave
Na razpis se lahko prijavijo investitorji lokalne skupnosti in drugi pooblaščeni nosilci.
3. Pogoji za sofinanciranje
Sofinancirali bomo izbrane investicije v
okvirih, navedenih v tč.1. Predmet sofinanciranja niso stroški investicije do pridobitve
gradbenega dovoljenja, enotnega dovoljenja za gradnjo oziroma odločbe o priglasitvi
del, stroški gradbenega nadzora in stroški
najemanja kreditov.
4. Način sofinanciranja
Ministrstvo za šolstvo in šport bo z izbranimi investitorji sklenilo pogodbo o sofinanciranju. Svoje obveznosti po pogodbi bo
poravnalo na podlagi zahtevkov investitorja
s priloženimi situacijami in računi, potrjenimi s strani nadzornega organa in odgovornega zastopnika investitorja, v odobrenem
deležu po pogodbeni dinamiki.
Vzorec pogodbe je del razpisne dokumentacije.
5. Dokumentacija
5.1. Vloga mora vsebovati:
– izpolnjen obrazec Investicije 1999 2000;
– investicijski program v skladu z navodilom o pripravi investicijske dokumentacije
in spremljanju investicij (Ur. l. RS, št 16/97)
s posebnim poudarkom na: programskih izhodiščih z letnim urnikom koriščenja prostorov, popisu neto vadbenih površin, športno tehnološki zasnovi, varčni rabi energije,
terminskem načrtu izvedbe investicije in financiranja;

– projektno dokumentacijo, ki je usklajena s sofinancerji;
– sklep občinskega sveta oziroma pooblaščenega nosilca o zagotovitvi lastnih sredstev;
– lokacijsko dovoljenje ali odločbo o priglasitvi del, oziroma kopijo vloge za pridobitev enotnega gradbenega dovoljenja.
5.2. Po podpisu pogodbe:
– gradbeno dovoljenje oziroma enotno
gradbeno dovoljenje za gradnjo;
– zapisnik o odpiranju ponudb in sklep o
izbiri najugodnejšega izvajalca na podlagi
javnega razpisa, oziroma argumentirano
obrazložitev za sklenitev neposredne pogodbe;
– pogodbo z izvajalcem za izvajanje del
s ponudbenim predračunom in ustreznim
določilom o zavarovanju pogodbenih obveznosti v skladu z zakonom o javnih naročilih
ter določilo, da lahko nadzoruje kvaliteto,
obseg in izvajanje terminskega načrta dogovorjenih del tudi pooblaščeni predstavnik
Ministrstva za šolstvo in šport.
6. Kriteriji za izbor predlogov
Prednostni kriteriji so naslednji:
– že pridobljena predpisana upravna dovoljenja za poseg v prostor;
– stopnja pripravljenosti dokončanja investicije v letu 1999 oziroma 2000 (predložitev uporabnega dovoljenja do konca 1999
oziroma 2000);
– delež lastnih sredstev;
– ocena pomembnosti z lokalnega vidika;
– povprečna površina obstoječih športnih objektov na prebivalca;
– vadbena površina in posodobitev opreme.
V primerih, da gre za nadaljevanje investicije, za katero so bila v preteklosti že
odobrena sredstva proračuna RS, bo sofinanciranje možno samo v primeru, da so
pogodbene obveznosti iz preteklosti v celoti izpolnjene.
7. Postopek obravnave vlog
Pisne prijave pošljite do 20. oktobra
1998 na naslov Ministrstvo za šolstvo in
šport, Sektor za šport, Ljubljana, Celovška
25 v zaprtih ovojnicah s pripisom “Za
investicije 98“.
O izbiri predlogov bomo obvestili vse prijavitelje do 20. novembra 1998, o višini
razporejenih sredstev pa 30 dni po sprejemu državnega proračuna za leto 1999 oziroma 2000.
8. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija bo na razpolago po 1. septembru, kandidati pa jo lahko
prevzamejo osebno ali se dogovorijo za dostavo na njihov naslov vsak delovni dan od
8. do 10. ure na Ministrstvu za šolstvo in
šport, Sektor za šport, Ljubljana, Celovška
25, telefon 061/321-848 pri Mojci Plestenjak z navedbo imena in naslova kontaktne
osebe prijavitelja.
9. Končne določbe
Upoštevane bodo le pravočasne prijave,
ki bodo izpolnjevale vse zahteve tega razpisa in za katere bodo prijavitelji v rokih, določenih v razpisu, zagotavljali potrebno dokumentacijo.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Sektor za šport
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Št. 1011
Ob-5383
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 Snaga, d.o.o., Povšetova ulica 6, Ljubljana, kont. oseba Nejka Miklič, tel. 061/177-96-92, faks 320-372.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izdelava idejnega
projekta in investicijskega programa za
izgradnjo IV. odlagalnega polja na odlagališču komunalnih odpadkov Barje v
Ljubljani.
3. Orientacijska vrednost naročila:
7,500.000 SIT.
4. Rok izvedbe: 4 mesece.
Pričetek del je predviden avgusta 1998
in zaključek del novembra 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: merila
za izbiro najugodnejšega ponudnika v razpisni dokumentaciji – cena, sposobnost za
izvajanje del, rok izvedbe.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 6. 7.
1998 ob 11. uri, v sejni sobi št. 51, II.
nadstropje, na sedežu naročnika, Povšetova ulica 6, Ljubljana.
Število prispelih ponudb: 4, najnižja cena: 4,980.000 SIT, najvišja cena:
7,449.012,50 SIT, najkrajši rok izvedbe:
65 koledarskih dni, najdaljši rok izvedbe:
120 koledarskih dni.
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. 45 z dne 12. 6. 1998;
Ob-3535.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 31. 7. 1998.
Javno podjetje Snaga, d.o.o.
Ljubljana
Ob-5384
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime in sedež naročnika: Fakulteta za
računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani, Tržaška 25, Ljubljana.
2. Predmet javnega naročila: računalniška oprema.
3. Orientacijska vrednost naročila:
9,360.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 10. 9. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika
Merila, navedena v razpisni dokumentaciji: konkurenčnost cene, zmogljivost opreme, garancija in servis, reference dobavitelja.
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Število prispelih ponudb: 8.
Za posamezne sklope opreme so bili izbrani: Gambit Trade, d.o.o., Select Technology, d.o.o., Jerovšek Computers, d.o.o.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 21. 7.
1998 ob 9. uri, v dekanatu Fakultete za
računalništvo in informatiko, Tržaška 25,
Ljubljana.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 47 z dne 29. 6. 1998;
Ob-3978.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 7. 8. 1998.
Ob-5385
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime in sedež naročnika: Fakulteta za
računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani, Tržaška 25, Ljubljana.
2. Predmet javnega naročila: računalniška, programska in merilna oprema.
3. Orientacijska vrednost naročila:
29,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 30. 9. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika
Merila, navedena v razpisni dokumentaciji: konkurenčnost cene, zmogljivost opreme, garancija, kompatibilnost opreme, reference dobavitelja.
Število prispelih ponudb: 22.
Za posamezne sklope opreme so bili izbrani: Hermes Plus, d.d., Belmet, d.o.o.,
Power Plus, d.o.o., HTE, d.o.o., IRIS,
d.o.o., Unistar, d.o.o., Micom Electronics,
d.o.o., INEA, d.o.o., Altech, d.o.o., Gambit
Trade, d.o.o., Select Technology, d.o.o.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 7. 7.
1998 ob 9. uri, v dekanatu Fakultete za
računalništvo in informatiko, Tržaška 25,
Ljubljana.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 45 z dne 12. 6. 1998;
Ob-3606.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 7. 8. 1998.
Fakulteta za elektrotehniko
Ob-5386
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime in sedež naročnika: Splošna bolnišnica Celje, Oblakova 5, Celje, kont. oseba Dušan Kragelj, dipl. inž., tel.
063/441-133, faks 063/485-701.
2. Predmet javnega naročila: blago.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Navedba vsebine: dobava in montaža
likalne linije (vlagalka, likalka, zlagalka)
za likanje ravnega perila in demontaža
obstoječe linije.
3. Orientacijska vrednost naročila:
50,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: od 15. 9. 1998 dalje.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: merila iz
razpisne dokumentacije.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: cena in plačilni pogoji, garancija,
reference, dobavni rok, odzivni čas, odkup
stare linije.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 14. 7.
1998 ob 13. uri, na naslovu: Splošna bolnišnica Celje, Oblakova 5, Celje.
Število prispelih ponudb: 8, najnižja cena: 43,083.493 SIT, najvišja cena:
58,846.704 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).
Datum in številka objave razpisa: Uradni
list RS, št. 45 z dne 12. 6. 1998; Ob-3532.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 7. 8. 1998.
Splošna bolnišnica Celje
Št. 352-50/94-98
Ob-5387
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o priznanju sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Občina Piran, Tartinijev trg 2, Piran.
2. Predmet javnega naročila: ugotovitev usposobljenosti za pridobitev izdelovalcev, ki izpolnjujejo pogoje za izdelavo lokacijskih dokumentacij za posege v prostor za potrebe Občine Piran.
3. Orientacijska vrednost naročila: določi se glede na obseg in predmet načrtovanega dela in v skladu z veljavnimi tarifnimi
pogoji za dejavnost urbanističnega načrtovanja in projektiranja.
4. Ponudniki, ki jim je bila priznana sposobnost in obdobje, za katerega je priznana:
– PIA Studio, d.o.o., Liminjanska 96,
Portorož,
– Architecta, d.o.o., Tartinijev trg 15, Piran,
– Projektiva Inženiring Piran, d.o.o., Fornače 35, Piran,
– GLG Projektiranje, d.o.o., Vojkovo nabrežje 23, Koper.
Sposobnost ponudnikom bo priznana za
dobo 12 mesecev, in sicer od dneva sprejetja sklepa o priznanju sposobnosti.
5. Merila:
– izpolnjevanje zakonsko določenih pogojev za opravljanje dejavnosti urbanističnega načrtovanja,
– reference in dosedanje izkušnje z izdelovalci.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 9. 7.
1998 ob 13. uri, na naslovu: Občina Piran,
Tartinijev trg 2, Piran.

Število prispelih ponudb: 5.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 46 z dne 19. 6. 1998;
Ob-3735.
Občina Piran
Ob-5388
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Zavod za duševno in živčno bolne Hrastovec-Trate, Hrastovec 22, Lenart v Slovenskih Goricah, kont. oseba Boris Detela,
Hrastovec 22, Lenart v Slovenskih Goricah,
soba 11, tel. 062/724-229, faks
062/724-420.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: prizidek in rekonstrukcija oddelka Fontana v zavodu Hrastovec, po projektu PZI – Gramar, d.o.o.,
št. 4/98.
3. Vrednost
dodeljenega
naročila:
45,998.842 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 5. 8. 1998, dokončanje del 31. 10.
1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: izbira najugodnejšega ponudnika je bila opravljena
na podlagi meril, objavljenih v javnem razpisu, za izbranega izvajalca pa se je naročnik
del odločil, ker je edini ponudil izvedbo dela
“na ključ” in dokazila o najugodnejših referenčnih delih na tovrstnih objektih.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 20. 7.
1998 ob 13. uri, na naslovu: Zavod za duševno in živčno bolne Hrastovec-Trate, Hrastovec 22, Lenart v Slovenskih Goricah.
Število prispelih ponudb: 8, najnižja cena: 43,622.024 SIT, najvišja cena:
47,070.773 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.
Zavod za duševno in živčno bolne
Hrastovec-Trate,
Lenart v Slovenskih Goricah
Ob-5389
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 RS za šolstvo in šport, kont.
oseba Branka Abramovič Piasevoli, Trubarjeva 3/VII, Ljubljana, tel. 061/212-838,
faks 061/13-12-327.
2. Predmet javnega naročila: blago, storitve.
Navedba vsebine: oprema za biologijo
za srednje šole.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
3. Orientacijska vrednost naročila:
49,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 30. 7. 1998 in/ali zaključek 30. 11.
1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najugodnejša cena; druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbranih
ponudb: naročnik je pri ocenjevanju ponudb
upošteval merila, določena v razpisni dokumentaciji. Izbrani ponudniki so izpolnili vse
pogoje, določene v razpisni dokumentaciji.
Za izbrane pozicije je oprema izbranih ponudnikov cenovno ugodna, funkcionalna,
tehnično sposobna ter vključuje usposabljanje učiteljev.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 10. 7.
1998 ob 9.30, na naslovu: Ministrstvo za
šolstvo in šport, Urad za šolstvo, Trubarjeva
5, Ljubljana, v sejni sobi (95/III).
Število prispelih ponudb: 7.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 46 z dne 19. 6. 1998;
Ob-5389.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 30. 7. 1998.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Ob-5390
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Naročnik: Banka Slovenije, Slovenska
35, Ljubljana, kont. oseba Igor Škof, Banka
Slovenije, Slovenska 35, Ljubljana, tel.
061/17-19-125, faks 061/215-516.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: strojna, programska
in komunikacijska oprema centralnega
računalniškega sistema.
3. Orientacijska vrednost naročila:
38,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja nabav: do 50 dni.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: merila
in ocene, navedene v razpisni dokumentaciji.
Izbrana sta bila naslednja najugodnejša
ponudnika:
– pod točko B: Nil, d.o.o.,
– pod točko C: Intertrade ITS, d.d.
Pod točko A ponudnik ni bil izbran, ker
se je javil samo en ponudnik s popolno ponudbo.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: Banka Slovenije, soba 240, Slovenska 35, Ljubljana, 15. 7. 1998 ob 14.
uri.
Število prispelih ponudb: 7.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 46 z dne 19. 6. 1998;
Ob-3689
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 31. 7. 1998.
Banka Slovenije
Št. 969
Ob-5391
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: Bolničnica Golnik-Kopa, kont. osebi dr.
Pika Meško-Brguljan, Roman Potočnik, Golnik 36, Golnik, tel. 064/461-122, faks
064/461-578.
2. Predmet javnega naročila: dobava in
montaža laboratorijske pohištvene opreme.
3. Vrednost
dodeljenega
naročila:
6,200.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 75 dni po prejemu naročila.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Po analizi ponudb in merilih iz razpisne
dokumentacije je bila kot najugodnejši ponudnik izbrana f. Labormed, d.o.o., Zgornje
Pirniče 96/c, Medvode.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 22. 7.
1998 ob 12. uri, na naslovu: Bolnišnica
Golnik-Kopa, sejna soba na upravi.
Število prispelih ponudb: 6, najnižja cena: 5,746.490 SIT, najvišja cena:
7,775.705 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. 47 z dne 29. 6. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 7. 8. 1998.
Bolnišnica Golnik-Kopa
Ob-5392
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o priznanju sposobnosti po 50. členu
zakona o javnih naročilih
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: JZ RTV Slovenija, Kolodvorska 2, Ljubljana, kont. oseba Neva Lozej, tel.
061/175-21-85.
2. Predmet javnega naročila: nakup žarnic in baterij.
3. Navedba vsebine:
– blagovna skupina A – žarnice,
– blagovna skupina B – baterije.
4. Orientacijska vrednost naročila:
– blagovna skupina A – 6,000.000 SIT,
– blagovna skupina B – 3,000.000 SIT.
5. Dobavni rok oziroma začetek in dokončanje nabav: 12 mesecev od podpisa
pogodbe.
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6. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in omejitve, ki so bile upoštevane: cena,
kakovost, plačilni pogoji in druga merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
7. Dodelitev naročila:
za blagovno skupino A – žarnice dvema
ponudnikoma:
– Elektronabava, d.d., Ljubljana,
– AA & Sara, d.o.o., Ljubljana;
za blagovno skupino B – baterije:
– Orbico, d.o.o., Ljubljana.
8. Utemeljitev izbire ponudnika:
– pri izbiri ponudnika so bili odločujoči
kriteriji ekonomska cena, plačilni pogoji, dobavni rok in kvaliteta,
– komisija se je pri blagovni skupini A –
žarnice, odločila za dva ponudnika, zaradi
različne blagovne znamke žarnic, ki ustrezajo po ceni in ostalih kriterijih.
9. Javno odpiranje ponudb je bilo 2. 7.
1998 ob 9. uri, v sobi 52/V, v prostorih JZ
RTV Slovenija, Kolodvorska 12, Ljubljana.
10. Število prispelih ponudb: 7, od katerih je bila ena neveljavna.
11. Postopek izbire izvajalca: javni razpis št. 015/98 za priznanje sposobnosti po
50. členu ZJN.
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 46 z dne 19. 6. 1998;
Ob-3719.
Ob-5393
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o priznanju sposobnosti po 50. členu
zakona o javnih naročilih
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
JZ RTV Slovenija, Kolodvorska 2, Ljubljana,
kont. oseba Neva Lozej, tel. 061/175-21-85.
2. Predmet javnega naročila: nakup
magnetofonskih trakov.
3. Navedba vsebine: magnetofonski
trak.
4. Orientacijska vrednost naročila: ca.
18,000.000 SIT.
5. Dobavni rok oziroma začetek in dokončanje nabav: 12 mesecev od podpisa
pogodbe.
6. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in omejitve, ki so bile upoštevane: cena,
kakovost, plačilni pogoji in druga merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.
7. Dodelitev naročila: naročilo je bilo dodeljeno dvema ponudnikoma:
– EMTEC magnetics Wien – za profesionalni mgf. trak, DAT master in komercialne kasete,
– LOREX, d.o.o., Ljubljana – za studijske audio kasete.
8. Utemeljitev izbire ponudnika:
– pri izbiri ponudnika so bili odločujoči
kriteriji ekonomska cena, plačilni pogoji, dobavni rok in kvaliteta,
– zaradi dveh blagovnih znamk, ki ustrezata zahtevam tehničnih parametrov (rezultat meritev vzorčnih trakov) sta bila izbrana
dva ponudnika.
9. Javno odpiranje ponudb je bilo 14. 7.
1998 ob 9. uri, v sobi 52/V, v prostorih JZ
RTV Slovenija, Kolodvorska 12, Ljubljana.
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10. Število prispelih ponudb: 4, od katerih je bila ena neveljavna.
11. Postopek izbire izvajalca: javni razpis št. 015/98 za izbiro ponudnika brez
omejitev (18. do 42. člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 46 z dne 19. 6. 1998;
Ob-3720.
Javni zavod RTV Slovenija
Št. 614-2/96-98
Ob-5394
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 Piran, Tartinijev trg 2, Piran.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: gradbena, obrtniška, instalacijska in restavratorska dela
na objektu Leninova 2, Piran, v namene
preureditve v Pečaričevo galerijo.
3. Orientacijska vrednost naročila:
35,000.000 SIT.
4. Rok pričetka del je september 1998.
Rok dokončanja del: leto 1999.
5. Utemeljitev izbire ponudnika
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe:
– najnižji ponudbeni znesek,
– najbolj ugodni plačilni pogoji,
– fiksne ponudbene cene,
– garancijski roki v skladu z zahtevami
investitorja,
– predstavljene najboljše reference na
podobnih delih,
– ugoden način usklajevanja izhodiščnih
cen v primeru faznosti izvedbe del.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je opravila komisija naročnika 26. 5. 1998 ob 9. uri, v
prostorih male sejne dvorane Občine Piran,
Tartinijev trg 2, Piran (I. nadstropje levo).
Na razpis je prispelo 5 veljavnih ponudb,
najnižja ponudbena cena: 44,079.182 SIT,
najvišja ponudbena cena: 53,169.443 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 33 z dne 24. 4. 1998;
Ob-1993.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 15. 7. 1998.
Občina Piran
Št. 300/98
Ob-5395
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Občina Trbovlje, Leninov trg 4, Trbovlje,
kont.
oseba
Darja
Tavzelj,
tel.
0601/22-420.
2. Predmet javnega naročila: obnovitvena dela Rudarskega doma.
3. Orientacijska vrednost naročila:
10,000.000 SIT.
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4. Rok za izvedbo: 90 dni.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: cena, rok izvedbe, reference, popolnost ponudbe, upoštevanje razpisnih pogojev.
Na javni razpis so prispele tri veljavne
ponudbe, najnižja cena: 7,601.569,10 SIT,
najvišja cena: 9,804.241 SIT.
Izbran je bil ponudnik SPOT, d.o.o., Trbovlje, Pod gozdom 1, Trbovlje.
Pogodbena vrednost del: 7,601.569,10
SIT, rok izvedbe: 45 dni.
6. Javno odpiranje ponudb je bilo 20. 7.
1998 s pričetkom ob 10. uri v prostorih
Oddelka za okolje in prostor občine Trbovlje, Leninov trg 4, Trbovlje.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
8. Objava javnega naročila: Uradni list
RS, št. 47 z dne 29. 6. 1998, Ob-3973.
Št. 300/98
Ob-5396
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Občina Trbovlje, Leninov trg 4, Trbovlje, kont.
oseba Jože Medved, tel. 061/22-420.
2. Predmet javnega naročila: toplifikacija večstanovanjskih objektov za sklope:
a) Keršičeva cesta 20/a – orientacijska vrednost: 3,000.000 SIT; rok izvedbe:
60 dni.
Utemeljitev izbire ponudnika: merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: cena, rok izvedbe, reference, popolnost ponudbe, upoštevanje razpisnih pogojev.
Na javni razpis sta prispeli dve veljavni
ponudbi, najnižja cena: 2,563.718 SIT, najvišja cena: 2,803.099,20 SIT.
Izbran je bil ponudnik IBT – PIN, d.o.o.,
Trbovlje, Gimnazijska cesta 16, Trbovlje.
Pogodbena vrednost del: 2,563.718
SIT. Rok izvedbe: 21 dni.
b) Keršičeva cesta 22/a – orientacijska vrednost: 3,000.000 SIT; rok izvedbe:
60 dni.
Utemeljitev izbire ponudnika: merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: cena, rok izvedbe, reference, popolnost ponudbe, upoštevanje razpisnih pogojev.
Na javni razpis sta prispeli dve veljavni
ponudbi, najnižja cena: 2,255.024,20 SIT,
najvišja cena: 2,333.240 SIT.
Izbran je bil ponudnik SGP Zasavje, d.d.,
Trbovlje, Savinjska cesta 15 16, Trbovlje.
Pogodbena vrednost del: 2,255.024,20
SIT. Rok izvedbe: 25 dni.
c) Keršičeva cesta 23/a – orientacijska vrednost: 3,000.000 SIT; rok izvedbe:
60 dni.
Utemeljitev izbire ponudnika: merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: cena, rok izvedbe, reference,

popolnost ponudbe, upoštevanje razpisnih
pogojev.
Na javni razpis sta prispeli dve veljavni
ponudbi, najnižja cena: 2,562.851 SIT, najvišja cena: 2,624.796,40 SIT.
Izbran je bil ponudnik IBT – PIN, d.o.o.,
Trbovlje, Gimnazijska cesta 16, Trbovlje.
Pogodbena vrednost del: 2,562.851
SIT. Rok izvedbe: 21 dni.
d) Savinjska cesta 1 – 6 – orientacijska vrednost: 15,000.000 SIT; rok izvedbe: 60 dni.
Utemeljitev izbire ponudnika: merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: cena, rok izvedbe, reference, popolnost ponudbe, upoštevanje razpisnih pogojev.
Na javni razpis sta prispeli dve veljavni
ponudbi, najnižja cena: 8,594.305 SIT, najvišja cena: 9,415.476,40 SIT.
Izbran je bil ponudnik IBT – PIN, d.o.o.,
Trbovlje, Gimnazijska cesta 16, Trbovlje.
Pogodbena vrednost del: 8,594.305
SIT. Rok izvedbe: 45 dni.
3. Javno odpiranje ponudb je bilo 20. 7.
1998 s pričetkom ob 12. uri v prostorih
Oddelka za okolje in prostor občine Trbovlje, Leninov trg 4, Trbovlje.
4. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
5. Objava javnega naročila: Uradni list
RS, št. 47 z dne 29. 6. 1998, Ob-3974.
Občina Trbovlje
Ob-5397
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: Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca Arto 13, Sevnica, kont. oseba: Cizelj
Milka, tel. 0608/41-642.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: kuhinjska oprema –
Dvorec.
3. Orientacijska vrednost naročila:
20,000.000 SIT.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
5. Obrazložitev: na razpis je v roku prispelo pet ponudb.
Na zahtevo naročnika, dne 13. 7. 1998
za preciziranje poslanih ponudb so odgovorili trije ponudniki. Ob upoštevanju meril
in kriterijev določenih v razpisni dokumentaciji je komisija dne 14. 7. 1998 izbrala
najugodnejšega ponudnika in obvestila o
rezultatih razpisa vse ponudnike. V roku iz
63. člena ZJN, je eden od neuspelih ponudnikov vložil zahtevo za revizijo, ki jo je
preverila komisija, 21. 7. 1998 ter na podlagi sprejetih ugotovitev predlagala, da se
zahteva umakne. Ker zahteva v navedenem roku ni bila umaknjena, se je komisija
24. 7. 1998 odločila razveljaviti rezultat
javnega razpisa za segment kuhinja in ponoviti razpis.
Dom upokojencev in oskrbovancev
Impoljca, Sevnica
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Ob-5398
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

Ob-5400
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: Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, podružnica Celje, Ljubljanska
1/a.
2. Predmet javnega naročila: obrazci
plačilnega prometa.
3. Orientacijska vrednost naročila:
8,600.000 SIT/leto.
4. Rok začetka in zaključka dobave: julij 1998 – 31. 12. 1999.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: popolnost ponudbe, cena in druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
6. Javno odpiranje ponudb je bilo 14.
7. 1998 ob 13. uri v sejni sobi na naslovu
iz 1. točke. Prispeli sta 2 ponudbi, najnižja
cena: 3,852.671,40 SIT, najvišja cena:
4,837.494,50 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: zbiranje
ponudb (54. člen ZJN) s povabilom k oddaji ponudb z dne 3. 7. 1998.
Agencija Republike Slovenije
za plačilni promet, podružnica Celje

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Center za usposabljanje, delo in varstvo
Črna na Koroškem.
2. Predmet javnega naročila: kurilno olje.
Navedba vsebine: kurilno olje in razni
material.
3. Orientacijska vrednost naročila:
9,500.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 12 mesecev, začetek 1. 7.
1998 in zaključek 30. 6. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena, druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Sposobnost priznana:
1. OMV Istrabenz, d.o.o., Ferrarska
7, Koper,
2. Petrol, Slovenska naftna družba,
d.d., Dunajska 50, Ljubljana.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 4. 6.
1998 ob 11. uri, na naslovu: CUDV Črna na
Koroškem, Center 144, Črna na Koroškem.
Število prispelih ponudb: 3.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti (50. člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 37 z dne 15. 5. 1998;
Ob-2463.

Ob-5399
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
(kontaktna oseba Tone Kastelic).
2. Predmet javnega naročila: izvajanje
asfalterskih del v Občini Trebnje v letu
1998.
3. Orientacijska vrednost naročila:
95,000.000 SIT.
4. Izbrani ponudnik: Cestno podjetje
Novo mesto, d.d., Ljubljanska cesta 47,
Novo mesto.
5. Ponudnik je bil izbran na podlagi javnega razpisa za izbiro izvajalca asfalterskih
del v Občini Trebnje v letu 1998.
6. Rok začetka in dokončanja del: začetek po podpisu pogodbe in dokončanje
31. 12. 1998.
7. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja ponudbena cena.
8. Kraj in datum odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 7. 7.
1998 ob 9. uri, na naslovu: Občina Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje.
9. Število prispelih ponudb: 2, najnižja
cena: 119,572.700 SIT, najvišja cena:
125,016.250 SIT.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev
(18. člen ZJN).
11. Datum in številka objave javnega
razpisa: Uradni list RS, št. 42-43, z dne 5.
6. 1998; Ob-3136.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 7. 8. 1998.
Občina Trebnje

Ob-5401
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: Center za usposabljanje, delo in varstvo
Črna na Koroškem, Center 144, kont. oseba Branka Moličnik, tel. 0602/38-110, faks
0602/38-163.
2. Predmet javnega naročila: tekoča
vzdrževalna dela z nabavo opreme.
Navedba vsebine: rekonstrukcija električnega malotovornega dvigala, rekonstrukcija stanovanjskega objekta, tekoča popravila centra, slikopleskarska dela.
3. Orientacijska vrednost naročila:
7,600.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: do konca leta 1998 od
sklenitve pogodbe.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena, druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: najnižje cene, kvaliteta.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
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Javno odpiranje ponudb je bilo 11. 6.
1998 ob 11. uri, na naslovu: CUDV Črna na
Koroškem, Center 144, Črna na Koroškem.
Število prispelih ponudb:
za skupino 1: rekonstrukcija malotovornega dvigala – 2,
za skupino 2: rekonstrukcija stanovanjskega objekta – 3,
za skupino 3: slikopleskarska dela – 3,
za skupino 4: razna gradbena vzdrževalna dela – 2.
7. Izbrani ponudniki:
za skupino 1: DVG LIFT SERVIS, Trzin,
za skupino 2: GRADING Prevalje,
za skupino 3: Soboslikarstvo VIDOVIČ
Črna,
za skupino 4: GRADING Prevalje; IGEM
Prevalje.
8. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitve (18. do 42.
člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 39 z dne 22. 5. 1998;
Ob-2760.
Center za usposabljanje,
delo in varstvo
Črna na Koroškem
Št. 9028
Ob-5402
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 Vodovod-Kanalizacija,
d.o.o., Ljubljana, Krekov trg 10.
2. Predmet javnega naročila: obnova
kanalizacije po Dolenjski cesti – 1. etapa (metoda brez izkopavanja).
3. Predvidena
vrednost
del:
130,000.000 SIT.
4. Rok dokončanja del: četrti kvartal
1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 23. 7.
1998 ob 9. uri, v sejni sobi JP VO – KA,
d.o.o., Krekov trg 10, Ljubljana.
Število prispelih ponudb: 3, najvišja cena: 116,741.250 SIT, najnižja cena:
93,597.430 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
o priznanju sposobnosti 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 naročila: 7. 8. 1998.
Št. 9028
Ob-5403
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 Vodovod-Kanalizacija,
d.o.o., Ljubljana, Krekov trg 10.

Stran

5706 / Št. 56 / 7. 8. 1998

2. Predmet javnega naročila: obnova vodovoda in kanalizacije po Veselovi ulici.
3. Maksimalna vrednost investicije:
6,000.000 SIT.
4. Rok izvedbe: november 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 16. 7.
1998 ob 9.30, v sejni sobi JP VO – KA,
d.o.o., Krekov trg 10, Ljubljana.
Število prispelih ponudb: 3, najvišja cena: 5,889.172 SIT, najnižja cena:
4,353.850 SIT.
7. Postopek izbire dobavitelja: javni razpis o priznanju sposobnosti 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 naročila: 7. 8. 1998.
Št. 9028
Ob-5404
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
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4. Rok izvedbe: december 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 16. 7.
1998 ob 10.30, v sejni sobi JP VO – KA,
d.o.o., Krekov trg 10, Ljubljana.
Število prispelih ponudb: 6, najvišja cena: 53,780.026 SIT, najnižja cena:
39,965.839,60 SIT.
7. Postopek izbire dobavitelja: javni razpis o priznanju sposobnosti 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 naročila: 7. 8. 1998.
Št. 9028
Ob-5406
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 Vodovod-Kanalizacija,
d.o.o., Ljubljana, Krekov trg 10.
2. Predmet javnega naročila: obnova
vodovoda in kanalizacije po Vrtači.
3. Maksimalna vrednost investicije:
31,500.000 SIT.
4. Rok izvedbe: november 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 16. 7.
1998 ob 10. uri, v sejni sobi JP VO – KA,
d.o.o., Krekov trg 10, Ljubljana.
Število prispelih ponudb: 4, najvišja cena: 31,386.593,40 SIT, najnižja cena:
27,866.657,90 SIT.
7. Postopek izbire dobavitelja: javni razpis o priznanju sposobnosti 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 naročila: 7. 8. 1998.

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija,
d.o.o., Ljubljana, Krekov trg 10.
2. Predmet javnega naročila: rekonstrukcija vodovoda Lavrica–Daljna vas–
Sela pri Rudniku (gradbena dela).
3. Maksimalna vrednost investicije:
55,500.000 SIT.
4. Rok izvedbe: september 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 16. 7.
1998 ob 11. uri, v sejni sobi JP VO – KA,
d.o.o., Krekov trg 10, Ljubljana.
Število prispelih ponudb: 9, najvišja cena: 51,034.105 SIT, najnižja cena:
35,555.670 SIT.
7. Postopek izbire dobavitelja: javni razpis o priznanju sposobnosti 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 naročila: 7. 8. 1998.
Javno podjetje
Vodovod-Kanalizacija,d.o.o.,
Ljubljana

Št. 9028
Ob-5405
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

Ob-5420
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 Vodovod-Kanalizacija,
d.o.o., Ljubljana, Krekov trg 10.
2. Predmet javnega naročila: obnova
vodovoda po naselju Postaja–Brezovica
pri Ljubljani.
3. Maksimalna vrednost investicije:
45,000.000 SIT.

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za gospodarske dejavnosti,
kont. oseba Alojz Saviozzi, Kotnikova 5,
Ljubljana, tel. 061/17-83-285, faks
061/13-26-094.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: koordinacija programov pospeševanja obnovljivih virov

energije za obdobje proračuna za leto
1998.
3. Orientacijska vrednost naročila:
10,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 29. 6. 1998 in/ali zaključek 31. 12.
1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: ponovni javni razpis, oddaja javnega naročila z neposredno pogodbo edinemu ponudniku.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 19. 6.
1998 na naslovu: Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, Kotnikova 5, Ljubljana.
Število prispelih ponudb: 1, najnižja cena:
9,904.500 SIT, najvišja cena: 9,904.500 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN) ponovljen javni razpis.
Datum in številka objave javnega razpisa:
Uradni list RS, št. 41, z dne 29. 5. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 31. 7. 1998.
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti
Ob-5421
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Mestna občina Celje, Komunalna direkcija, kont. oseba Marko Planinšek, dipl. inž,
VO-KA Celje, tel. 063/42-50-30, Prešernova 27/II, Celje.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vesbine: izvedba kanalizacijskega zbiralnika RZ 9, II. faza, od J 13
do J 24, ter kanalizacijskega zbiralnika
GZ 2, od predvidenega razbremenilnika
do J 1.
3. Začetek in dokončanja del: začetek
avgust 1998, zaključek v štirih mesecih po
pričetku.
4. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
ali tržno sprejemljiva cena in ustrezne reference za izvajanje razpisanih del.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Odpiranje ponudb je bilo 21. 7. 1998
ob 9. uri, v prostorih MOC, Komunalna direkcija, Prešernova 27/II, Celje.
Število prispelih ponudb: pet, najnižja cena: 70,214.753
SIT, najvišja cena:
77,457.173 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; Ob-3773,
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 31. 7. 1998.
Mestna občina Celje
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Ob-5422
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Zdravstveni dom Slovenska Bistrica,
kont. oseba Krajnčič Brigita, Partizanska
30, Slovenska Bistrica, tel. 062/811-903,
faks 062/811-903.
2. Predmet javnega naročila: blago, storitve.
Navedba vsebine: nakup računalniške
opreme in ureditev računalniškega
omrežja.
3. Orientacijska vrednost naročila:
11,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek takoj po podpisu pogodbe, zaključek
in/ali 60 dni po podpisu pogodbe.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe:
– ponudbena cena,
– tehnična lastnost (predvsem ureditev
računalniškega omrežja),
– garancija.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 14. 7.
1998 ob 11. uri, na naslovu: Zdravstveni
dom Slovenska Bistrica, Partizanska 30,
Slovenska Bistrica.
Število prispelih ponudb: 11, najnižja cena: 8,637.147 SIT, najvišja cena:
14,372.180 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; Ob-3772.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 7. 8. 1998.
Zdravstveni dom Slovenska Bistrica
Št. 473/98
Ob-5423
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Klinični center Ljubljana, kont. oseba
Jana Bole, dipl. inž., Zaloška 7, Ljubljana,
tel. 061/312-253, faks 061/13-22-190.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: zamenjava stropov,
dotrajanih instalacij, zaščite s svincem,
ureditev in zaščita vročega laboratorija
na Kliniki za Nuklearno medicino v Kliničnem centru v Ljubljani, Zaloška cesta 7.
3. Orientacijska vrednost naročila:
49,500.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 2,5 meseca in/ali 75 dni,
začetek 13. 7. 1998 in/ali 27. 9. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb so bile upoštevane preference za domače ponudnike v
višini 10%.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe:
1. tehnična ocena ponudbe,
2. ponudbena cena,
3. rok izvedbe.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 16. 6.
1998 ob 12. uri, na naslovu: Klinični center Ljubljana, Zaloška 7, glavna stavba Kliničnega centra – sejna soba SAZU, Ljubljana.
Število prispelih ponudb: sedem, najnižja cena: 58,730.828,18 SIT, najvišja cena:
72,612.821 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 37, z dne 15. 5.
1998; Ob-2521.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 31. 7. 1998.
Klinični center Ljubljana
Ob-5424
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Stane Sotlar, Trg revolucije 12, Trbovlje, tel.
0601/26-144, faks 0601/26-642, e-mail
stane.sotlar@rth.si.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nabava strežnikov.
3. Orientacijska vrednost naročila:
17,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 2 meseca, začetek 1. 9.
1998 in/ali zaključek 31. 10. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb so bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: merila iz razpisne dokumentacije.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 13. 7.
1998 ob 8. uri, na naslovu: RTH, d.o.o.,
Trbovlje, Trg revolucije 12, Trbovlje.
Število prispelih ponudb: 2, najnižja cena: 17,417.131 SIT, najvišja cena:
18,048.351,30 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 45, z dne 12. 6.
1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 14. 8. 1998.
Ob-5425
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
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sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Stane Sotlar, Trg revolucije 12, Trbovlje, tel.
0601/26-144, faks 0601/26-642, e-mail
stane.sotlar@rth.si.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izgradnja računalniških mrež.
3. Orientacijska vrednost naročila:
33,500.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 4 mesece, začetek 1. 9.
1998 in/ali zaključek 31. 12. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb so bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: merila iz razpisne dokumentacije.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 13. 7.
1998 ob 9. uri, na naslovu: RTH, d.o.o.,
Trbovlje, Trg revolucije 12, Trbovlje.
Število prispelih ponudb: 7, najnižja cena: 32,348.391,53 SIT, najvišja cena:
37,245.840,85 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. 45, z dne 12. 6. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 14. 8. 1998.
Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o.
Ob-5426
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: Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o., kont.
oseba Uroš Nučič, Ob železnici 27, Trbovlje, tel. 0601/22-407, faks 0601/26-090.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izvedba globoke
geomehanske vrtine in IN-SITU preiskav
v vrtini na odlagališču EF pepela v TE
Trbovlje.
3. Orientacijska vrednost naročila:
5,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 20. 7. 1998 in/ali zaključek 30. 8.
1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: reference, cena, ustrezna oprema in strokovni kader.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 7. 7. 1998
ob 10.30 na naslovu: Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o., Ob železnici 27, Trbovlje.
Število prispelih ponudb: dve, najnižja
cena: 4,133.427 SIT, najvišja cena:
4,559.403 SIT.
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7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 46, z dne 19. 6.
1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 7. 8. 1998.
Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.
Ob-5427
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 Kočevje, kont. oseba Borut Hočevar, Ljubljanska c. 26, Kočevje, tel.
061/851-390, faks 061/855-531, soba
št. 25.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: modernizacija lokalne ceste Borovec–Dol. Briga–M6.
3. Orientacijska vrednost naročila:
50,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek avgusta 1998 in/ali fazno, glede na razpoložljiva sredstva.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile
upoštevane preference za domače
ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: merila navedena v razpisni
dokumnetaciji.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 3. 7.
1998 ob 9. uri, na naslovu: Občina Kočevje, Ljubljanska c. 26, Kočevje.
Število prispelih ponudb: 3.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 45, z dne 12. 6.
1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 18. 7. 1998.
Občina Kočevje
Ob-5428
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 Mislinja, Šolska c. 34, Mislinja,
kont. oseba Drago Pogorevc.
2. Predmet javnega naročila: obnova lokalne ceste Mislinja–Šentilj, Mislinja–
Tolsti vrh.
3. Orientacijska vrednost naročila:
25,000.000 SIT.
4. Rok začetka del: začetek del oktober
1997.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: cena; in
druga merila navedena v razpisni dokumentaciji.
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6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: javno odpiranje je bilo na naslovu
Občine Mislinja, Šolska c. 34, Mislinja, 19.
9. 1997 ob 8. uri.
7. Število prispelih ponudb: 3, najnižja
cena: 34,641.708 SIT, najvišja cena:
41,590.917 SIT.
8. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člena zakona o javnih naročilih).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 52, z dne 29. 8.
1997.
Ob-5429
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 Mislinja, Šolska c. 34, Mislinja,
kont. oseba Drago Pogorevc.
2. Predmet javnega naročila: izgradnja
vodovoda v Stražah in v Šentilju.
3. Orientacijska vrednost naročila:
18,000.000 SIT.
4. Rok začetka del: začetek del septembra 1998, zaključek del november 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: cena in
druga merila navedena v razpisni dokumentaciji.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: javno odpiranje je bilo na naslovu
Občine Mislinja, Šolska c. 34, Mislinja, 1.
7. 1998 ob 12. uri.
7. Število prispelih ponudb: 9, najnižja
cena: 18,427.049 SIT, najvišja cena:
31,308.832 SIT.
8. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člena zakona o javnih naročilih).
9. Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 42-43, z dne 5. 6.
1998.
Občina Mislinja
Ob-5430
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 – Geodetska uprava Republike Slovenije, kont.
oseba Vida Kostanjevec, Zemljemerska ulica 12, Ljubljana, tel. 17-84-800, faks
17-84-834, soba št. P 02, e-mail
pisarna.gu@gu.sigov.mail.si.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine:
2.1. Zajem podatkov v register stavb
– 1. območje (Šmarje),
2.2. Zajem podatkov v register stavb
– 2. območje (Kranj),
2.3. Zajem podatkov v register stavb
– 3. območje (Ljutomer),
2.4. Zajem podatkov v register stavb
– 4. območje (Nova Gorica),
2.5. Zajem podatkov v register stavb
– 5. območje (Novo mesto),
2.6. Zajem podatkov v register stavb

– 6. območje (Ravne),
2.7. Zajem podatkov v register stavb
– 7. območje (Slovenj Gradec),
2.8. Zajem podatkov v register stavb
– 8. območje (Ormož),
2.9. Zajem podatkov v register stavb
– 9. območje (Maribor).
3. Orientacijska vrednost naročila:
2.1. 2,130.000 SIT,
2.2. 3,000.000 SIT,
2.3. 2,000.000 SIT,
2.4. 2,000.000 SIT,
2.5. 35,000.000 SIT,
2.6. 4,700.000 SIT,
2.7. 5,200.000 SIT,
2.8. 6,600.000 SIT,
2.9. 6,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 30. 7. 1998 in zaključek 30. 10. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: izkušnje in reference ponudnika, ustreznost ponudbe delovnim nalogam,
usposobljenost nosilcev (ključnega osebja), izvedbeni rok, cena, relevantne ugodnosti.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 14. 7.
1998, ob 10. uri, na sedežu naročnika.
Število prispelih ponudb
2.1. – 1. območje (Šmarje): 3 ponudbe,
2.2. – 2. območje (Kranj): 3 ponudbe,
2.3. – 3. območje (Ljutomer): 2 ponudbi,
2.4. – 4. območje (Nova Gorica): 2 ponudbi,
2.5. – 5. območje (Novo mesto): 2 ponudbi,
2.6. – 6. območje (Ravne): 3 ponudbe,
2.7. – 7. območje (Slovenj Gradec): 2
ponudbi,
2.8. – 8. območje (Ormož): 3 ponudbe,
2.9. – 9. območje (Maribor): 4 ponudbe.
Najnižja cena: 2.1. – 1. območje (Šmarje): 2,842.340 SIT,
2.2. – 2. območje (Kranj): 7,788.928 SIT,
2.3. – 3. območje (Ljutomer):
3,902.950 SIT,
2.4. – 4. območje (Nova Gorica):
1,994.990 SIT,
2.5. – 5. območje (Novo mesto):
35,987.000 SIT,
2.6.
–
6.
območje
(Ravne):
4,724.000 SIT,
2.7. – 7. območje (Slovenj Gradec):
10,128.748 SIT,
2.8.
–
8.
območje
(Ormož):
11,495.500 SIT,
2.9. – 9. območje (Maribor):
5,235.000 SIT.
Najvišja cena: 2.1. – 1. območje (Šmarje): 4,200.000 SIT,
2.2.
–
2.
območje
(Kranj):
8,900.000 SIT,
2.3. – 3. območje (Ljutomer):
8,500.000 SIT,
2.4. – 4. območje (Nova Gorica):
2,900.000 SIT,
2.5. – 5. območje (Novo mesto):
47,500.000 SIT,
2.6.
–
6.
območje
(Ravne):
6,528.434 SIT,
2.7. – 7. območje (Slovenj Gradec):
10,500.000 SIT,
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2.8.
–
8.
območje
(Ormož):
12,500.000 SIT,
2.9. – 9. območje (Maribor):
8,200.000 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 45, z dne 12. 6.
1998, Ob-3429.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 7. 8. 1998.
MOP - Geodetska uprava
Republike Slovenije
Ob-5433
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 Brežice, kont. oseba Branko
Blaževič, Cesta prvih borcev 18, Brežice,
tel. 0608/62-050 faks 0608/61-850, soba št. 51.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: zamenjava tlaka v
telovadnici OŠ Brežice.
3. Orientacijska vrednost naročila:
5,500.000 SIT.
4. Dobavni rok: 1. mesec.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: cena, reference, strokovnost,
ugodnosti.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 14. 7.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice.
Število prispelih ponudb: 5, najnižja cena: 5,489.352 SIT, najvišja cena:
9,650.760 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.45 , z dne 12. 6.
1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 7. 8. 1998.
Ob-5434
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 Brežice, kont. oseba Branko
Blaževič, Cesta prvih borcev 18, Brežice,
tel. 0608/62-050 faks 0608/61-850, soba št. 51.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: izgradnja telovadnice ob OŠ Artiče.
3. Orientacijska vrednost naročila:
70,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 3. mesece.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: cena, reference, strokovnost,
ugodnosti.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 23. 6.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice.
Število prispelih ponudb: 5, najnižja cena: 81,819.097 SIT, najvišja cena:
103,683.953 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.39 , z dne 22. 5.
1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 7. 8. 1998.
Občina Brežice
Ob-5431
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 Šentjur pri Celju, kont. oseba
Marija Rataj, Mestni trg 10, Šentjur, Šentjur, tel. 743-215, faks 743-446.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: izgradnja III. faze vodovoda Hrastje.
3. Orientacijska vrednost naročila:
24,757.904 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek del takoj po podpisu pogodbe, dokončanje del v 30 dneh.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena, druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: najnižja cena in najkrajši rok izvedbe, najnižja cena in kratek rok izvedbe.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: Občina Šentjur pri Celju, kont. oseba Marija Rataj, Mestni trg 10, Šentjur.
Število prispelih ponudb: 6, najnižja cena: 24,757.904 SIT, najvišja cena:
29,517.954 SIT.
Ob-5432
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 Šentjur pri Celju, kont. oseba
Peter Ograjenšek, Mestni trg 10, Šentjur,
tel. 743-215.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izdelava projektne
dokumentacije za izgradnjo fekalne kanalizacije v območju zazidalnega načrta Dramlje.
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3. Orientacijska vrednost naročila:
1,450.000 SIT.
4. Dobavni rok: 60 dni.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: cena, reference, rok izvedbe.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: Občina Šentjur pri Celju, kont. oseba Peter Ograjenšek, Mestni trg 10, Šentjur.
Število prispelih ponudb: 3, najnižja cena: 1,250.000 SIT, najvišja cena:
1,850.000 SIT.
Ob-5435
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 Šentjur pri Celju, kont. oseba
Marija Rataj, Mestni trg 10, Šentjur, tel.
743-215, faks 743-446.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: gradnja vodovodnega omrežja Marija Dobje v Dramljah.
3. Orientacijska vrednost naročila:
18,148.656,36 SIT.
4. Dobavni rok: 60 dni.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena, druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: cena, rok izvedbe.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: Občina Šentjur pri Celju, kont. oseba Marija Rataj, Mestni trg 10, Šentjur.
Število prispelih ponudb: 9, najnižja cena: 18,148.656,36 SIT, najvišja cena:
23,320.090 SIT.
Občina Šentjur pri Celju
Ob-5436
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 Majšperk, kont. oseba Marjan
Gorčenko, Majšperk 32a, Majšperk, tel.
062/794-495, faks 062/794-422.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: novogradnja osnovne šole v Žetalah.
3. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 24 mesecev, začetek 15.
8. 1998 in/ali zaključek 30. 11. 2000.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: reference in strokovnost izdelave, spoštovanje rokov, ponujena cena, usposobljenost ponudnika, skladnost vsebine, ponudbe z zahtevami naročnika in ostali
kriteriji. Vse izraženo vrednostno.
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6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 19. 6.
1998 ob 14. uri, na naslovu: Občina Majšperk, Majšperk 32a, Mmajšperk.
Število prispelih ponudb: 9, najnižja cena: 261,000.000 SIT, najvišja cena:
325,478.750 SIT.
Izbrani ponudnik je GIC Gradnje, d.o.o.,
Sveti Florjan 120, Rogatec, za ceno
284,544.924 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 35, z dne 8. 5. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 21. 8. 1998.
Občina Majšperk
Št. 01/98
Ob-5437
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: MOP – Urad RS za prostorsko planiranje, kont. oseba Lea Javornik, Dunajska 47,
Ljubljana, tel. 178-70-22, faks 178-70-10,
soba št. 110, e-mail Lea.Javornik@gov.si.
2. Predmet javnega naročila: storitve
Navedba vsebine: raziskovalna naloga “spoznavni zemljevid Slovenije”.
3. Orientacijska vrednost naročila:
10,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 14 mesecev, začetek
avgusta 1998 in/ali zaključek oktobra 1999.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb so bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe:
1) vsebina in obseg dela,
2) metodologija dela,
3) kvaliteta storitve in kompletnost ponudbe,
4) reference,
5) ponudbena cena,
6) trajanje del.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 23. 7. 1998
ob 13. uri, na naslovu: MOP – Urad za prostorsko planiranje, Dunajska 47, Ljubljana.
Število prispelih ponudb: 2, najnižja cena: 8,001.253,85 SIT, najvišja cena:
9,967,959 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa:
Uradni list RS, št. 48-49, z dne 3. 7. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 7. 8. 1998.
Ministrstvo za okolje in prostor,
Urad RS za prostorsko planiranje
Ob-5438
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
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sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Mestna občina Maribor, kont. oseba
Rogl Metka, Heroja Staneta 1, Maribor, soba št. 327/III.
2. Predmet javnega naročila: gradbeno-obrtniška dela.
Navedba vsebine: preureditev sanitarij.
3. Orientacijska vrednost naročila:
6,500.000 SIT.
4. Dobavni rok: 3 mesece.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 30. 6.
1998 ob 12.30.
Število prispelih ponudb: 5, najnižja cena: 4,538,817 SIT, najvišja cena:
6,464.082 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. 43, z dne 5. 6. 1998,
št. 93/98.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 24. 7. 1998.
Št. 130/98
Ob-5439
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Mestna občina Maribor, kont. oseba Petrovič Breda, Heroja Staneta 1, Maribor,
tel. 062/220-13-60, faks 062/220-13-59,
soba št. 323.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine:
a) 1 kom osebni avto 1390 ccm,
b) 1 kom osebni avto 2963 ccm.
3. Orientacijska vrednost naročila:
8,500.000 SIT.
4. Dobavni rok: 15 dni.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 20. 7.
1998 ob 13. uri na naslovu: Mestna občina
Maribor, Heroja Staneta 1, Maribor.
Število prispelih ponudb: 5, najnižja cena: 7,515.358,40 SIT, najvišja cena:
8,503.763 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 48-49, z dne 3. 7.
1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 14. 8. 1998.
Mestna občina Maribor, Oddelek za
gospodarjenje z občinskim
premoženjem

Ob-5440
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:
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo,
kont. oseba Teja Strdin, Linhartova 51, Ljubljana, tel. 17-58-100, faks 13-72-070.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: gradbeno obrtniška,
strojno in elektroinstalacijska dela za
obnovo prostorov potrebnih za delo
knjižnice na lokaciji Enote Maribor, Čufarjeva 5, Maribor.
3. Orientacijska vrednost naročila:
7,300.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 27. 7. 1998 in/ali zaključek 1. 9. 1999.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb so bile upoštevane preference za domače ponudnike v
višini 10%.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: nižja cena in več referenc.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 26. 6.
1998 ob 13. uri, na naslovu: Čufarjeva 5,
Maribor.
Naročnik: Inštitut Republike Slovenije za
rehabilitacijo, Linhartova 51, Ljubljana.
Število prispelih ponudb: 3, najnižja cena: 9,339.552,50 SIT, najvišja cena:
12,356.107 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. 43, z dne 5. 6. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 7. 8. 1998.
Ob-5441
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: Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo, kont. oseba Marko Ahlin, Linhartova
51, Ljubljana, tel. 17-58-100, faks
13-72-070.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: gradbeno obrtniška
in instalacijska dela, tehnološka in tipska oprema za obnovo kuhinje in dozidavo jedilnice na sedežu inštituta.
3. Orientacijska vrednost naročila:
190,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 17. 6. 1998 in/ali zaključek 10. 10.
1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb so bile upoštevane preference za domače ponudnike v
višini 10%.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 26. 5.
1998 ob 12. uri, na naslovu: Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo, Linhartova
51, Ljubljana.
Število prispelih ponudb: 8, najnižja cena: 196,045.077 SIT, najvišja cena:
277,087.822 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 33, z dne 24. 4.
1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 7. 8. 1998.
Inštitut za rehabilitacijo,
Ljubljana
Št. 35/c-30-800/61029
Ob-5442
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 Energetika Ljubljana,
d.o.o., kont. oseba mag. Zdravko Bedenčič, dipl. inž., Verovškova 62, Verovškova
70,
p.p.
2374,
Ljubljana,
tel.
061/188-96-01, faks 061/188-96-09.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine:
– sanacija betonskih površin, obnova fasade in zamenjava oken na objektu
Verovškova 62, Ljubljana
1. sanacija betonskih površin in slikopleskarska dela,
2. obloga fasade – mikroarmirani penobeton, kamnoseška dela ter strelovodne inštalacije,
3. aluminijasta fasadna obloga, ključavničarska dela, spuščeni stropovi in
zidarska dela,
4. aluminijasta okna in vrata,
5. obdelava betonskih korit in obnova pohodnih teras,
– obseg del je razviden iz popisa del in
projektne dokumentacije.
Pod navedbami 2. točke objave si naročnik pridržuje pravico, da lahko odda dela po posameznih sklopih (točka od 1 do 5)
najugodnejšemu ponudniku za posamezen
sklop ponudbenih del.
3. Orientacijska vrednost naročila: orientacijska vrednost celotnega naročila je 125
mio SIT.
Ad 1) sanacija betonskih površin in slikopleskarska dela – orientacijska vrednost
znaša 25 mio SIT,
Ad 2) obloga fasade – mikroarmirani penobeton, kamnoseška dela ter strelovodne
inštalacije – orientacijska vrednost znaša 30
mio SIT,
Ad 3) aluminijasta fasadna obloga, ključavničarska dela, spuščeni stropovi in zidarska dela – orientacijska vrednost znaša
20 mio SIT,
Ad 4) aluminijasta okna in vrata – orientacijska vrednost znaša 40 mio SIT,

Ad 5) obdelava betonskih korit in obnova pohodnih teras – orientacijska vrednost
znaša 10 mio SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek je predviden avgusta 1998 in zaključek
novembra 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike
v višini 10%.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: ponudbena cena, garancijska doba, reference.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 22. 6.
1998 ob 11. uri, na naslovu: Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o., odpiranje je
vodila Mateja Janušič, dipl. prav., Verovškova 62, Ljubljana.
Število prispelih ponudb: 10.
Najnižja cena:
Ad 1) sanacija betonskih površin in slikopleskarska dela – 13,727.043 SIT,
Ad 2) obloga fasade – mikroarmirani penobeton, kamnoseška dela ter strelovodne
inštalacije – 32,468.767 SIT,
Ad 3) aluminijasta fasadna obloga, ključavničarska dela, spuščeni stropovi in zidarska dela – 21,207.504 SIT,
Ad 4) aluminijasta okna in vrata –
40,374.035 SIT,
Ad 5) obdelava betonskih korit in obnova pohodnih teras – 11,851.935 SIT.
Najvišja cena
Ad 1) sanacija betonskih površin in slikopleskarska dela – 30,567.423 SIT,
Ad 2) obloga fasade – mikroarmirani penobeton, kamnoseška dela ter strelovodne
inštalacije – 38,233.595 SIT,
Ad 3) aluminijasta fasadna obloga, ključavničarska dela, spuščeni stropovi in zidarska dela – 29,824.877 SIT,
Ad 4) aluminijasta okna in vrata –
65,073.953 SIT,
Ad 5) obdelava betonskih korit in obnova pohodnih teras – 18,751.041 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. 39; z dne 22. 5.
1998; št. 57201, Ob-2777.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 7. 8. 1998.
Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o.
Ob-5443
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Mestna občina Slovenj Gradec, kont. oseba
Branko Malek, Šolska 5, Slovenj Gradec,
tel. 0602/41-114, faks 0602/43-261.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: adaptacija poslovne
stavbe Gosposvetska 4, Slovenj Gradec.
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3. Orientacijska vrednost naročila:
27,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 2 meseca in/ali 10 dni,
začetek 27. 7. 1998 in/ali zaključek 5. 10.
1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: reference, rok gradnje, cena.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 14. 7.
1998, ob 9.30 uri, na naslovu: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska 5, Slovenj Gradec.
Število prispelih ponudb: 4, najnižja cena: 30,000.000 SIT, najvišja cena:
35,152.806 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. 47, z dne 29. 6.
1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 31. 7. 1998.
Mestna občina Slovenj Gradec
Ob-5444
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Občina Vrhnika, Andrej Treven, dipl. inž.
grad., Tržaška c. 1, Vrhnika, tel. 755-121,
faks 755-158, soba št. 24, e-mail obcina.vrhnika@spika.unistar.si.
2. Predmet javnega naročila
Navedba vsebine: prenova kleti v stavbi Občine Vrhnika.
3. Orientacijska vrednost naročila:
7,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 2 meseca.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: že izvajajo dela I. faze in s tem se
znižujejo stroški pripravljalnih del, reference.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 11. 5.
1998 ob 13. uri, na naslovu: Občina Vrhnika, Tržaška c. 1, Vrhnika.
Število prispelih ponudb: 4, najnižja cena: 7,239.925,70 SIT, najvišja cena:
8,429.185,80 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 39, z dne 22. 5.
1998; Ob-2617.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 6. 7. 1998.
Občina Vrhnika
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Ob-5445
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 Dravograd, kont. oseba Betka
Kolenbrand, Trg 4. julija 7, Dravograd, tel.
0602/83-011, faks 0602/83-284.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: prevoz osnovnošolskih otrok v Občini Dravograd.
3. Orientacijska vrednost naročila:
24,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 10 mesecev, začetek 1. 9.
1998 in/ali zaključek 24. 6. 1999.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: cena, kvaliteta, resnost ponudbe.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 20. 7.
1998 ob 8. uri, na naslovu: Občina Dravograd, Trg 4. julija 7, Dravograd.
Število prispelih ponudb: 9, najnižja cena: 320 SIT/bruto km, najvišja cena: 400
SIT/bruto km.
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. 47, z dne 29. 6.
1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 31. 7. 1998.
Občina Dravograd
Ob-5446A
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, kont. oseba Vida Stanovnik, Adamič Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana, tel.
061/306-11-04, faks 061/306-12-07, soba št. 255.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: izbira najugodnejšega izvajalca za zamenjavo oken na objektu OŠ Ketteja Murna v Ljubljani
(JR-57/98 LMM).
3. Orientacijska vrednost naročila:
10,570.210 SIT.
4. Dobavni rok: 50 dni.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena, druga merila, navedena v razpisni
dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb so bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: cena, garancija.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
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Javno odpiranje ponudb je bilo 19. 6.
1998 ob 13. uri, na naslovu: Adamič Lundrovo nabrežje 2.
Naročnik: Mestna občina Ljubljana,
Mestni trg 1, Ljubljana.
Število prispelih ponudb: 3, najnižja cena: 10,570.210 SIT, najvišja cena:
12,940.846 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca po predhodno priznani
sposobnosti.
Ob-5446B
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Mestna občina Ljubljana, kont. oseba
Vida Stanovnik, Adamič Lundrovo nabrežje
2, Ljubljana, tel. 061/306-11-04, faks
061/306-12-07, soba št. 255.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: za izbiro dobaviteljev pisarniškega, potrošnega materiala
ter drobnega inventarja – JR-2.
3. Dobavni rok: 12 mesecev.
4. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena, druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb so bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: kakovost, kompletnost, cene, količinska zaloga, fiksnost cen.
5. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 5. 5.
1998 ob 13.15, na naslovu: Adamič Lundrovo nabrežje 2, soba 143/II.
Naročnik: Mestna občina Ljubljana,
Mestni trg 1, Ljubljana.
Število prispelih ponudb: 20.
6. Postopek izbire izvajalca: dvostopenjski javni razpis (51. do 53. člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 24 z dne 27. 3. 1998.
Ob-5446C
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Mestna občina Ljubljana, kont. oseba
Vida Stanovnik, Adamič Lundrovo nabrežje
2, Ljubljana, tel. 061/306-11-04, faks
061/306-12-07, soba št. 255.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: izbira najugodnejšega izvajalca za obnovo fasade in strehe
na objektu Trg MDB 4 v Ljubljani – JR-58.
3. Orientacijska vrednost naročila:
9,924.332 SIT.
4. Dobavni rok: 80 dni.
5. Utemeljitev izbire ponudnika
Pri ocenjevanju ponudb so bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: garancija, cena.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 19. 6.
1998 ob 13.30, na naslovu: Adamič Lundrovo nabrežje 2, soba 143/II.
Naročnik: Mestna občina Ljubljana,
Mestni trg 1, Ljubljana.
Število prispelih ponudb: 2, najnižja cena: 9,924.332 SIT, najvišja cena:
12,566.627 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca po predhodni usposobljenosti.
Ob-5446Č
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Mestna občina Ljubljana, kont. oseba
Vida Stanovnik, Adamič Lundrovo nabrežje
2, Ljubljana, tel. 061/306-11-04, faks
061/306-12-07, soba št. 255.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: izbira najugodnejšega izvajalca za obnovo fasade na objektu Wolfova 3 v Ljubljani – JR-59.
3. Orientacijska vrednost naročila:
7,594.872 SIT.
4. Dobavni rok: 3 mesece.
5. Utemeljitev izbire ponudnika
Pri ocenjevanju ponudb so bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: cena, garancija.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 19. 6.
1998 ob 13.30, na naslovu: Adamič Lundrovo nabrežje 2, soba 143/II.
Naročnik: Mestna občina Ljubljana,
Mestni trg 1, Ljubljana.
Število prispelih ponudb: 3, najnižja cena: 7,594.872 SIT, najvišja cena:
9,854.785 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca po predhodni usposobljenosti.
Ob-5446D
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Mestna občina Ljubljana, kont. oseba
Vida Stanovnik, Adamič Lundrovo nabrežje
2, Ljubljana, tel. 061/306-11-04, faks
061/306-12-07, soba št. 255.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: izbira najugodnejšega izvajalca za obnovo fasade in strehe
na objektu Karlovška 7 v Ljubljani –
JR-60.
3. Orientacijska vrednost naročila:
3,112.670 SIT.
4. Dobavni rok: 3 mesece.
5. Utemeljitev izbire ponudnika
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Pri ocenjevanju ponudb so bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: cena, garancija.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 19. 6.
1998 ob 13.45, na naslovu: Adamič Lundrovo nabrežje 2, soba 143/II.
Naročnik: Mestna občina Ljubljana,
Mestni trg 1, Ljubljana.
Število prispelih ponudb: 2, najnižja cena: 3,112.670 SIT, najvišja cena:
3,642.416 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca po predhodni usposobljenosti.
Ob-5446E
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Mestna občina Ljubljana, kont. oseba
Vida Stanovnik, Adamič Lundrovo nabrežje
2, Ljubljana, tel. 061/306-11-04, faks
061/306-12-07, soba št. 255.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: izbira najugodnejšega dobavitelja opreme za Zavod za usposabljanje Janez Levec v Ljubljani –
JR-54.
3. Orientacijska vrednost naročila:
14,620.667 SIT.
4. Dobavni rok: 40 dni.
5. Utemeljitev izbire ponudnika
Pri ocenjevanju ponudb so bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: cena, roki.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 22. 6.
1998 ob 13. uri, na naslovu: Adamič Lundrovo nabrežje 2, soba 143/II.
Naročnik: Mestna občina Ljubljana,
Mestni trg 1, Ljubljana.
Število prispelih ponudb: 5, najnižja cena: 14,162.258 SIT, najvišja cena:
16,348.485 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. 41 z dne 29. 5. 1998.
Mestna občina Ljubljana
Št. 110-1/93
Ob-5453A
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija RS za ceste, kont. oseba Božo Kordin,
dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-28, faks 061/178-83-26, soba št. 208.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: modernizacija R
364 Sinji Vrh–Radenci (919).
3. Orientacijska vrednost naročila:
64,710.265 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 20. 8. 1998 in/ali zaključek 10. 10.
1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.
Pri ocenjevanju ponudb so bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: Cestno podjetje Novo mesto,
Ljubljanska 47.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 6. 7.
1998 ob 11. uri, na naslovu: Ministrstvo za
promet in zveze – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, Ljubljana.
Število prispelih ponudb: 2, najnižja cena: 64,710.265 SIT, najvišja cena:
70,639.767 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. 42-43 z dne 5. 6.
1998; Ob-3229A.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 7. 8. 1998.
Ob-5453B
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija RS
za ceste, kont. oseba Liljana Luis, dipl. inž.,
Tržaška 19, Ljubljana, tel. 061/178-80-95,
faks 061/178-83-26, soba št. 209.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: obnova makadamskega vozišča na cesti R 342/1265 Poljana–Šentvid.
3. Orientacijska vrednost naročila:
8,564.232 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 20. 8. 1998 in/ali zaključek 30. 9.
1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.
Pri ocenjevanju ponudb so bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: Tanko, d.o.o., Ribnica.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 30. 6.
1998 ob 11. uri, na naslovu: Ministrstvo za
promet in zveze – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, Ljubljana.
Število prispelih ponudb: 2, najnižja cena: 8,593.135 SIT, najvišja cena:
13,390.000 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 45 z dne 12. 6. 1998;
Ob-3476B.
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Predvideni datum objave dodelitve naročila: 7. 8. 1998.
Ob-5453C
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija RS za ceste, kont. oseba mag. Vladimir
Oštir, dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-87, faks 061/178-83-26, soba št. 204.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: modernizacija R
315/1093 Zlatorog–Savica od km
5.500 do km 8.200.
3. Orientacijska vrednost naročila:
107,965.969 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 20. 8. 1998 in/ali zaključek 31. 5.
1999.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.
Pri ocenjevanju ponudb so bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: Cestno podjetje Kranj.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 14. 7.
1998 ob 11. uri, na naslovu: Ministrstvo za
promet in zveze – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, Ljubljana.
Število prispelih ponudb: 3, najnižja cena: 107,965.969 SIT, najvišja cena:
110,939.479 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. 45 z dne 12. 6. 1998;
Ob-3476-G.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 7. 8. 1998.
Ob-5453Č
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija RS za ceste, kont. oseba dr. Miklavž
Čepon, dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-91, faks 061/178-83-26, soba št. 206.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: sanacija plazu Kuzma 2 R 356/1317.
3. Orientacijska vrednost naročila:
26,307.748 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 20. 8. 1998 in/ali zaključek 20. 11.
1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.
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Pri ocenjevanju ponudb so bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane ponudbe: Cestno podjetje Murska Sobota.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 13. 7.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Ministrstvo za
promet in zveze – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, Ljubljana.
Število prispelih ponudb: 6, najnižja cena: 27,692.366 SIT, najvišja cena:
38,520.387 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. 45 z dne 12. 6.
1998; Ob-3476-S.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 7. 8. 1998.
Št. 110-1/93
Ob-5453D
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija RS za ceste, kont. oseba dr. Miklavž Čepon, dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana,
tel.
061/178-80-91,
faks
061/178-83-26, soba št. 206.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: sanacija mostu preko Reke v Spodnji Bitnji na cesti R 313
odsek 1069 v km 0+030.
3. Orientacijska vrednost naročila:
26,290.610 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 20. 8. 1998 in/ali zaključek 20. 11.
1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja cena.
Pri ocenjevanju ponudb so bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: Primorje, d.d., Ajdovščina, Vipavska 3.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 15. 7.
1998 ob 11. uri, na naslovu: Ministrstvo za
promet in zveze – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, Ljubljana.
Število prispelih ponudb: 2, najnižja cena: 26,252.500 SIT, najvišja cena:
28,085.147 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. 45 z dne 12. 6.
1998; Ob-3476-J.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 7. 8. 1998.
Ministrstvo za promet in zveze –
Direkcija RS za ceste
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Št. 391/98
Ob-5488
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 Beltinci, Mladinska ul. 2, Beltinci.
2. Predmet javnega naročila: izgradnja
športno-rekreacijske cone v Dokležovju.
3. Orientacijska vrednost naročila:
7,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek julij 1998 in zaključek 15. 8. 1998.
5. Merila, ki so bila upoštevana pri izbiri
najugodnejšega ponudnika so: ponudbena
cena, fiksnost cen, rok izvedbe, garancija,
tehnična usposobljenost ponudnika z referencami, boniteta ponudnika in druge ugodnosti.
6. Dodelitev naročila: Naročilo je bilo dodeljeno podjetju SGP Pomgrad, nizkogradnje d.o.o. Murska Sobota.
7. Utemeljitev izbire ponudnika: merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.
Opis določujočih meril za izbiro najugodnejšega ponudnika: cena, garancijski rok.
8. Javno odpiranje ponudb je bilo 14.
junija 1998 ob 14. uri v prostorih Občine
Beltinci, Mladinska ul. 2, 9231 Beltinci.
9. Število prispelih ponudb: 2; najnižja
cena 3,668.139 SIT, najvišja cena
4,057.396 SIT.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev (od 18.
do 42. člena ZJN).
11. Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 46 z dne 19. 6.
1998, Ob-3662.
Občina Beltinci
Ob-5491
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 Slovenska Bistrica, kont. oseba
Tamara Osterman, Kolodvorska 10, Slovenska Bistrica, tel. 062/811-241, faks
062/811-141, 2. nadstropje.
2. Predmet javnega naročila: zbiranje
ponudb za opravljanje prevozov predšolskih in šolskih otrok v vrtce in osnovne šole občine Slovenska Bistrica.
3. Orientacijska cena: 65,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja opravljanja storitev: začetek 1. 9. 1998, dokončanje 24. 6. 1999.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najugodnejša ponudba v skladu z merili za izbiro
najugodnejšega ponudnika, navedenimi v
razpisni dokumentaciji.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: najnižja cena, dodatne ugodnosti.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, Slovenska Bistrica, sejna soba,
dne 21. 7. 1998 ob 10.05.

Število prispelih ponudb: 11, najnižja cena za kilometer 195 SIT, najvišja cena za
kilometer 898 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalcev brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 46 z dne 19. 6. 1998,
Ob-3661.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 7. 8. 1998
Občina Slovenska Bistrica
Št. 352-01-12/98
Ob-5492
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 Mežica , Trg Svobode 1, Mežica, kontaktna oseba Franjo Kocen, tel.
0602/35-163.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela, storitve.
Navedba vsebine: javni razpis za obnovo kanalizacije v Lenartovi ulici.
3. Orientacijska vrednost naročila:
13,000.000 SIT.
4. Rok dokončanja del: 60 dni po podpisu pogodbe.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: ugodne
reference, druge ugodnosti navedene v ponudbi.
6. Kraj in datum javnega odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb je bilo izvedeno 30. 6. 1998 ob 12. uri v prostorih
Občine Mežica.
7. Število prispelih ponudb: 5.
8. 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 42-43 z dne 5. 6.
1998, Ob-3122.
Občina Mežica
Ob-5494
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: Krajevna skupnost Zenkovci, kont. oseba Boris Fajs, referent za KS, tel.
069/45-9100, faks 069/45-9101.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: izgradnja sekundarnega vodovodnega omrežja za vasi Zenkovci in Beznovci.
3. Orientacijska vrednost naročila:
19,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek avgusta 1998, dokončanje oktobra
1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: merila
navedena v javnem razpisu.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: rok izvedbe, reference in plačilni
pogoji.
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6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb.
Javno odpiranje ponudb je bilo 6. 7.
1998 ob 13. uri na sedežu Občine Puconci, Puconci 80, sejna soba.
Število prispelih ponudb: 7, najnižja cena: 19,055.591,30 SIT, najvišja cena:
25,054.204 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. 42-43 z dne 5. 6.
1998, Ob-3337 A.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 7. 8. 1998.
Krajevna skupnost Zenkovci
Ob-5495
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 Puconci, Puconci 80, Puconci,
kont. oseba Ludvik Novak, župan Občine
Puconci,
tel.
069/45-9100,
faks
069/45-9101.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: asfaltiranje lokalne
ceste L 5650 Pečarovci - Mačkovci v
dolžini 1500 m.
3. Orientacijska vrednost naročila:
42,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek avgusta 1998, dokončanje september
1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: ugodnejša cena; druga merila navedena v javnem
razpisu.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb.
Javno odpiranje ponudb je bilo 6. 7.
1998 ob 12. uri na sedežu Občine Puconci, Puconci 80, sejna soba.
Število prispelih ponudb: 3, najnižja cena: 37,802.163,90 SIT, najvišja cena:
42,374.857,14 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. 42-43 z dne 5. 6.
1998, Ob-3337 B.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 7. 8. 1998.
Ob-5496
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 Puconci, Puconci 80, Puconci,
kont. oseba Ludvik Novak, župan Občine
Puconci,
tel.
069/45-9100,
faks
069/45-9101.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izgradnja primarnega vodovoda Lemerje - Zenkovci - Beznovci.
3. Orientacijska vrednost naročila:
65,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek avgusta 1998, dokončanje oktobra
1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: merila
navedena v javnem razpisu.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: rok izvedbe del in plačilni pogoji.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb.
Javno odpiranje ponudb je bilo 6. 7.
1998 ob 12.30 na sedežu Občine Puconci, Puconci 80, sejna soba.
Število prispelih ponudb: 7, najnižja cena: 46,561.120,40 SIT, najvišja cena:
58,629.051 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. 42-43 z dne 5. 6.
1998, Ob-3337 C.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 7. 8. 1998.
Občina Puconci
Št. 232/98
Ob-5503
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 Cankarjev dom, kulturni in kongresni center, Prešernova 10,
Ljubljana.
2. Predmet razpisa je bil nabava tonske
opreme (sistem brezžičnih mikrofonov).
3. Ponujene cene so bile med
3,547.678 in 10,501.302 SIT.
4. Pričetek izvajanja storitve bo septembra 1998.
5. Pri izboru so bila upoštevana merila
podana v razpisni dokumentaciji.
6. Javno odpiranje štirih ponudb je bilo
13. julija 1998 ob 16. uri v prostorih naročnika.
7. Razpis je bil objavljen v Ur. l. RS, št.
46, dne 19. junija 1998, Ob-3664.
8. Izbran ponudnik je Grothusen GmbH,
Albert-Schweitzer Gasse 5, A-1140 Wien;
uvoz bo opravila Avtotehna d.d., Celovška
175, Ljubljana.
Cankarjev dom, Ljubljana
Ob-5512A
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., kont. oseba Tatjana Zalokar, dipl.
inž. – DDC, d.o.o., Ljubljana, Einspielerjeva 6, Ljubljana, tel. 061/13-22-241.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izdelava idejnega
projekta ter projektov PGD, PZI za rekonstrukcijo R-353 Vučja vas–Radenci.
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3. Orientacijska vrednost naročila:
29,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: rok izdelave za idejni projekt je 60 dni, za projekt PGD, PZI pa 120
po podpisu pogodbe.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: na javni razpis so se prijavili trije
ponudniki. Po pregledu ponudb sta bili dve
ponudbi nepopolni. V skladu s 34. členom
ZJN javni razpis ni uspel, ker je popolna
samo ena ponudba, zato se razpis ponovi
pod enakimi pogoji.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 23. 6.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Direkcija RS
za ceste, Tržaška 19, Ljubljana.
Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje.
Število prispelih ponudb: 3.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 39, z dne 22. 5.
1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 7. 8. 1998.
Ob-5512B
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., kont. oseba Oto Rubinič, dipl. inž.
– DDC, d.o.o., Ljubljana, Tržaška 19a, Ljubljana, tel. 061/17-88-331.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: cestninska postaja
Divača na AC Divača–Kozina.
3. Orientacijska vrednost naročila:
126,500.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: rok dokončanja je 3 mesece od uvedbe izvajalca v delo.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: ponudba ponudnika J.V. Ginex
international + SGP Gorica je v skladu z
razpisnimi pogoji, popona in najugodnejša.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 11. 6.
1998 ob 9. uri, na naslovu: Direkcija RS za
ceste, Tržaška 19, Ljubljana.
Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje.
Število prispelih ponudb: 3.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).
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Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 35, z dne 8. 5. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 7. 8. 1998.
Ob-5512C
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., kont. oseba Pavel Saje, dipl. inž.
– DDC, d.o.o., Ljubljana, Blagovica NN,
Blagovica, tel. 061/735-288, faks
061/735-559.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: izgradnja avtoceste
Celje–Ljubljana; odsek 6 Vransko–Blagovica km 70,720 – 87,507; pododsek
6/1 Vransko–Trojane km 70,720 –
79,320 – Pripravljalna dela 2.
3. Orientacijska vrednost naročila:
5.500,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: rok dokončanja je 20 mesecev od uvedbe izvajalca v delo.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.
Pri ocenjevanju ponudb so bile upoštevane preference za domače ponudnike v
višini 10%.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: ponudbi ponudnikov GIZ Gradis,
Ljubljana (za dela pod postavkami: 1.1.1
Jasovnik vzhod; 1.1.3 Ločica vzhod; 1.1.4
Predor Trojane in 1.1.5 Ureditev dostopnih
poti) in J.V. Cestno podjetje Celje + cestno
podjetje Ljubljana (za dela pod postavko
1.1.2 Jasovnik zahod), sta v skladu z razpisnimi pogoji, popolni in najugodnejši.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 26. 5.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Direkcija RS
za ceste, Tržaška 19, Ljubljana.
Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje.
Število prispelih ponudb: 6.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 29, z dne 10. 4.
1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 7. 8. 1998.
Ob-5512Č
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., kont. oseba Rade Zeljkovič, dipl.
inž. – DDC, d.o.o., Ljubljana, Ulica Talcev
24, Maribor, tel. 062/224-559, faks
062/224-549.
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2. Predmet javnega naročila: gradbema
dela.
Navedba vsebine: obvoznica Lendava:
gradnja obvoznice s premostitvenimi objekti, regulacijami in komunalnimi vodi.
3. Orientacijska vrednost naročila:
1.500,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: rok dokončanja je 10 mesecev od uvedbe izvajalca v delo.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: ponudba ponudnika GIZ Gradis,
Ljubljana + Gradis Inženiring + Gradis NG,
Maribor je v skladu z razpisnimi pogoji, popolna in najcenejša.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 9. 6.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Direkcija RS
za ceste, Tržaška 19, Ljubljana.
Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje.
Število prispelih ponudb: 5.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 33, z dne 24. 4.
1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 7. 8. 1998.
Ob-5512D
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., kont. oseba Oto Rubinič, dipl. inž.
– DDC, d.o.o., Ljubljana, Tržaška 19a, Ljubljana, tel. 061/17-88-331.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: širitev AC baze Postojna
3. Orientacijska vrednost naročila:
469,104.165 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: rok dokončanja je 31. 12.
1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: ponudba ponudnika J.V. Primorje d.d., Ajdovščina + SGP Kraški zidar, Sežana je v skladu z razpisnimi pogoji, popolna in najugodnejša.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 10. 6.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Direkcija RS
za ceste, Tržaška 19, Ljubljana.
Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., Ulica XIV. divizije 4,
Celje.

Število prispelih ponudb: 7.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 35, z dne 8. 5. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 7. 8. 1998.
Ob-5512E
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., kont. oseba Svit Černe, dipl. inž.
– DDC, d.o.o., Ljubljana, Einspielerjeva 6,
Ljubljana, tel. 061/13-22-241.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: dograditev voznega
pasu na izvoznem kraku Ljubljana–Postojna na CP Postojna.
3. Orientacijska vrednost naročila:
15,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: rok dokončanja del je
30. 6. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.
Pri ocenjevanju ponudb so bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: ponudba ponudnika Cestno podjetje Koper je v skladu z razpisnimi pogoji,
popolna in najcenejša.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 16. 6.
1998 ob 9. uri, na naslovu: Direkcija RS za
ceste, Tržaška 19, Ljubljana.
Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje.
Število prispelih ponudb: 6.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 34-35, z dne 8. 5.
1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 7. 8. 1998.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji, d.d.
Ob-5513
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.
068/317-120,
041/622-769,
faks
068/323-654.
2. Predmet javnega naročila: blago,
gradbena dela, storitve.
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Navedba vsebine: izgradnja KKO in RNO
na območju ATC Šentrupert – II. faza.
3. Orientacijska vrednost naročila:
10,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 1. 9. 1998 in/ali zaključek 31. 10.
1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena; druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: najnižja cena, reference.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 21. 7.
1998 ob 14. uri, na naslovu: Telekom Slovenije, d.d., PE Novo mesto, Novi trg 7a,
Novo mesto.
Število prispelih ponudb: 8, najnižja cena: 9,999.999 SIT, najvišja cena:
15,000.000 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 47, z dne 29. 6.
1998; Ob-4085
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 7. 8. 1998.
Ob-5514
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. 068/317-120,
041/622-769, faks 068/323-654.
2. Predmet javnega naročila: blago,
gradbena dela, storitve.
Navedba vsebine: izgradnja KKO in
RNO na območju ATC Raka.
3. Orientacijska vrednost naročila:
24,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 1. 9. 1998 in/ali zaključek 30. 11.
1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena; druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: najnižja cena, reference.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 24. 7.
1998 ob 11. uri, na naslovu: Telekom Slovenije, d.d., PE Novo mesto, Novi trg 7a,
Novo mesto.
Število prispelih ponudb: 9, najnižja cena: 14,931.045,73 SIT, najvišja cena:
26,000.000 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 49, z dne 3. 7. 1998;
Ob-4195.

Predvideni datum objave dodelitve naročila: 21. 8. 1998.
Telekom Slovenije, d.d.,
PE Novo mesto
Ob-5515
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Servis skupnih služb Vlade Republike
Slovenije, kont. oseba Alenka Lamovec,
Gregorčičeva
27a,
Ljubljana,
tel.
061/17-85-570, faks 061/17-85-579.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: izdelava, dobava in
montaža pisarniške opreme v objektu
na Slovenski 27-29.
3. Vrednost naročila: 14,723.963,82 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 30. 7. 1998 in zaključek 21. 8. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: upoštevala so se naslednja merila: usposobljenost in sposobnost ponudnika za realizacijo razpisanih del, ustreznost
ponujene oblike, konkurenčnost cen, plačilni pogoji, garancijski pogoji in druge
ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naročniku,
pri čemer sta bili odločujoči merili za izbor
usposobljenost in sposobnost ponudnika.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 19. 6.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Servis skupnih
služb Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 27a, Ljubljana, sejna soba.
Število prispelih ponudb: 8, najnižja cena: 12,382.087,32 SIT, najvišja cena:
20,552.221 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. 41, z dne 29. 5.
1998; Ob-2932 in Uradni list RS, št. 43, z
dne 5. 6. 1998 popravek.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 7. 8. 1998.
Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije

Oddaja javnega naročila brez
javnega razpisa (55. člen)
Ob-5462
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: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze, Uprava RS za zračno plovbo,
kont. oseba Severin Katarinčič, Kotnikova

Št.

56 / 7. 8. 1998 / Stran 5717

19a, Ljubljana, tel. 061/173-4702, faks
061/131-6018, soba št. 13/II. nad, e-mail:
severin.katarincic@urszp.sigov.si.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine:
1. dobava in montaža sistema za
zagotavljanje brezžičnih zvez (VHF/AM)
za operativno službo kontrole letenja na
letališču Cerklje z implementacijo v obstoječi sistem zvez operativne kontrole
letenja Ljubljana za vodenje zračnega
prometa v RS;
2. dobava rezervnih sklopov in naprav za zagotavljanje brezžičnih zvez
(VHF/AM) za operativno službo kontrole
letenja na letališču Cerklje.
3. Vrednost dodeljenega naročila
Pod 1) 395.100 DEM.
Pod 2) 56.770 DEM.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 10. 9. 1998 in/ali zaključek 20. 12.
1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: v skladu s 4. točko 55. člena ZJN
se naročilo odda brez javnega razpisa.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: Republika Slovenija, Ministrstvo za
promet in zveze, Uprava RS za zračno plovbo, Kotnikova 19a, Ljubljana.
Ob-5463
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:
Republika Slovenija, Ministrstvo za promet in
zveze, Uprava RS za zračno plovbo, kont.
oseba Janša Srečko, Kotnikova 19a, Ljubljana, tel. 061/173-4700, faks 061/131-6035,
e-mail: jansa.srecko@urszp.sigov.si.
2. Predmet javnega naročila: blago, storitve.
Navedba vsebine: dobava in montaža
sistema za govorno komunikacijo zemlja–zemlja in zemlja–zrak: VCS 2020,
proizvajalec FREQUENTIS.
3. Vrednost
dodeljenega
naročila:
2,964.661 ATS.
4. Dobavni rok: 6 mesecev.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: zanesljivost delovanja, priporočila EUROCONTROL, dosedanja oprema.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: Republika Slovenija, Ministrstvo za
promet in zveze, Uprava RS za zračno plovbo, Kotnikova 19a, Ljubljana.
Ministrstvo za promet in zveze
Uprava RS za zračno plovbo
Št. 2326/98
Ob-5464
Na podlagi tretjega odstavka 55. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
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sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Termoelektrarna toplarna Ljubljana,
kont. oseba Povše Roman, Toplarniška 19,
Ljubljana, tel. 061/140-50-80.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: revizija turbine 32
MW na bloku 1, izvajalec del je ABB Tvornica energetskih postrojenja Karlovac, pog.
je sklenjena z Inženiringom SOL Intercontinental Ljubljana.
3. Vrednost
dodeljenega
naročila:
7,847.070 SIT.
4. Dobavni rok: 1 mesec.
5. Utemeljitev izbire ponudnika
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: turbino je izdelalo podjetje ABB
Karlovac, zato je nujno, da revizijo turbine in
rekonstrukcijo ležaja opravi isti izvajalec.
Termoelektrarna toplarna Ljubljana
Ob-5465
Na podlagi tretjega odstavka 55. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
osnovne podatke
o oddaji javnega naročila brez javnega
razpisa
1. Naročnik: Dravske elektrarne Maribor, Obrežna 170, Maribor, kont. oseba
Bojan Majhenič, tel. 062/30-050.
2. Predmet javnega naročila: izvedba II.
faze video nadzora za HE Formin in jez
Markovci.
3. Ocenjena vrednost: 36,000.000 SIT.
4. Rok začetka del takoj; predvideno dokončanje del v 6 mesecih.
5. Utemeljitev izbire ponudnika
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe
Predmet javnega naročila predstavlja
nadaljevanje že začetega programa varovanja naročnikovih objektov in elektroenergetskih naprav. Za zaupanje izvedbe del
firmi Tegrad, Ljubljana, je bilo upoštevano
uspešno sodelovanje v prvi fazi in širše
reference za realizacijo takega dela, ustrezna kadrovska zasedenost, zahteva po
funkcionalnem dograjevanju obstoječega
sistema, razpolaganje z navezujočimi se
programi in podatkovnimi bazami, razpolaganje s pravicami intelektualne lastnine za
predmet javnega razpisa, ugoden rok izvedbe in sprejemljivi komercialno-finančni
pogoji.
Dravske elektrarne Maribor
Ob-5466
Na podlagi tretjega odstavka 55. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, kont. oseba Ljudmila Avbelj ali
Špela Terpin, Dunajska 56, 58, Ljubljana,
tel. 061/178-90-54, faks 061/178-90-35,
soba št. 642, e-mail: ljudmila.avbelj@mkgp.sigov.mail.si.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
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Navedba vsebine: nadgradnja računalniškega informacijskega sistema MKGP
v letu 1998.
3. Vrednost
dodeljenega
naročila:
62,259.186 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 8. 7. 1998 in/ali zaključek 25. 12.
1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: ker je naročilo nadaljevanje že
opravljenega dela, je zanj usposobljen samo en ponudnik, ki razpolaga z zahtevano
opremo, strokovnimi kadri in specifičnim
znanjem, pridobljenim v procesu izdelave
pilotskega projekta kmetijskega informacijskega sistema in projektov: “Izdelava in
vzpostavitev vinogradniškega registra” ter
“Izdelava aplikacije za vodenje finančnih intervencij MKGP”.
Ob-5467
Na podlagi tretjega odstavka 55. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, kont. oseba Ljudmila Avbelj ali
Špela Terpin, Dunajska 56, 58, Ljubljana,
tel. 061/178-90-54, faks 061/178-90-35,
soba št. 642, e-mail: ljudmila.avbelj@mkgp.sigov.mail.si.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nabava dvoprocesorskega strežnika – ORIGIN 200, proizvajalca Silicon Graphics – 1 kom za
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano.
3. Vrednost
dodeljenega
naročila:
9,301.785 SIT.
4. Rok dokončanja del: zaključek 30. 8.
1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe:
– naročena oprema je neposredno primerljiva z obstoječo opremo MKGP,
– v Sloveniji je le en zastopnik proizvajalca Silicon Graphics.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Ob-5468
Na podlagi tretjega odstavka 55. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Družba za avtoceste v RS, d.d., Celje,
kont. oseba Oto Rubinič, dipl. inž. – DDC,
Tržaška 19a, Ljubljana, tel. 061/178-8331,
faks 061/178-8332, soba št. 103.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: AC Hoče–Arja vas –
sanacija leve polovice AC od km 32,620
do km 33,160.
3. Vrednost
dodeljenega
naročila:
72,100.091,68 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka del:
1 mesec, začetek takoj (1998).

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: ponudba ponudnika CP Maribor
iz Maribora je popolna in najcenejša (oddano po 5. in 7. točki 55. člena ZJN).
6. Kraj javnega odpiranja ponudb: Tržaška 19, Ljubljana.
DARS, d.d., Celje
Ob-5469
Na podlagi tretjega in četrtega 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: Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca, Arto 13, Sevnica, kont. oseba Cizelj
Milka, tel. 0608/41-642.
2. Predmet javnega naročila: blago in
storitve.
Navedba vsebine: dobava in montaža
restavracijske opreme – Dvorec.
3. Orientacijska vrednost naročila:
20,000.000 SIT.
4. Rok pričetka: 15. 8. 1998.
5. Utemeljitev: predmet in vsebina javnega naročila se izvaja v objektu, ki je v
spomeniškem varstvu, zato sta stil in design
opreme, ki je predmet naročila, pogojena z
zahtevami te institucije. Specializirani domači proizvajalec tovrstne opreme je Stilles
Sevnica, ki tudi razpolaga z ustrezno kvalitetno tehnologijo in organizacijo ter ima vrste referenc na podobnih naročilih, zato mislimo, da so za izvedbo predmetnega javnega naročila edini primerni.
Dom upokojencev
in oskrbovancev Impoljca
Sevnica
Št. 144/98
Ob-5470
Na podlagi tretjega odstavka 55. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Mestna občina Velenje, kont. oseba Tone Brodnik, inž. var., Titov trg 1, Velenje,
tel. 063/856-151, faks 063/854-642.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: zunanja ureditev trga v starem Šaleku v Velenju.
3. Vrednost
dodeljenega
naročila:
40,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 1,5 meseca, začetek 1. 8.
1998 in zaključek 20. 9. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena in druga merila, navedena v razpisni
dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: cena, rok in plačilni pogoji ponudnika.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
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Javno odpiranje ponudb je bilo 12. 6.
1998 ob 12. uri, na naslovu: Mestna občina Velenje, kont. oseba Tone Brodnik, inž.
var., Titov trg 1, Velenje.
Število prispelih ponudb: 7, najnižja cena: 29,717.235,43 SIT, najvišja cena:
38,919.029,74 SIT.
Mestna občina Velenje
Ob-5536
Na podlagi tretjega odstavka 55. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za gospodarske dejavnosti,
kont. oseba dr.Saša Prešern, Kotnikova 5,
Ljubljana, tel. 1783-216, faks 1331-031.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Vsebina: informacijska podpora in
uvedba elektronskega poslovanja za potrošnike pri harmonizirani zakonodaji.
3. Vrednost
dodeljenega
naročila:
3,600.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 15. 12. 1997, zaključek 15. 1. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika
Opis odločujočih meril za izbiro ponudbe:
– svetovalna in nestandardna intelektualna storitev, predmeta naročila kakor tudi
izvedbe naročila pa ni možno podrobno določiti brez sodelovanja izvajalca,
– kratek rok.
Ob-5537
Na podlagi tretjega odstavka 55. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za gospodarske dejavnosti,
kont. oseba dr.Saša Prešern, Kotnikova 5,
Ljubljana, tel. 1783-216, faks 1331-031.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Vsebina: priprava in izvedba štirih seminarjev Tehnični predpis za ogrevalne
naprave in sisteme v zgradbi.
3. Vrednost
dodeljenega
naročila:
2,100.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 6. 12. 1997, zaključek 15. 1. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika
Opis odločujočih meril za izbiro ponudbe:
– svetovalna in nestandardna intelektualna storitev, predmeta naročila kakor tudi
izvedbe naročila pa ni možno podrobno določiti brez sodelovanja izvajalca,
– kratek rok.
Ob-5538
Na podlagi tretjega odstavka 55. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za gospodarske dejavnosti,
kont. oseba dr.Saša Prešern, Kotnikova 5,
Ljubljana, tel. 1783-216, faks 1331-031.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Vsebina: informacijska podpora in
uvedba elektronskega poslovanja za
gospodarske subjekte pri harmonizirani
zakonodaji.
3. Vrednost
dodeljenega
naročila:
1,750.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 10. 11. 1997, zaključek 15. 1. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika
Opis odločujočih meril za izbiro ponudbe:
– svetovalna in nestandardna intelektualna storitev, predmeta naročila kakor tudi
izvedbe naročila pa ni možno podrobno določiti brez sodelovanja izvajalca,
– kratek rok.
Ob-5539
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 naročnika:
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, kont.
oseba dr. Saša Prešern, Kotnikova 5, Ljubljana telefon 1783 216, faks 1331-031.
2. Predmet javnega naročila: storitev.
Vsebina: informacijska podpora in uvedba elektronskega poslovanja za gospodarske subjekte pri harmonizirani zakonodaji.
3. Vrednost
dodeljenega
naročila:
3,600.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: začetek 15. 11. 1997, zaključek: 15. 1. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika
Opis odločujočih meril za izbiro ponudbe:
– svetovalna in nestandardna intelektualna storitev, predmeta naročila kakor tudi
izvedbe naročila pa ni možno podrobno določiti brez sodelovanja izvajalca,
– kratek rok
Ob-5540
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 naročnika:
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, kont.
oseba dr. Saša Prešern, Kotnikova, 5 Ljubljana, telefon 1783 216, faks: 1331-031.
2. Predmet javnega naročila: storitev.
Vsebina: priprava in izvedba enodnevnega seminarja ATEX – harmonizacija tehnične zakonodaje za protieksplozijsko
zaščito.
3. Vrednost dodeljenega naročila:
600.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: začetek: 10. 10. 1997,
zaključek:15. 12. 1997.
5. Utemeljitev izbire ponudnika
Opis odločujočih meril za izbiro ponudbe:
– svetovalna in nestandardna intelektualna storitev, predmeta naročila kakor tudi
izvedbe naročila pa ni možno podrobno določiti brez sodelovanja izvajalca,
– kratek rok

Št.
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Ob-5541
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 naročnika: Ministrstvo za gospodarske dejavnosti
kont. oseba dr. Saša Prešern, Kotnikova,
5 Ljubljana, telefon 1783 216, faks:
1331-031.
2. Predmet javnega naročila: storitev
Vsebina: priprava in izdelava publikacije o preskušanju in certificiranju na podlagi evropske in harmonizirane slovenske tehnične zakonodaje
3. Vrednost
dodeljenega
naročila:
1,450.000 SIT
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: začetek: 1. 11. 1997, zaključek: 15. 12. 1997.
5. Utemeljitev izbire ponudnika
Opis odločujočih meril za izbiro ponudbe:
– svetovalna in nestandardna intelektualna storitev, predmeta naročila kakor tudi izvedbe naročila pa ni možno podrobno
določiti brez sodelovanja izvajalca,
– kratek rok.
Ob-5542
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 naročnika: Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, kont. oseba dr. Saša Prešern, Kotnikova, 5 Ljubljana, telefon 1783 216, faks:
1331-031.
2. Predmet javnega naročila: storitev.
Vsebina: priprava in izvedba sedem
enodnevnih seminarjev “Harmonizacija
tehnične zakonodaje za stroje”
3. Vrednost
dodeljenega
naročila:
3,500.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: začetek 6. 12. 1997, zaključek 15.1.1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika
Opis odločujočih meril za izbiro ponudbe:
– svetovalna in nestandardna intelektualna storitev, predmeta naročila kakor tudi
izvedbe naročila pa ni možno podrobno določiti brez sodelovanja izvajalca,
– kratek rok.
Ob-5543
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 naročnika
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, kont.
oseba dr. Saša Prešern, Kotnikova, 5 Ljubljana telefon 1783 216, faks: 1331-031.
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2. Predmet javnega naročila: storitev.
Vsebina: priprava in izvedba enodnevnega seminarja “Harmonizacija tehnične zakonodaje za stroje”
3. Vrednost
dodeljenega
naročila:
600.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: začetek 6. 10. 1997, zaključek 15. 12. 1997
5. Utemeljitev izbire ponudnika
Opis odločujočih meril za izbiro ponudbe:
– svetovalna in nestandardna intelektualna storitev, predmeta naročila kakor tudi
izvedbe naročila pa ni možno podrobno določiti brez sodelovanja izvajalca,
– kratek rok.
Ob-5544
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 naročnika:
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, kont.
oseba dr. Saša Prešern, Kotnikova, 5 Ljubljana telefon 1783 216, faks: 1331-031.
2. Predmet javnega naročila: storitev.
Vsebina: prevajanje
in
lektoriranje
smernic Evropske unije
3. Vrednost
dodeljenega
naročila:
682.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: začetek 15. 10. 1997, zaključek 15. 11. 1997.
5. Utemeljitev izbire ponudnika
Opis odločujočih meril za izbiro ponudbe:
– svetovalna in nestandardna intelektualna storitev, predmeta naročila kakor tudi
izvedbe naročila pa ni možno podrobno določiti brez sodelovanja izvajalca,
– kratek rok.
Ob-5545
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 naročnika:
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, kont.
oseba dr. Saša Prešern, Kotnikova, 5 Ljubljana, telefon 1783 216, faks: 1331-031.
2. Predmet javnega naročila: storitev.
Vsebina: analiza in vpliv harmonizacije
smernice o nizki napetosti na sektor
elektro industrije v Sloveniji
3. Vrednost
dodeljenega
naročila
4,100.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: začetek 15. 11. 1997, zaključek 15. 1. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika
Opis odločujočih meril za izbiro ponudbe:
– svetovalna in nestandardna intelektualna storitev, predmeta naročila kakor tudi
izvedbe naročila pa ni možno podrobno določiti brez sodelovanja izvajalca,
– kratek rok.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Ob-5546
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 naročnika:
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, kont.
oseba dr. Saša Prešern, Kotnikova, 5 Ljubljana, telefon 1783 216, faks: 1331 031.
2. Predmet javnega naročila: storitev.
Vsebina: analiza in vpliv harmonizacije
smernice o strojih na sektor kovinsko-predelovalne industrije v Sloveniji.
3. Vrednost
dodeljenega
naročila
4,100.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: začetek 15. 11. 1997, zaključek: 15. 1. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika
Opis odločujočih meril za izbiro ponudbe:
– svetovalna in nestandardna intelektualna storitev, predmeta naročila kakor tudi
izvedbe naročila pa ni možno podrobno določiti brez sodelovanja izvajalca,
– kratek rok.
Ob-5547
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
naročnika Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, Kont. oseba dr. Saša Prešern,
Kotnikova, 5 Ljubljana, telefon 1783 216,
faks: 1331-031.
2. Predmet javnega naročila: storitev.
Vsebina: svetovanje pri organizaciji procesov harmonizacije.
3. Vrednost
dodeljenega
naročila
4,800.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: začetek 28. 11. 1997, zaključek 15. 2. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika.
Opis odločujočih meril za izbiro ponudbe:
– svetovalna in nestandardna intelektualna storitev, predmeta naročila kakor tudi
izvedbe naročila pa ni možno podrobno določiti brez sodelovanja izvajalca,
– kratek rok.
Ob-5548
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 naročnika: Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, kont. oseba dr. Saša Prešern, Kotnikova, 5 Ljubljana, telefon 1783 216, faks:
1331-031
2. Predmet javnega naročila: storitev.
Vsebina: sektorska analiza smernic za
industrijo
3. Vrednost
dodeljenega
naročila
4,800.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: začetek 28. 11. 1997, zaključek 15. 2. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika
Opis odločujočih meril za izbiro ponudbe:
– svetovalna in nestandardna intelektualna storitev, predmeta naročila kakor tudi
izvedbe naročila pa ni možno podrobno določiti brez sodelovanja izvajalca,
– kratek rok.
Ob-5549
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 naročnika: Ministrstvo za gospodarske dejavnosti,
kont. oseba dr. Saša Prešern, Kotnikova, 5
Ljubljana, telefon 1783 216, faks:
1331 031
2. Predmet javnega naročila: storitev.
Vsebina: REUTER EU BRIEFING informacijska baza.
2. Vrednost
dodeljenega
naročila
680.000 SIT (ekvivalent 7.500 DEM).
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: začetek 7. 1. 1998, zaključek 31. 12. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika
Opis odločujočih meril za izbiro ponudbe:
– usposobljen samo en ponudnik, ki razpolaga z zahtevano tehnično opremo,
ustreznimi strokovnimi kadri ali s pravicami
intelektualne lastnine.
Ob-5550
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 naročnika: Ministrstvo za gospodarske dejavnosti,
kont. oseba dr. Saša Prešern, Kotnikova, 5
Ljubljana, telefon 1783 216, faks:
1331 031
2. Predmet javnega naročila: storitev.
Vsebina: izdelava načrta in programske
opreme za informacijski Internet strežnik v povezavi z obstoječim informacijskim sistemom za spremljanje harmonizacije tehnične zakonodaje.
3. Vrednost
dodeljenega
naročila
1,938.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: začetek 8. 10. 1997, zaključek 30. 11. 1997.
5. Utemeljitev izbire ponudnika
Opis odločujočih meril za izbiro ponudbe:
– svetovalna in nestandardna intelektualna storitev, predmeta naročila kakor tudi
izvedbe naročila pa ni možno podrobno določiti brez sodelovanja izvajalca,
– kratek rok.
Ob-5551
Na podlagi tretjega odstavka 55. člena
zakona o javnih naročilih, (Uradni list RS, št.
24/97) objavljamo
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sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, kont.
oseba dr. Saša Prešern, Kotnikova, 5 Ljubljana, telefon 1783 216, faks: 1331 031.
2. Predmet javnega naročila: storitev.
Vsebina: RIP za obvezne dobaviteljeve
izjave o skladnosti v harmonizirani tehnični zakonodaji
3. Vrednost
dodeljenega
naročila
4,290.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: začetek 4. 12. 1997, zaključek 15. 1. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika
Opis odločujočih meril za izbiro ponudbe:
– svetovalna in nestandardna intelektualna storitev, predmeta naročila kakor tudi
izvedbe naročila pa ni možno podrobno določiti brez sodelovanja izvajalca,
– kratek rok.

5. Utemeljitev izbire ponudnika
Opis odločujočih meril za izbiro ponudbe:
– svetovalna in nestandardna intelektualna storitev, predmeta naročila kakor tudi
izvedbe naročila pa ni možno podrobno določiti brez sodelovanja izvajalca,
– kratek rok.
Ministrstvo
za gospodarske dejavnosti

Ob-5552
Na podlagi tretjega odstavka 55. člena
zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št.
24/97) objavljamo

javni razpis
za zbiranje ponudb za sofinanciranje
delovanja strojnih krožkov in
programov strokovnega dela s
področja kmetijske mehanizacije in
varnega dela s kmetijsko mehanizacijo
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je subvencija, namenjena sofinanciranju delovanja strojnih krožkov
in programov strokovnega dela s področja
kmetijske mehanizacije in varnega dela s
kmetijsko mehanizacijo v letu 1998.
Podpora je namenjena:
a) ustanavljanju strojnih krožkov,
b) delovanju strojnih krožkov,
c) strokovnim programom in prireditvam
s področja kmetijske mehanizacije in varnega dela s kmetijsko mehanizacijo.
2. Upravičenci za dodelitev sredstev po
tem razpisu
Upravičenci za dodelitev sredstev po tem
razpisu so:
– pod a) in b) Združenja za medsosesko
pomoč – strojni krožki,
– pod c) Zveze združenj, društev oziroma organizacij s področja kmetijske tehnike, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji in ki
izpolnjujejo pogoje, določene v tem razpisu.
Upravičenci, ki so jim bila za isti namen
že odobrena sredstva proračuna RS, ne morejo kandidirati na tem razpisu.
3. Višina sredstev
Višina sredstev za ta namen v letu 1998
je 22,000.000 SIT. Sredstva iz tega razpisa
bodo upravičenci koristili na podlagi sklenjene pogodbe.
Za posamezne upravičence znaša višina
sredstev:
– za namen pod a) 100.000 SIT,
– za namen pod b) do 50% stroškov delovanja krožka, vendar ne več kot 550.000
SIT,
– za namen pod c) je višina sredstev
odvisna od predloženega programa in od
razpoložljivih sredstev tega razpisa.
4. Rok,
Zahtevke za dodelitev sredstev po tem
razpisu, z vsemi zahtevanimi prilogami je
treba poslati najkasneje do 28. 8. 1998 za

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, kont.
oseba dr. Saša Prešern, Kotnikova, 5 Ljubljana, telefon 1783 216, faks: 1331 031.
2. Predmet javnega naročila: storitev.
Vsebina: priprava in izvedba petih seminarjev Harmonizacija tehnične zakonodaje za nizkonapetostno smernico
3. Vrednost
dodeljenega
naročila
2,500.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: začetek 4. 12. 1997, zaključek 15. 1. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika
Opis odločujočih meril za izbiro ponudbe:
– svetovalna in nestandardna intelektualna storitev, predmeta naročila kakor tudi
izvedbe naročila pa ni možno podrobno določiti brez sodelovanja izvajalca,
– kratek rok.
Ob-5553
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 naročnika:
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, kont.
oseba dr. Saša Prešern, Kotnikova, 5 Ljubljana, telefon 1783 216, faks: 1331 031.
2. Predmet javnega naročila: storitev.
Vsebina: priprava in izvedba enodnevnega seminarja “Harmonizacija tehnične zakonodaje za nizkonapetostno
smernico”
3. Vrednost
dodeljenega
naročila
600.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: začetek 6. 10. 1997, zaključek 15. 12. 1997.

Javni razpisi
Ob-5414
Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana,
Dunajska 56-58, objavlja na podlagi uredbe
o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje
in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane v
letu 1998 (Ur. l. RS, št. 46/98)
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prvo odpiranje in do 15. 10. 1998 za drugo
odpiranje, na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska 56-58, Ljubljana.
Pisne vloge za razpis morajo biti poslane
v zaprtih ovojnicah, označene z oznako “Ne
odpiraj – za javni razpis strojni krožki” in
opremljene z naslovom pošiljatelja.
Odpiranje ponudb bo 1. 9. 1998 in 20.
10. 1998, obakrat ob 10. uri, v sejni sobi
MKGP/VI. nadstropje.
Ponudbe bo pregledala in ocenila komisija, ki jo za ta namen imenuje minister.
O izbiri bodo ponudniki obveščeni najkasneje v 30 dneh od dneva odpiranja ponudb.
5. Nepravočasne in nepopolne vloge
Nepravočasnih in nepravilno opremljenih oziroma oddanih vlog komisija ne bo
obravnavala in bodo vrnjene ponudnikom.
6. Vsebina zahtevka
Zahtevek za razpis mora vsebovati izpolnjen obrazec “Vloga za podporo strojnim
krožkom in strokovnim programom ter prireditvam”, z vsemi v njej navedenimi prilogami. V njej so navedena tudi podrobnejša
navodila za pripravo vloge.
7. Kriteriji
V prvem letu sofinanciranja lahko upravičenci kandidirajo le za podporo ustanavljanju (namen pod a) in morajo imeti najmanj
30 članov. V drugem in naslednjih letih sofinanciranja (namen pod b) morajo izpolnjevati pogoje o najmanjšem številu članov in
opravljenih ur na 1 ha kmetijskih površin na
leto, ki jih imajo v lasti oziroma v obdelavi
člani upravičenca, kot sledi:
Leto
sofinanciranja

Najmanjše
št. članov

Najmanjše
št. h/ha/leto

2
3
4
nadaljnja leta

50
75
75
100

1
1,5
1,5
2

Število članov in najmanjša aktivnost
(h/ha/leto) se upošteva od konca meseca,
v katerem je bila vložena vloga.
Za namen pod c) bodo imeli pri izbiri
prednost upravičenci:
– katerih programi, so vsebinsko zaokroženi, se nanašajo predvsem na varno in
racionalno rabo kmetijske tehnike, uporabo, spoznavanje in pospeševanje tehnologij
obdelave;
– katerih programi zagotavljajo čim širšo
predstavitev kmetijskim uporabnikom;
– ki vključujejo čim večje število kmetijskih pridelovalcev.
8. Razpisna dokumentacija
Obrazci za razpis so na voljo vsak delovni dan v času trajanja razpisa od 8. do 15.
ure, na recepciji MKGP, Dunajska 58/6.
Ponudniki lahko obrazce za razpis naročijo
tudi pisno na naslov: MKGP, ali po tel.
178-91-17.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 233/98
Ob-5489
Na podlagi določil zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije za leto 1998
(Ur. l. RS, št. 34/98) in odredbe o načinu
oddajanja subvencij, dotacij in drugih
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transferov iz sredstev proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/98) Ministrstvo za
malo gospodarstvo in turizem, Trg svobode
3, Maribor, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje podiplomskega
študija podjetništva
Razpoložljiva sredstva iz proračunske postavke 1819, Pospeševalne mreže za malo
gospodarstvo bodo 10,000.000 SIT.
1. Predmet razpisa
Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem (v nadaljevanju: ministrstvo) bo sofinanciralo podiplomski študij podjetništva v
študijskem letu 1998/99 z namenom pospeševati razvoj malega gospodarstva.
2. Pogoji in merila
Ministrstvo sofinancira 50% cene podiplomskega študija podjetništva na slovenskih fakultetah, kjer potekajo ustrezni podiplomski programi študija podjetništva ali drugi programi, ki bi se lahko koristno uporabljali pri pospeševanju razvoja malega
gospodarstva in podjetništva.
Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki
bodo predložili potrdilo fakultete ali visokošolske ustanove o vpisu v skladu z določili
predhodnega odstavka.
Prednost pri dodelitvi sofinanciranja bodo imeli udeleženci razpisa,
– ki bodo imeli boljše reference,
– ki se bodo pogodbeno obvezali, da
bodo v magistrskih nalogah obravnavali temeljna in aktualna vprašanja, ki jih bo v tretjem semestru študija razpisalo ministrstvo,
– ki vodijo lastna mala podjetja ali so
zaposleni v njih, ali so zaposleni oziroma
delujejo v svetovalnih podjetjih, upravnih organih, strokovnih ustanovah in drugih sredinah s področja malega gospodarstva in podjetništva.
Sofinanciranje študija podjetništva je del
dolgoročne politike ministrstva, s katerim
želi zagotoviti čim več visoko strokovnih kadrov za delovanje na področju malega gospodarstva in mu čim bolj enakomerno približati storitve in pomoč specializiranih strokovnih kadrov, zato bo pri dodeljevanju
sredstev kot prednost zastopalo tudi enakomeren teritorialni princip.
3. Vsebina vloge
Udeleženec razpisa mora predložiti:
– prijavo na razpis,
– življenjepis,
– opis programa študija, ki ga bo vpisal
prosilec,
– obrazložitev o namenu in ciljih odločitve o podiplomskem študiju podjetništva,
– potrdilo fakultete ali visokošolske ustanove o vpisu,
– dosedanje strokovne reference udeleženca.
4. Rok za prijavo
Razpis traja do 9. 9. 1998. Komisija ministrstva za dodeljevanje sredstev za sofinanciranje podiplomskega študija podjetništva bo pri nadaljnji obravnavi upoštevala samo popolne vloge, ki bodo oddane do 9. 9.
1998 v tajništvu ministrstva, Ljubljana, Kotnikova 5/II., soba 36, do 14. ure ali vloge
prejete po pošti s poštnim žigom - 9. 9.
1998.
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Kuverta s prijavo naj ima oznako “Ne
odpiraj! Prijava na razpis - Sofinanciranje
podiplomskega študija podjetništva“.
Javno odpiranje vlog bo 16. 9. 1998 v
prostorih ministrstva, soba 36, ob 10. uri.
Dodatne informacije posreduje mag. Primož Pohleven, tel. 061/178-32-36 ali
061/178-32-30 vsak torek od 10. do 12.
ure.
Ministrstvo za malo gospodarstvo
in turizem
Št. 403-27/98
Ob-5523
Na podlagi zakona o izvrševanju proračuna RS (Ur. l. RS, št. 5/96, 87/97 in
34/98), proračuna Republike Slovenije za
leto 1998 (Ur. l. RS, št. 34/98) in ob upoštevanju zakona o visokem šolstvu (Ur. l.
RS, št. 67/93) objavlja Ministrstvo za
šolstvo in šport
razpis
za sofinanciranje mednarodnega
sodelovanja v letu 1998
1. Ministrstvo za šolstvo in šport (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) bo v letu
1998 sofinanciralo mednarodno sodelovanje obeh slovenskih univerz oziroma njunih
članic ter koncesioniranih visokošolskih zavodov. Za sofinanciranje lahko kandidira univerza oziroma koncesionirani visokošolski
zavod, ki predloži program mednarodnega
sodelovanja.
2. Okvirna vsota denarja, ki jo bo ministrstvo namenilo za mednarodno sodelovanje, je 40,000.000 SIT.
3. Prijava na razpis mora vsebovati:
– pravno podlago za sodelovanje (meddržavni ali meduniverzitetni sporazum ali
drug formalno podpisani bilateralni ali multilateralni dogovor),
– časovno natančno določen program
sodelovanja,
– nosilce in udeležence sodelovanja ter
– specifikacijo stroškov s predvidenimi
viri sofinanciranja.
Univerzi predložita ministrstvu usklajene
prijave članic.
4. Ministrstvo bo pri izbiri upoštevalo
predvsem naslednje oblike mednarodnega
sodelovanja, ki morajo biti razvidne iz programa:
– priprave na sodelovanje v programu
Evropske unije SOCRATES, skupaj s tihimi
partnerstvi v študijskem letu 1998/99,
– druge bilateralne in multilateralne dejavnosti, pomembne za razvoj in kakovost
visokošolskega študija.
5. Univerzi oziroma koncesionirani visokošolski zavodi pošljejo prijave na razpis
najkasneje do 15. 9. 1998 na naslov: Ministrstvo za šolstvo in šport, Sektor za visoko
šolstvo, Dalmatinova 2/14, Ljubljana, v zaprti ovojnici, na kateri naj bo napisano: “Ne
odpiraj - prijava na razpis za sofinanciranje
mednarodnega sodelovanja v letu 1998“.
Obravnavane bodo le pravočasne in popolne prijave. Odpiranje vlog bo 18. 9. 1998.
Sklep o izbiri bo sprejet najkasneje do
28. 9. 1998.
6. Ministrstvo bo univerzi oziroma visokošolske zavode seznanilo z izbiro in obsegom sofinanciranja najkasneje do 2. 11.
1998.
Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-5499
Na podlagi 36. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Ur. l. RS, št. 32/93),
4., 7. in 11. člena odloka o gospodarskih
javnih službah Občine Tržič (Ur. l. RS, št.
47/96, 76/97) in 17. člena odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe in
podelitvi koncesije za graditev in upravljanje
omrežja za distribucijo zemeljskega plina v
Občini Tržič (Ur. l. RS, št. 46/98) objavlja
Občina Tržič
javni razpis
za podelitev koncesije za graditev
in upravljanje omrežja za distribucijo
zemeljskega plina v občini Tržič
1. Razpisovalec: Občina Tržič, Trg svobode 18, Tržič.
2. Predmet koncesije: podelitev koncesije za gradnjo in upravljanje omrežja za distribucijo zemeljskega plina za potrebe prebivalstva, industrije in drugih uporabnikov
na območju Občine Tržič.
3. Roki
Koncesionar je dolžan pričeti z gradnjo
distribucijske mreže takoj, ko je podpisana
koncesijska pogodba in so izdana vsa potrebna dovoljenja
Obseg in vsebina koncesije
Koncesija se podeljuje za dobo 29 let.
Doba trajanja koncesije se šteje od dneva
veljavnosti koncesijske pogodbe.
Obveznosti koncesionarja:
– da na svoje stroške izdela projektno tehnično dokumentacijo,
– da samostojno in na svoje stroške zgradi omrežje za distribucijo zemeljskega plina,
– da zagotavlja uporabnikom kontinuirano in kakovostno dobavo zemeljskega plina,
– da skrbi za vzdrževanje in ohranjanje
mreže za distribucijo plina skladno z veljavno zakonodajo,
– da skladno z razpisnimi pogoji in koncesijsko pogodbo na žiro račun koncendenta deponira finančni depozit kot jamstvo
za izpolnitev pogodbenih obveznosti za čas
trajanja koncesijske pogodbe,
– da po potrebi širi omrežje za distribucijo plina,
– da poravna stroške razpisa v višini
1,500.000 SIT,
– da prevzame obstoječe omrežje in poravna vsa finančna sredstva, ki so bila doslej že vložena v izgradnjo sekundarnega
plinskega omrežja v občini Tržič.
4. Merila za izbor koncesionarja:
Poleg izpolnjevanja vseh pogojev razpisa bo koncendent pri izboru najugodnejšega ponudnika upošteval:
– izkušnje in usposobljenost ponudnika
za prevzem koncesije,
– reference ponudnika in njegovih kooperantov za upravljenje z omrežjem ter za
izgradnjo,
– ponujena višina plačila koncesije,
– krajši rok pričetka in dokončanja izgradnje plinskega omrežja,
– nižja cena plina za odjemalce,
– nižji stroški individualnih odjemalcev za
priključitev na plinsko omrežje in oblike strokovne in finančne pomoči za izgradnjo priključkov na plinovodno omrežje,
– ponujen višji finančni depozit,
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– čim večje območje občine Tržič, zajeto v plinifikacijo,
– tehnološke in tehnične rešitve ter njihova usklajenost s projektno nalogo,
– kompleksnost ponudbe,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
5. Razpisna dokumentacija
Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na Občini Tržič, Urad za urejanje
prostora, Trg svobode 18, 4290 Tržič, vsak
dan v uradnih urah v času trajanja razpisa
ob predložitvi dokazila o plačilu kotizacije v
višini 300.000 SIT na žiro račun Občine
Tržič, št. 51520-630-50134. sklic na št.
7890010
6. Vsebina ponudbe:
Ponudba mora vsebovati naslednje sestavne dele:
1. Ime, naziv, naslov ponudnika z navedbo odgovorne osebe, davčne in matične številke ter številke žiro računa.
Če ponuja razpisano koncesijo več
ponudnikov skupaj ali konzorcij, je potrebno navesti nosilca pogodbene obveznosti in
predložiti pogodbo o medsebojnem sodelovanju, iz katere so razvidne medsebojne
obveznosti in pravice.
2. Overjene podatke o registraciji za
razpisano dejavnost.
3. Idejno rešitev izgradnje plinskega
omrežja z oceno vrednosti investicije.
4. Finančne, terminske in prostorske
plane celotne investicije z listinami, ki bodo
dokazovale sposobnost ponudnika za realizacijo ponudbe (bon 1, bon 2) in izjava o
zagotovitvi vseh potrebnih sredstev za izgradnjo omrežja in izvajanje distribucije).
5. Oceno stroškov, ki jih bodo morali
uporabniki nositi za priključitev in za prilagoditev lastnih naprav za uporabo plina s priloženim programom financiranja teh del.
6. Program izvajanja distribucije za
čas trajanja koncesije (dobava plina, način
upravljanja z opredelitvijo servisiranja in nadzora, ...).
7. Navedbo višine finančnega depozita, ki bo služil kot garancija za pravočasnost in kvalitetno izvedbo sprejete naloge
v skladu s terminskim, finančnim in prostorskim načrtom.
8. Garancijo za resnost ponudbe v višini 5,000.000 SIT (priložiti akcept s pooblastilom za izpolnitev in fotokopijo kartona
deponiranih podpisov pri APP).
9. Referenčno listo o že zgrajenih
plinskih omrežjih s podatki o kadrovski zasedbi.
10. Spisek glavnih kooperantov.
11. Soglasje dobavitelja zemeljskega
plina.
12. Dokazila/navedbe izkušenj na področju programiranja, projektiranja in gradnje ter upravljanja z omrežjem.
13. Navedbo predloga višine deleža
od fakturirane realizacije iz naslova zaračunane cene plina brez prometnega davka kot
plačila koncesijske dajatve občini.
14. Navedbo cene plina v SIT, ki ne
sme presegati tržne cene kurilnega olja, preračunano na kurilno vrednost.
15. Predlog koncesijske pogodbe.
16. Organizacijsko in kapitalno shemo družbe, ki bo izvajala koncesijo.

17. Originalni tekst razpisne dokumentacije k javnemu razpisu, podpisan s
polnim imenom odgovorne osebe ponudnika in overjen z žigom ponudnika.
18. Navedbo drugih ugodnosti, ki jih
nudi ponudnik razpisovalcu.
19. Navedbo pooblaščene osebe ali
službe ponudnika, ki daje tolmačenja na
zahtevo razpisovalca v zvezi s ponudbo.
V ponudbi morajo biti vse cene in garancije izražene v SIT.
7. Veljavnost ponudbe: ponudnika veže
njegova ponudba še minimalno 90 dni po
pravnomočnosti odločbe o izbiri koncesionarja.
8. Rok oddaje ponudb: do vključno 5.
oktobra 1998 do 10. ure.
9. Naslov za oddajo ponudb: Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290Tržič.
10. Način oddaje ponudb
Pisno ponudbo je potrebno dostaviti v
zaprti in zapečateni ovojnici, na kateri mora
biti napisano:
– ime in naslov, določen za predložitev
ponudbe,
– ime in naslov ponudnika,
– napis: “Ne odpiraj - ponudba za podelitev koncesije za plinifikacijo”.
11. Odpiranje ponudb:
Javno odpiranje pravočasno prispelih in
pravilno opremljenih ponudb bo 5. oktobra
1998 ob 12. uri v mali sejni sobi občine
Tržič, Trg svobode 18, Tržič.
Celotna ponudba mora biti povsem čitljiva, da bi izključila kakršenkoli dvom v zvezi z
besedami ali številkami ter mora biti brez
popravkov, medvrstičnega teksta in brisanja.
Razpisovalec si pridružuje pravico neizbora.
Razpisovalec bo obvestil ponudnike o
izboru najkasneje v 45 dneh po opravljenem javnem odpiranju.
Občina Tržič
Št. 35209-0001/98-5
Ob-5506
Na podlagi 36. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Ur. l. RS, št. 32/93),
4. in 7. člena odloka o gospodarskih javnih
službah v Občini Kamnik (Ur. l. RS, št.
47/94 in št. 47/95), 17. člena statuta Občine Kamnik (Ur. l. RS, št. 39/95, 25/97 in
47/98) in 27. člena odloka o pogojih, postopkih in merilih za dajanje koncesij na
področju opravljanja gospodarske javne
službe “dimnikarstvo“ (Ur. l. RS, št. 70/96
in 46/98) objavlja Občina Kamnik
ponovni javni razpis
za oddajo koncesije za opravljanje
gospodarske javne službe
“dimnikarstvo“
1. Koncedent: Občina Kamnik, Glavni
trg 24, Kamnik.
2. Predmet koncesije: opravljanje gospodarske javne službe “dimnikarstvo“ v skladu z 2. členom odloka o pogojih, postopkih
in merilih za dajanje koncesij na področju
opravljanja gospodarske javne službe “dimnikarstvo“ (Ur. l. RS, št. 70/96 in 46/98).
3. Obseg koncesije: izvajanje dejavnosti
“dimnikarstvo“ na območju celotne Občine
Kamnik. Razpisana koncesija se podeli le
enemu koncesionarju.
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4. Trajanje koncesije: koncesijska pogodba bo sklenjena za določen čas, za dobo 5 let.
5. Razpisna dokumentacija: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo v osmih
dneh po objavi razpisa (med 8. in 10. uro) na
Občini Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik, soba
št. 11/I ob predložitvi potrdila o vplačilu 2.000
SIT na ž. r. št. 50140-637-813087 - upravni
organ Občine Kamnik, s pripisom “koncesija dimnikarstvo“.
6. Pogoji razpisa: interesenti za dodelitev koncesije morajo izpolnjevati vse pogoje, navedene v odloku o pogojih, postopkih in merilih za dajanje koncesij na
področju opravljanja gospodarske javne
službe “dimnikarstvo“ (Ur. l. RS, št. 70/96
in 46/98).
7. Prijava na razpis mora vsebovati:
– podatke o ponudniku - predstavitev,
– izjava, da bo imel kot koncesionar poslovno enoto v Občini Kamnik,
– dokazilo, da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečaju ali likvidaciji,
– potrdilo pristojnih organov, da ima ponudnik poravnane obveznosti iz naslova davkov, taks in drugih zakonsko določenih dajatev,
– potrdilo ustrezne finančne institucije o
celotnem prometu v zadnjih treh poslovnih
letih,
– dokazila o izpolnjevanju pogojev, navedenih v 7. členu odloka o pogojih, postopkih in merilih za dajanje koncesij na
področju opravljanja gospodarske javne
službe “dimnikarstvo“ (Ur. l. RS, št. 70/96
in 46/98),
– bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 1,000.000 SIT,
– referenčno listo,
– izjavo, da bo kot koncesionar upošteval veljavne predpise, normative in standarde ter sledil razvojnim trendom dejavnosti in
usmeritvam Občine Kamnik,
– cenik storitev z izdelano strukturo cene,
– izjavo, da bo cene storitev oblikoval v
skladu z zakonom in v soglasju z Občino
Kamnik
– izjavo, da bo koncedentu omogočil
strokovni in finančni nadzor ter nadzor nad
zakonitostjo dela,
– izjavo, da bo v celoti upošteval odlok o
pogojih, postopkih in merilih za dajanje koncesij na področju opravljanja gospodarske
javne službe “dimnikarstvo“ (Ur. l. RS, št.
70/96 in 46/98),
– ugodnosti, ki jih ponudnik nudi koncedentu,
– navedbo pooblaščenih oseb ponudnika, ki na zahtevo koncedenta lahko dajejo
tolmačenje ponudbe,
– osnutek koncesijske pogodbe.
8. Celotna ponudba mora biti jasna, čitljiva, brez brisanja in popravkov teksta. Ponudba mora biti sestavljena v slovenskem
jeziku, v kolikor je sestavljena v tujem jeziku, pa mora biti uradno prevedena in overjena.
9. Oddajanje ponudb: interesenti morajo dostaviti ponudbe z zahtevanimi dokazili najkasneje do 7. 9. 1998 do 10.
ure, v zaprti kuverti, z navedbo točnega
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naslova ponudnika in z oznako “javni razpis - koncesija za gospodarsko javno službo “dimnikarstvo“ - Ne odpiraj“, na naslov: Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240
Kamnik.
10. Javno odpiranje ponudb bo isti dan
ob 11. uri v sejni sobi Občine Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik (soba št. 9 v pritličju).
Upoštevane bodo le pravilno opremljene in popolne ponudbe, ki bodo pravočasno prispele na naslov koncedenta.
Pred pričetkom odpiranja ponudb morajo navzoči predstavniki ponudnikov predložiti pismena pooblastila za zastopanje ponudnika.
11. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– izpolnjevanje pogojev iz 6. in 7. točke
razpisa,
– reference na področju, ki je predmet
koncesije,
– končna cena za uporabnike,
– bonitete, ki jih ponuja ponudnik,
– priporočila, certifikati kakovosti,
– kompletnost in preglednost ponudbe.
Najcenejša ponudba ni nujno najbolj
ugodna.
Vse stroške v zvezi z izdelavo ponudbe
nosijo ponudniki.
12. O izbiri bodo ponudniki pisno obveščeni v roku 30 dni od dneva odpiranja
ponudb.
Z izbranim koncesionarjem bo na podlagi pravnomočne odločbe sklenjena koncesijska pogodba.
13. Naročnik si pridržuje pravico, da ne
izbere nobene od prispelih ponudb.
Občina Kamnik
Št. 150-98

Ob-5526

Javni razpis
za izbiro izvajalca za nadkritje terasne
strehe s poševno strešno konstrukcijo
in pločevinasto strešno kritino na
stanovanjski stolpnici Runkova 2,
Ljubljana
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: SPL, d.d., Kersnikova 6, Ljubljana, po
pooblastilu lastnikov stanovanj in poslovnih
prostorov Runkova 2, Ljubljana. Kontakt na
naslovu: SPL, d.d., Sektor upravljanja nepremičnin, Topniška 58, Ljubljana, tel.
17-36-800, faks 13-73-543, kontaktni osebi: Bogo Mrzelj, Stane Kumše.
2. Predmet razpisa je izvajanje gradbeno obrtniških del: ključavničarska dela (izvedba jeklene strešne konstrukcije), kleparska dela (strešna kritina), zidarska dela, in
sanacija armiranobetonskega parapeta na
stanovanjski stolpnici Runkova 2, Ljubljana.
3. Orientacijska vrednost razpisanih del:
20,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 14. 9. 1998, zaključek: 20. 10. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika: ponudbena cena, garancijski rok,
terminski plan izvedbe, ponujeni plačilni pogoji, reference in ostala merila navedena v
razpisni dokumnetaciji.
6. Dostava ponudb: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do torka 25. 8. 1998 do 14. ure na naslov:
SLP, d.d., Sektor upravljanaj nepremičnin,
Topniška ul. 58, Ljubljana.
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Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj –
Nadkritje strehe Runkova 2”.
Na hrbtni strani mora biti naslov pošiljatelja.
7. Naslov, prostor in datum odpiranja ponudb
Odpiranje ponudb bo v sredo 26. 8.
1998 ob 10. uri na naslovu: SPL, d.d.,
Sektor upravljanja nepremičnin, Topniška
58, Ljubljana, sejna soba v 1. nadstropju.
8. Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa pisno v 8 dneh po datumu odpiranja
ponudb.
9. Kraj, čas in oseba pri kateri lahko ponudniki dvignejo razpisno dokumnetacijo:
SLP, d.d, Topniška 58, Ljubljana, tel.
061/17-36-800, faks 061/13-73-543, pri
Mrzelj Bogu v 2. nadstropju.
Razpisna dokumentacija s popisom del
in projekti je na razpolago ob predhodni
telefonski najavi v dneh od 10. 8. 1998 do
19. 8. 1998 in ob predložitvi potrdila o
plačilu nevračljivega zneska 10.000 SIT, na
žiro račun št. 50100-601-13084, s pripisom “razpisna dokumentacija – Runkova 2”.
10. Dodatne informacije se dobijo na naslovu kjer se dvigne razpisna dokumnetacija. Ogled objekta je možen ob predhodnem
dogovoru v roku, ki je predviden za dvig
razpisne dokumnetacije.
SPL, d.d., Ljubljana
Št. 282/98

Ponudbe morajo prispeti na lokacijo
CČN najkasneje do 12. ure.
8. Odpiranje ponudb bo opravila komisija takoj naslednji dan po poteku roka za
oddajo ponudb v prostorih CČN ob 11. uri.
O rezultatih odpiranja bodo vsi ponudniki obveščeni najkasneje v 8 dneh.
10. Informacije:
Vse informacije dobite na CČN, tel.
720.550, faks 720-490, kont. oseba: Peter Cerar, Olga Burica.
Za vsa pojasnila v zvezi z gradbeno instalacijskimi deli in projektom: Andrej Girandon, tel. 16-21-055.
Za pojasnila v zvezi z elektro projektom:
Loboda Metod, tel. 714-820.
Pomanjkljivih in prepozno prejetih ponudb komisija ne bo obravnavala.
Investitor si pridržuje pravico, da v primeru pomanjkanja finančnih sredstev z izbranim ponudnikom ne sklene pogodbe o
realizaciji.
Centralna čistilna naprava
Domžale–Kamnik

Objave
delniških družb

Ob-5535

Javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
izvedbo gradbeno instalacijskih del na
objektu Strojna lopa
1. Naročnik: Centralna čistilna naprava
Domžale–Kamnik, Študljanska 91, Domžale.
2. Predmet razpisa: izvedba gradbenega objekta Strojna lopa za shranjevanje
vlečnih vozil in traktorjev. Izvedba po projektu PZI z navezavami na obstoječe infrastrukturne sisteme, vključno z zunanjo ureditvijo.
3. Orientacijska vrednost naročila:
35,000.000 SIT.
4. Rok izvedbe: ca. 90 dni od podpisa
pogodbe, pričetek del v septembru 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– reference,
– rok izvedbe,
– plačilni pogoji,
– ponudbena cena,
– garancijska doba,
– finančna boniteta ponudnika,
– ostale ponujene ugodnosti ponudnka.
6. Razpisna dokumnetacija:
Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumnetacijo in pregledajo projekte vsak delovni dan od dneva razpisa v času od 8. do
12. ure na lokaciji CČN.
Čas za pridobivanje vseh informacij in
razpisne dokumnetacije je 6 delovnih dni
od dneva objave razpisa v Uradnem listu
RS, kontaktni osebi Olga Burica in Peter
Cerar, tel. 061/720-550.
7. Oddaja ponudb:
Pismene ponudbe je treba oddati v zaprti kuverti z oznako: “Javni razpis – Strojna
lopa”, v roku 20 dni od dneva objave razpisa v Uradnem listu RS.

Javne prodaje delnic
Ob-5483
Slovenska zadružna kmetijska banka,
d.d., Ljubljana, Miklošičeva 4, Ljubljana, v
skladu s svojim statutom objavlja ponudbo,
ki jo je banki posredoval delničar Emona
Merkur Ptuj, d.d., Murkova ul. 2, Ptuj
za odkup
– 50 rednih delnic Slovenske zadružne
kmetijske banke, d.d., Ljubljana.
Način plačila: z nakazilom ob sklenitvi
kupoprodajne pogodbe na žiro račun prodajalca in izročitvijo delniške listine v posest.
Delnice se ponujajo po ceni 540.000
SIT za eno delnico, oziroma skupaj
27,000.000 SIT.
Prednostno pravico odkupa imajo v skladu z določili statuta delničarji Slovenske zadružne kmetijske banke, d.d., Ljubljana, kateri pisno sporočijo banki, da sprejemajo
ponudbo v roku 30 dni od dneva objave
tega oklica.
Delničarji banke, ki imajo v skladu z določili statuta prednostno pravico odkupa,
morajo upoštevati določila zakona o bankah
in hranilnicah, po katerih lahko posamezni
delničar pridobi več kot 15% delnic s pravico do upravljanja banke, le s predhodnim
soglasjem Banke Slovenije.
Ponudba za odkup velja 30 dni od objave in jih zbira Slovenska zadružna kmetijska
banka, d.d., Ljubljana, Sektor zakladništva,
Miklošičeva 4, Ljubljana.
Slovenska zadružna
kmetijska banka, d.d., Ljubljana
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Št.

Odkupi poslovnih deležev družb

ba poravnala zahtevke upnikom oziroma jim
je zagotovila varščino.
Makra Kranj

Št. 24/98
Ob-5487
Skladno s 465. členom ZGD družba Sestavljeno podjetje Mladinska knjiga, d.o.o.,
sporoča, da ima v lasti več kot 1/4 delnic
družbe Mladinska knjiga Trgovina, d.d.
SP Mladinska knjiga, d.o.o.

Ob-5486
V skladu s 454. členom zakona o gospodarskih družbah, direktor družbe Meblo
Kovinoplastika, d.o.o., Nova Gorica, Industrijska 1, Nova Gorica, vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici
pod št. vložka 1/740/00, objavlja

Sklepi o povečanju in zmanjšanju
kapitala
Ob-5484
V skladu s 454. členom ZGD, poslovodstvo družbe Medimat, trgovina, posredništvo in proizvodnja, d.o.o., vpisana v sodni register Okrožnega sodišča v Krškem, št.
vl. 058/10302300, objavlja
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
Osnovni kapital družbe se zmanjša za
11,686.605 SIT, tako, da osnovni kapital
od sedaj dalje znaša 5,843.303 SIT.
Skupščina družbe Medimat, trgovina,
posredništvo in proizvodnja, d.o.o., v skladu s 454. členom zakona o gospodarskih
družbah objavlja zmanjšanje osnovnega kapitala družbe, zaradi česar v tej objavi poziva vse upnike, da se zglasijo pri družbi in
izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Medimat, trgovina, posredništvo
in proizvodnja, d.o.o.
Ob-5485
Osebi Majda in Branko Fartek, pooblaščena za zastopanje družbe Makra, računalniški inženiring in trgovina, Kranj, d.o.o.,
objavlja naslednji
sklep
1. Zmanjša se osnovni kapital družbe, in
sicer se zmanjšanje izvede nominalno z bilanco stanja ter se osnovni kapital družbe
zmanjša od 45,287.096 SIT na 2,800.000
SIT, ter imata družbenika Majda ter Branko
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 obdobij 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
zamikom 15 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 zagotovi varščina.
3. Prijavi se zmanjšanje osnovnega kapitala za vpis v sodni register po enem letu od
zadnje objave sklepa, kot izhaja iz 2. točke
in po tem, ko osebi, pooblaščeni za zastopanje, predložita dokaze o tem, da je druž-

sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala, ki je
bil sprejet na skupščini družbe 27. 2.
1998
Osnovni kapital družbe se zmanjša za
14,242.856,50 SIT, tako da po zmanjšanju
znaša 705,757.143,50 SIT.
Direktor poziva upnike, da se zglasijo pri
družbi in izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Meblo Kovinoplastika, d.o.o.,
Nova Gorica

Sklici skupščin in nasprotni predlogi
Popravek
Ob-5508
Družba Filc, Tovarna filca, d.d., Mengeš, objavlja popravek objave sklica skupščine, objavljen v Uradnem listu RS, št. 52 z
dne 24. 7. 1998, Ob-4960:
pod 6. točko se drugi odstavek pravilno
glasi: Filc d.d., Mengeš, oblikuje sklad za
odkup lastnih delnic v višini 40,000.000
SIT, iz rezerv in revalorizacijskega popravka
rezerv;
pod 7. točko se drugi odstavek pravilno
glasi: udeležbo na skupščini morajo delničarji prijaviti najkasneje do 24. avgusta
1998 in sicer s priporočenim pismom, ki
mora priti na sedež družbe do 24. avgusta
1998 ali osebno v tajništvu družbe, sicer
nimajo pravice udeležbe na skupščini.
Filc d.d., Mengeš
Popravek
V sklicu 1. redne skupščine družbe Tekol, podjetja za tehnično zaščito dela, d.d.,
Maribor, Ul. Pohorskega bataljona 14, objavljeni v Uradnem listu RS, št. 54 z dne
31. 7. 1998, Ob-5232 se podpis na koncu
objave sklica pravilno glasi:
Tekol, d.d., Maribor,
začasna uprava
Uredništvo
Ob-5574
Skladno z zakonom o gospodarskih
družbah in statutom podjetja Avtomontaža,
d.d., Ljubljana, delničarji družbe podajajo
predlog
za razširitev dnevnega reda skupščine
Dnevnemu redu se doda točka:
5. Sprememba statuta.
Predlog sklepa:
Člen E.A. se spremeni in glasi: Nadzorni
svet šteje šest članov. Vsi člani nadzornega
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sveta družbe imajo enake pravice in dolžnosti, če ni s tem statutom določeno drugače.
Člen E.B. se spremeni in glasi: Dva člana
nadzornega sveta sta predstavnika delavcev
družbe, ki ju izvoli svet delavcev. (Ta določba
velja, dokler je v veljavi zakon o sodelovanju
delavcev pri upravljanju (Ur. l. RS, št. 42/93)
v delu, ki zahteva tako sestavo.)
6. Razrešitev prvega nadzornega sveta
in imenovanje stalnega nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina razreši prve
člane nadzornega sveta in izvoli predlagane
člane stalnega nadzornega sveta.
Avtomontaža, d.d., Ljubljana
uprava družbe
Št. 509
Ob-5349
Na podlagi 7.3 točke statuta družbe
A - COSMOS, trgovina in proizvodnja, d.d.,
Ljubljana, Celovška 182, začasna uprava
družbe sklicuje
1. skupščino
delniške družbe A - COSMOS, trgovina
in proizvodnja, d.d.,
ki bo dne 10. 9. 1998 ob 11. uri v
prostorih družbe, Celovška 182, Ljubljana.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev zasedanja in predhodna
ugotovitev sklepčnosti.
2. Izvolitev organov skupščine in ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa začasne uprave in začasnega nadzornega sveta: izvoli se predsednik skupščine in dva preštevalca glasov. Seji
prisostvuje vabljeni notar Marina Ružič-Tratnik, Jarška c. 21, Ljubljana, za sestavo notarskega zapisnika.
3. Informacija o poteku lastninskega
preoblikovanja družbe.
Predlog sklepa začasne uprave in začasnega nadzornega sveta: skupščina sprejme informacijo o poteku lastninskega preoblikovanja.
4. Obravnava in sprejem letnega poročila za poslovno leto 1997.
Mnenje začasnega nadzornega sveta:
začasni nadzorni svet daje pozitivno mnenje
in predlaga skupščini, da sprejme letno poročilo za poslovno leto 1997, skupno z revizijskim mnenjem za poslovno leto 1997.
Predlog sklepa začasne uprave: sprejme se letno poročilo za poslovno leto 1997.
5. Obravnava in sprejem sklepa o razporeditvi dobička oziroma o pokrivanju izgube
za poslovna leta 1993, 1994, 1995, 1996
in 1997.
Predlog sklepa začasne uprave in začasnega nadzornega sveta: skupščina družbe
ugotavlja, da je družba dosegla v letu 1993
izgubo v znesku 45,280.715,32 SIT, dobiček za leto 1994 v znesku 13,533.603,92
SIT, dobiček za leto 1995 v znesku
1,114.871,77 SIT, izgubo za leto 1996 v
znesku 214,202.643,51 SIT, izgubo za leto 1997 v znesku 24,256.592,13 SIT,
izguba za leto 1997 ni revalorizirana.
Začasna uprava in začasni nadzorni svet
predlagata, da se revalorizirana izguba za
leti 1993 in 1996 ter nerevalorizirana izguba
za leto 1997 v skupnem znesku
283,739.950,96 SIT, pokrije v breme
rezerv in da se revalorizirani dobiček za leti
1994 in 1995 v skupni vrednosti
14,648.475,69 SIT razporedi v rezerve.
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6. Spremembe statuta.
Predlog začasne uprave in nadzornega
sveta: sprejmejo in potrdijo se spremembe
statuta po predlogu začasne uprave in nadzornega sveta.
7. Razrešitev začasnega in volitve članov nadzornega sveta, ki so predstavniki
delničarjev in seznanitev skupščine s članom nadzornega sveta, ki ga je izvolil svet
delavcev.
Predlog sklepa začasnega nadzornega
sveta: skupščina razreši člane začasnega
nadzornega sveta in izvoli predlagane člane
nadzornega sveta kot predstavnike delničarjev in potrjuje seznanitev z imenovanjem
člana nadzornega sveta kot predstavnika delavcev.
8. Imenovanje revizorja za poslovno leto
1998 in 1999.
Predlog sklepa začasnega nadzornega
sveta: za revizorja za poslovno leto 1998 in
1999 se imenuje revizorsko družbo
ABECEDA, d.o.o., iz Ptuja.
9. Obravnava in določitev nagrad članom
nadzornega sveta.
Predlog sklepa začasne uprave in nadzornega sveta: nagrada članov nadzornega
sveta v obliki sejnine znaša: za predsednika
neto 40.000 SIT, za člane neto 30.000
SIT.
10. Sprejem poslovnika o delu
skupščine.
Predlog sklepa uprave: sprejme se poslovnik o delu skupščine po predlogu
uprave.
11. Vprašanja in pobude delničarejv.
Udeležba na skupščini:
Glasovalno pravico na skupščini bodo
imeli delničarji, ki bodo vpisani v delniško
knjigo na dan 7. 9. 1998.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in družbi dostavljeno
vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine ter
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.
Prijava udeležbe na skupščini:
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno prijavo osebno ali s priporočeno pošto
dostavijo družbi tako, da jo le-ta sprejme
najkasneje tri dni pred sejo skupščine.
Udeležence pozivamo, da pridejo na
skupščino saj pol ure pred začetkom zasedanja. Ob prihodu se v sprejemni pisarni
prijavijo z osebno izkaznico ali drugim identifikacijskim dokumentom ter prevzamejo
gradiva in glasovalne lističe.
Gradivo:
Gradivo za skupščino bo na vpogled vsak
delovni dan od 8. do 15. ure, ob petkih pa
od 8. do 13. ure – v tajništvu na sedežu
družbe v Ljubljani, Celovška c. 182.
Predlogi delničarjev
Delničarji, njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki lahko v sedmih dneh po objavi sklica skupščine s priporočeno pošto pošljejo začasni upravi utemeljene nasprotne
predloge in dopolnilne predloge k dnevnemu redu.
Ponovno zasedanje skupščine:
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovitev zasedanja uro kasneje istega dne in v istih prostorih. Skupšči-
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na bo v tem primeru odločala ne glede na
višino zastopanega kapitala.
Opozorilo
Prostor za zasedanje skupščine bo odprt eno uro pred začetkom zasedanja
skupščine.
A - COSMOS, d.d.,
začasna uprava – direktor
Ob-5471
Na podlagi 33. člena statuta Iskre Avtoelektrike, d.d., Šempeter pri Gorici uprava
družbe sklicuje
2. skupščino
Iskre Avtoelektrike, d.d., Šempeter pri
Gorici, Polje 15
ki bo v čettek, 10. 9. 1998 ob 12. uri na
Območni obrtni zbornici v Novi Gorici, Ulica
Gradnikove brigade 6.
Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev 2. skupščine in izvolitev delovnega telesa skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine je imenovan Robert Žerjal, za preštevalca glasov sta imenovani Nataša Podlipnik in
Karmen Kodermac, za notarska opravila se
potrdi izbrano notarko Evo Lučovnik iz Nove
Gorice.
2. Sprejemanje letnega poročila uprave
za leto 1997.
Predlog sklepa: skupščina sprejme letno poročilo uprave o poslovanju družbe za
leto 1997 z mnenjem nadzornega sveta in
poročilom revizijske družbe KPMG Slovenija, d.o.o., o reviziji računovodskih izkazov
za leto 1997.
3. Sprejemanje predloga o razporeditvi
dobička iz let 1996 in 1997 in predloga
pokrivanja izgube iz preteklih let.
Predlog sklepa: nerazporejeni dobiček
iz leta 1996, ki na dan 31. 12. 1997 znaša
v revalorizirani višini 27,973.802,29 SIT in
nerazporejeni dobiček iz leta 1997 v višini
277,920.874,02 SIT se razporedi za pokrivanje izgube iz preteklih let. Preostanek izgube iz preteklih let, ki na dan 31. 12.
1997 znaša v revalorizirani višini
1.258,412.356,57 SIT se pokrije iz sredtev rezerv in njihovega revalorizacijskega popravka.
4. Sprejemanje dopolnitve statuta družbe.
Predlog sklepa: skupščina sprejme sklep
za dopolnitev 27. člena statuta družbe po
predlogu uprave in nadzornega sveta.
5. Imenovanje revizorja za leto 1998.
Predlog sklepa: skupščina družbe imenuje KPMG Slovenija, d.o.o., iz Ljubljane za
revizorja računovodskih izkazov Iskre Avtoelektrike, d.d., za leto 1998.
6. Sprejemanje smernic razvoja družbe.
Predlog sklepa: skupščina sprejme na
znanje smernice nadaljnjega razvoja družbe
po predlogu uprave in nadzornega sveta.
7. Informacija delničarjem ter vprašanja
in pobude delničarjev.
Predlagatelj sklepa pod 5. točko dnevnega reda je nadzorni svet, ostalih sklepov
pa skupaj uprava in nadzorni svet.
Letno poročilo uprave za leto 1997, revizijsko poročilo o reviziji računovodskih
izkazov, predlog za dopolnitev statuta,
mnenji nadzornega sveta k letnemu poročilu uprave in predlogu razporejanja dobič-

ka in pokrivanju izgube iz preteklih let z
obrazložitvijo, smernice razvoja družbe ter
poslovnik o delu skupščine je na vpogled
delničarjem na sedežu družbe, vsak delovnik med 9. in 14. uro do zasedanja
skupščine pri Mariji Ušaj, v področju za
kadre in splošne zadeve.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
družbe, njihovi pooblaščenci in zastopnik.
Pooblastilo za zastopanje mora biti pisno in se hrani na sedežu družbe.
Pravico udeležbe na skupščini imajo le
delničarji vpisani v knjigo delničarjev ter njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo v
skladu s 35. členom statuta družbe prijavili
udeležbo na skupščii vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine.
Dvorana bo za udeležence skupščine
odprta eno uro pred začetkom zasedanja.
Udeležence naprošamo, da prijavijo udeležbo in prevzamejo glasovalna sredstva vsaj
30 minut pred začetkom zasedanja.
Morebitne nasprotne predloge z razumno obrazložitvijo delničarji sporočijo upravi
družbe v sedmih dneh od objave sklica
skupščine.
Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne ob
13. uri. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Iskra Avtoelektrika, d.d.,
predsednik nadzornega sveta
predsednik uprave
Ob-5473
Na podlagi 16. člena statuta delniške
družbe G-M&M-Delor, d.d., Grosuplje, Brvace 11, uprava družbe sklicuje
5. skupščino delničarejv,
ki bo 9. 9. 1998 ob 14. uri na sedežu
družbe na Grosupljem, Brvace 11.
Predlog dnevnega reda in sklepov:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti, imenovanje delovnih teles.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine.
Skupščino vodi predsednik skupščine,
imenuje pa se še notar in zapisnikar.
2. Obravnava in potrditev letnega poročila direktorja, računovodskih izkazov ter poročila revizorja za leto 1997.
Predlog sklepa: na predlog uprave z
mnenjem nadzornega sveta se potrdi poročilo direktorja in revidirani izkazi stanja podjetja G-M&M-Delor, d.d., na dan 31. 12.
1997.
3. Imenovanje revizorja za leto 1998.
Predlog sklepa: za revizijo poslovanja v
letu 1998 se imenuje revizorska hiša Coopers & Lybrandt, d.d., Ljubljana.
Skupščina odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.
Morebitni dodatni predlogi delničarjev
morajo biti podani v pisni obliki, obrazloženi
in vloženi v 10 dneh po objavi tega sklica.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov
je na vpogled na sedežu družbe vsak delovni dan med 10. in 11. uro.
G-M&M-Delor, d.d.,
uprava
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Št. 24/98
Ob-5474
Na podlagi 49. člena statuta DAN, d.d.,
Ljubljana, sklicuje uprava družbe
5. redno skupščino
družbe DAN, d.d., Ljubljana,
ki bo 8. 9. 1998 ob 15. uri na sedežu
družbe v Ljubljani, Vojkova 78.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine.
2. Izvolitev delovnih teles in potrditev notarja.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: izvolijo se predsednik skupščine in
dva preštevalca glasov ter potrdi notar.
3. Obravnava in sprejem letnega poročila o poslovanju delniške družbe za leto
1997 z mnenjem nadzornega sveta in mnenjem revizorja.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: sprejme se predlagano poročilo o
poslovanju delniške družbe v letu 1997.
4. Obravnava in odločanje o pokrivanju
izgube za leto 1997.
Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta se sprejme predlog pokrivanja izgube za leto 1997.
5. Razrešitev nadzornega sveta.
Predlog sklepa: razreši se dosedanji
nadzorni svet.
6. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: imenuje se nadzorni svet
po predlogu.
7. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja za poslovno leto 1998.
Predlog sklepa: za revizorja družbe DAN,
d.d., Ljubljana, za leto 1998 se imenuje
predlagana revizorska družba.
Udeležba na skupščini.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja so pooblastila shranjena na sedežu družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko dostavijo družbi najkasneje tri dni pred
sejo skupščine, vključno do dne 4. 9. 1998.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino vsaj pol ure pred začetkom
skupščine zaradi vzpostavitve evidenc. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim dokumnetom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom
iz sodnega registra.
Na skupščini delničarejv se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Gradivo za skupščino je na vpogled v
tajništvu uprave družbe vsak delovni dan od
11. do 13. ure.
Predlogi dleničarjev
Delničarji lahko svoje protipredloge vložijo v 7 dneh po objavi sklica skupščine,
priporočeno po pošti ali neposredno v tajništvu uprave družbe na Vojkovi 78, Ljubljana.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, nastopi polurni odmor po katerem se skupščina zopet sestane. V tem pri-

meru je skupščina sklepčna ne glede na
višino zastopanega kapitala.
DAN, d.d., Ljubljana,
uprava
Ob-5472
Na podlagi 67. člena statuta družbe Jurmes, d.d., Šentjur, uprava družbe vabi delničarje na
redno letno skupščino
Jurmes, d.d., Šentjur,
ki bo v ponedeljek, 7. 9. 1998 ob 13.
uri, v prostorih hotela Alpos v Šentjurju, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se delovna telesa skupščine d.d. v predlagani sestavi.
2. Obravnava in potrditev poslovnega
poročila za leto 1997 in letnega obračuna
družbe ter obravnava in sprejetje revizijskega poročila za leto 1997.
Predlog sklepa: potrdi se poslovno poročilo, letni obračun in sprejme se revizijsko
poročilo za leto 1997.
3. Obravnava predloga o pokritju izgube, izkazane v letu 1997.
Predlog sklepa: sprejme se predlog
uprave s soglasjem nadzornega sveta o pokrivanju izgube, ugotovljene za leto 1997.
4. Obravnava in potrditev programa za
leto 1998.
Predlog sklepa: potrdi se predlog programa za leto 1998.
5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
1998.
Predlog sklepa: potrdi se predlog nadzornega sveta o imenovanju revizijske hiše
za leto 1998.
6. Nadomestila stroškov in višina nagrad
za člane nadzornega sveta.
Predlog sklepa: potrdi se predlog uprave o nadomestilu stroškov in višini nagrad
za člane nadzornega sveta.
7. Imenovanje oziroma izvolitev članov
organov družbe.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je mandat članom nadzornega sveta, kot je to navedeno v predlogu uprave in nadzornega
sveta, potekel.
Po predlogu uprave in nadzornega sveta
se izvolijo novi člani nadzornega sveta.
8. Načrt za dokapitalizacijo delniške
družbe in poslovna povezovanja.
Predlog sklepa: sprejme se predlog sklepov uprave in nadzornega sveta o zamenjavi
prostih delnic iz sklada lastnih delnic za delnice drugih družb po predlaganih razmerjih
in dokapitalizacijo Jurmes, d.d., s stvarnimi
vložki – delnicami drugih podjetij po predlaganem seznamu.
Celotno gradivo je na vpogled v tajništvu
družbe pri Doroteji Jevševar. Vabljene prosimo, da v sedmih dneh po objavi sklica
seje skupščine svoje nasprotne predloge k
posameznim točkam dnevnega reda pisno
sporočijo upravi ter ji s tem omogočijo pravočasno pripravo njenih stališč.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda. Glasovanje bo javno.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so vpisani v delniško knjigo na dan 20. 8.
1998, oziroma njihovi pooblaščeni zastopniki, ki imajo pisno pooblastilo.
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V primeru, da skupščina ob napovedanem času ne bo sklepčna, bo ob 14. uri
sklicana nova seja z istim dnevnim redom,
na kateri se bo odločalo, ne glede na višino
zastopanega kapitala.
Jurmes, d.d., Šentjur
uprava
Ob-5475
Na podlagi 37. člena statuta družbe Univerzale, industrija oblačil Domžale, d.d., sklicuje uprava družbe
2. skupščino
družbe Univerzale, industrija oblačil
Domžale, d.d.,
ki bo 2. 9. 1998 ob 14. uri, v prostorih
družbe v Domžalah, Slamnikarska ulica 4.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se predsednik
skupščine in dva preštevalca glasov. Seji
bo prisostvoval vabljeni notar.
3. Poročilo o poslovanju za leto 1997.
Predlog sklepa: sprejme se poročilo o
poslovanju za leto 1997 po predlogu uprave in na podlagi mnenja nadzornega sveta
družbe.
4. Kritje izgube iz prejšnjih let.
Predlog sklepa: izguba se pokrije po
predlogu uprave.
5. Imenovanje revizijske družbe za leto
1998.
Predlog sklepa: skupščina imenuje Plus
Revizijo, d.o.o., za revizijo poslovanja za
leto 1998.
6. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice imajo samo tisti
delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo najkasneje 3 dni pred sejo skupščine prijavili svojo udeležbo na sedežu družbe in so vpisani v delniško knjigo po stanju
zadnjega dne prijave na skupščino.
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v Domžalah, Slamnikarska 4, in sicer vsak delovni
dan od 10. do 12. ure.
Nasprotni predlogi
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sedmih dneh od objave sklica skupščine.
Ponovno zasedanje
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, se skupščina ponovno sestane uro kasneje. V tem primeru je
skupščina sklepčna, ne glede na število prisotnih delnic.
Univerzale Domžale, d.d.
uprava družbe
Št. 42/98
Ob-5476
Na podlagi 41. člena statuta družbe Komunalno stanovanjskega podjetja Brežice,
d.d., sklicujem
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drugo sejo skupščine
delniške družbe KOP Brežice, d.d.,
ki bo v torek, 8. 9. 1998 ob 15. uri, v
restavraciji pri Blagovnici, Brežice, Bizeljska cesta 37.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti, izvolitev delovnih teles skupščine in potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa uprave: ugotovi se
sklepčnost, izvolijo se predlagani organi
skupščine (predsednik skupščine in dva
preštevalca glasov), potrdi se dnevni red.
Seji bo prisostvoval tudi izbrani notar.
2. Obravnava in sprejem revidiranega
poslovnega poročila družbe za leto 1997.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejme predlagano revidirano poslovno poročilo družbe za leto 1997.
3. Delitev revaloriziranega nerazporejenega dobička iz let 1993, 1994, 1995,
1996 in 1997.
Predlog sklepa uprave ob pozitivnem
mnenju nadzornega sveta: sprejme se predlagana razporeditev revaloriziranega dobička družbe iz poslovnih let 1993, 1994,
1995, 1996 in 1997.
4. Imenovanje revizijske hiše za leto 1998.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za
pooblaščeno revizijsko hišo za leto 1998
se imenuje družba Dinamic, d.o.o., Novo
mesto.
5. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pravico
do sodelovanja in odločanja na skupščini
imajo delničarji, ki bodo vpisani v delniško
knjigo družbe na podlagi podatkov KDD,
d.d., Ljubljana, na dan 27. 8. 1998, njihovi
pooblaščenci in zastopniki.
Pravico do sodelovanja in odločanja na
skupščini bodo imeli vsi delničarji, ki bodo
pisno prijavili svojo udeležbo najpozneje tri
dni pred sejo skupščine.
Udeleženci se prijavijo v sprejemni pisarni najmanj eno uro pred pričetkom seje,
da bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost, prevzeli gradivo za glasovanje in se
izkazali z osebnim dokumentom.
Pooblaščenci delničarjev se izkažejo z
osebnim dokumentom in pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz
sodnega registra. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Če skupščina ne bo sklepčna ob napovedani uri, bo ponovno zasedanje skupščine eno uro za prvim sklicem. V tem primeru
skupščina veljavno odloča, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Delničarji morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda,
glede katerih želijo, da so o njih pravočasno
seznanjeni, pisno sporočijo upravi v sedmih
dneh od objave sklica skupščine s priporočeno pošiljko ali jih podajo neposredno na
sedežu družbe.
Gradivo za skupščino je na vpogled delničarjem na sedežu družbe v splošnem sektorju vsak delovnik od 13. do 14. ure, od
dneva objave sklica skupščine naprej.
KOP Brežice, d.d.
uprava družbe
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Št. 43-01/98
Ob-5477
Na podlagi statuta IRI Inženiring Razvoj
Inovacije, d.d., Ljubljana, sklicujemo
sejo skupščine
delniške družbe IRI, d.d., Ljubljana,
ki bo 7. 9. 1998 ob 15.30, v poslovnih
prostorih IRI, d.d., Ljubljana, Slovenčeva
95, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti, izvolitev njenih organov in notarja.
Predlog sklepa: skupščino vodi predsednik skupščine dr. Andrej Zajc, dipl. inž. fiz.,
za notarja pa se imenuje Nada Kumar.
2. Potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: potrdi se predlagani
dnevni red.
3. Letno poročilo o poslovanju družbe
za leto 1997 in revizijsko poročilo za leto
1997.
Predlog sklepa: sprejme se predlagano
letno poročilo o poslovanju družbe za leto
1997 in revidirani finančni izkazi po predlogu uprave družbe.
4. Predlog delitve čistega dobička.
Predlog sklepa: čisti dobiček se razdeli
po predlogu uprave družbe.
5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
1997.
Predlog sklepa: za revizorja družbe se
imenuje predlagana revizijska družba.
6. Predlog Reinal, d.o.o., Trzin.
Predlog sklepa: izplačilo akontacije udeležbe na dobičku se izvrši v skladu s predlogom.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda je delničarjem
na vpogled v tajništvu družbe vsak dan od
10. do 13. ure.
Pravico do sodelovanja imajo delničarji,
ki so vpisani v delniški knjigi IRI, d.d., Ljubljana, na dan 6. 9. 1998.
Vsaka delnica daje delničarju en glas.
Glasuje se lahko na naslednje načine:
1. z osebno udeležbo,
2. s pooblastilom: pooblastilo mora
biti pisno in vsebovati splošne podatke
pooblastitelja in pooblaščenca. Pooblastilo
mora biti oddano ob prijavi udeležbe na
skupščini.
Kolikor ne bo dosežena sklepčnost
skupščine ob napovedani uri, bo ponovno
zasedanje skupščine čez eno uro in bo
skupščina sklepčna, ne glede na število delnic prisotnih delničarjev.
IRI, d.d., Ljubljana
uprava družbe
Ob-5478
Uprava družbe Holding Hidria, d.d., Podjetje za ustanavljanje in upravljanje družb, s
sedežem v Spodnji Idriji, Spodnja Kanomlja
23, sklicuje na podlagi 7. 2. točke statuta
delniške družbe
4. skupščino delničarjev
ki bo v petek 28. 8. 1998, v prostorih
Kendovega dvorca Na griču 2, v Spodnji
Idriji, ob 16. uri.
I. Dnevni red
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev udeležbe in sklepčnosti.
Izvolitev predsednika skupščine.

Imenovanje preštevalcev glasov.
Imenovanje notarja za sestavo notarskega zapisa.
2. Obravnava letnega poročila Holding
Hidria, d.d., za leto 1997, na poldagi mnenja nadzornega sveta in revizorske hiše
Coopers & Lybrand.
3. Predlog o razporeditvi dobička.
4. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
5. Imenovanje revizorja.
6. Preoblikovanje delniške družbe v
družbo z omejeno odgovornostjo.
Obravnava in sprejem družbene pogodbe.
II. Predlogi sklepov:
K 1. točki dnevnega reda: za predsednika skupščine se izvoli Mojca Lukančič, za
štetje glasov pa Marta Repanšek in Tanja
Kenda.
Za sestavo notarskega zapisnika se imenuje notar Andrej Rozman iz Idrije.
K 2. točki dnevnega reda: skupščina
Holding Hidria, d.d., sprejme letno poročilo
o poslovanju družbe za leto 1997, na podlagi mnenja nadzornega sveta in revizorske
hiše Coopers & Lybrand.
K 3. točki dnevnega reda: dobiček za
leto 1997 ostane nerazporejen.
K 4. točki dnevnega reda: oblikuje se
sklad lastnih delnic v predlagani obliki.
K 5. točki dnevnega reda: skupščina imenuje za revizorja družbe za poslovno leto
1998 revizijsko družbo Coopers & Lybrand.
K 6. točki dnevnega reda: sprejme se
predlagani sklep o preoblikovanju delniške
družbe v družbo z omejeno odgovornostjo.
Sprejme se družbena pogodba v predlagani obliki.
III. Čas sklica
Skupščina je sklicana za 28. 8. 1998 ob
16. uri. Če tedaj ni dosežena sklepčnost,
bo ponovno zasedanje skupščine istega dne
ob 17. uri, ne glede na višino zastopanega
kapitala.
IV. Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci, če najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine pisno
prijavijo upravi družbe svojo udeležbo na
skupščini.
V. Vpogled v gradivo
Gradivo na podlagi katerega so v tem
sklicu predlagani sklepi, si delničarji lahko
ogledajo na sedežu družbe v tajništvu uprave ali v recepciji družbe, vsak delovni dan
od 31. julija dalje, od 8. do 16. ure.
Holding Hidria, d.d.,
predsednik uprave
Ob-5479
Uprava družbe H&R, d.d., Družba za
upravljanje z naložbami, s sedežem v Spodnji Idriji, Spodnja Kanomlja 23, sklicuje na
podlagi 22. člena statuta delniške družbe
4. skupščino delničarjev
ki bo v petek 28. 8. 1998 ob 14. uri v
Kendovem dvorcu.
I. Dnevni red
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev udeležbe in sklepčnosti.
Izvolitev predsednika skupščine.
Imenovanje preštevalcev glasov.
Imenovanje notarja za sestavo notarskega zapisa.
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2. Obravnava letnega poročila H&R,
d.d., na podlagi mnenja nadzornega sveta
in revizorske hiše Coopers & Lybrand.
3. Predlog o razporeditvi dobička.
4. Sprejem sklepa o spremembah in dopolnitvah statuta družbe.
5. Imenovanje revizorja.
II. Predlogi sklepov:
K 1. točki dnevnega reda: za predsednika skupščine se izvoli Andra Krapš-Rejc, za
štetje glasov se izvolijo predlagani kandidati, za sestavo notarskega zapisa se imenuje
predlagani notar Andrej Rozman iz Idrije.
K 2. točki dnevnega reda: skupščina
H&R sprejme letno poročilo o poslovanju družbe za leto 1997, na podlagi mnenja nadzornega sveta in revizorske hiše
Coopers & Lybrand.
K 3. točki dnevnega reda: dobiček za
leto 1997 ostane nerazporejen.
K 4. točki dnevnega reda: sprejme se
sklep o spremembah in dopolnitvah statuta
družbe.
K 5. točki dnevnega reda: skupščina
imenuje za revizorja družbe za poslovno leto 1998 revizijsko družbo Coopers &
Lybrand.
III. Čas sklica
Skupščina je sklicana za 28. 8. 1998 ob
14. uri. Če tedaj ni dosežena sklepčnost,
bo ponovno zasedanje skupščine istega dne
ob 15. uri, ne glede na višino zastopanega
kapitala.
IV. Vpogled v gradivo
Gradivo za skupščino, vključno s sklepom o spremembah in dopolnitvah statuta,
je vsem delničarjem na vpogled na sedežu
družbe v tajništvu uprave ali recepciji družbe, vsak delovni dan od 31. julija dalje, od
8. do 16. ure.
H&R, d.d.,
uprava družbe
Ob-5480
Na podlagi 7.3. točke statuta delniške
družbe Belinka Kemosik, d.d., Molkova pot
10, Mekinje, Kamnik, uprava sklicuje
skupščino delničarjev,
ki bo v sredo, dne 16. 9. 1998 ob 14.
uri na sedežu družbe, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine in izvolijo se predlagana delovna
telesa skupščine. Skupščini prisostvuje vabljeni notar.
2. Sprejem letnega poročila za leto 1997.
Predlog sklepa: sprejme se predloženo
letno poročilo za leto 1997.
3. Sprejem sklepa o uporabi dobička iz
leta 1997.
Predlog sklepa: sprejme se predlog, da
se celotni čisti dobiček, ki je bil ustvarjen v
letu 1997, zadrži v poslovanju družbe kot
nerazporejeni dobiček.
4. Določitev revizorja za leto 1998.
Predlog sklepa: določi se predlagana revizijska družba za leto 1998.
5. Sprejem sprememb in dopolnitev statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se predlagane spremembe in dopolnitve statuta.

Gradiva za skupščino s predlogi sklepov
delničarjev so na voljo na sedežu delniške
družbe vsak delovnik med 11. in 13. uro v
času od dneva objave dnevnega reda do
vključno dneva zasedanja skupščine. Na
skupščini delničarjev se odloča o podanih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda, ki naj bi
jih uprava pred zasedanjem skupščine
sporočila ostalim delničarjem, morajo biti
v pisni obliki obrazloženi v roku sedem
dni po objavi tega sklica na sedežu delniške družbe.
Dvorana bo odprta 15 minut pred zasedanjem. Udeležence skupščine prosimo, da
pridejo na sejo že pred začetkom zasedanja zaradi evidentiranja udelžbe in prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno
zasedanje čez eno uro v isti dvorani.
Skupščina bo takrat ponovno odločala, ne
glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Kemostik, d.d.,
uprava
Ob-5481
Na podlagi 42. člena statuta delniške
družbe SGP Graditelj, d.d., Kamnik, Maistrova ulica 7, uprava sklicuje
2. sejo skupščine
SGP Graditelj, d.d.,
ki bo v četrtek, 17. 9. 1998 ob 15. uri, v
dvorani nad kavarno Veronika v Kamniku.
Dnevni red:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti, izvolitev predsednika skupščine, dveh preštevalcev glasov in seznanitev
z notarjem.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupščina sklepčna. Izvoli se predsednika skupščine, dva preštevalca glasov. Seji prisostvuje vabljena notarka.
Sejo nadaljuje predsednik skupščine po
objavljenem dnevnem redu.
2. Obravnava letnega poročila o poslovanju za leto 1997.
Predlog sklepa: skupščina sprejme letno poročilo o poslovanju za leto 1997.
3. Obravnava in odločanje o ugotovitvi in
delitvi dobička za leto 1997.
Predlog sklepa: skupščina sprejme sklep
o ugotovitvi in delitvi dobička za leto 1997.
4. Imenovanje revizijske družbe.
Predlog sklepa: za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 1998 se imenuje revizijska družba Podboršek, k.d., Ljubljana.
Predlagatelj sklepov pod 4. točko je nadzorni svet, ostalih pa skupaj uprava in nadzorni svet. Nadzorni svet je oblikoval k 2. in
3. točki pozitivno mnenje.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji družbe, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo za zastopanje mora biti
pisno.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki osebno ali s priporočeno pošto dostavijo pisno
prijavo, in sicer do vključno ponedeljka, 14.
9. 1998 in ki so kot lastniki delnic na ta dan
vpisani v delniško knjigo družbe.
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Najavljeni udeleženci se prijavijo za
skupščino vsaj pol ure pred zasedanjem v
preddverju dvorane.
Najavljeni udeleženci so dolžni podpisati
seznam prisotnih delničarjev oziroma pooblaščencev in prevzeti eventualne glasovalne
lističe.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe v tajništvu, vsak
delovni dan od 12. do 14. ure, po objavi
sklica skupščine.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim sklepom morajo biti v pisni obliki,
obrazloženi in vloženi na sedežu uprave v
roku 7 dni po objavi sklica skupščine v časopisu Delo.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se razglasi polurni odmor, po katerem se skupščina vnovič sestane. V tem
primeru je skupščina sklepčna, ne glede na
višino zastopanega kapitala (drugi sklic).
SGP Graditelj, d.d.
uprava
Št. 122/98
Ob-5482
Na podlagi 28. člena statuta delniške
družbe Universal, d.d., Ivančna Gorica,
uprava sklicuje
3. sejo skupščine
družbe Universal, d.d., Ivančna Gorica
Uprava družbe sklicuje sejo skupščine v
Ivančni Gorici, Malo Hudo 4a, dne 10. 9.
1998, s pričetkom ob 12. uri.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se delovne organe
skupščine: predsednika skupščine, dva preštevalca glasov in notarja za sestavo notarskega zapisnika.
3. Obravnava in sprejem letnega poročila o poslovanju podjetja za leto 1997 z mnenjem nadzornega sveta.
Predlog sklepa: sprejme se predlagano
letno poročilo o poslovanju podjetja za leto
1997 z mnenjem nadzornega sveta.
4. Predlog sklepa uporabe dobička:
Predlog sklepa: sprejme se predlog
uprave glede uporabe dobička.
5. Predlog glede pokrivanja izgub iz preteklih let.
Predlog sklepa: sprejme se predlog
uprave glede pokrivanja izgub iz preteklih
let.
6. Razrešitev dosedanjih in imenovanje
novih članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta in na njuno željo se razrešita dosedanja člana nadzornega sveta ter imenuje nova člana.
7. Določitev nagrade upravi.
Predlog sklepa: sprejme se predlog nadzornega sveta za določitev nagrade upravi.
8. Obravnava in določitev sejnin članom
nadzornega sveta.
Predlog sklepa: sprejme se predlog
uprave za določitev sejnin članom nadzornega sveta.
9. Vprašanja in pobude delničarjev.
Za udeležbo na skupščini se delničar ali
njegov pooblaščenec izkaže s potrdilom o
lastništvu delnic oziroma s pisnim pooblastilom o lastništvu delnic pooblastitelja.
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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.
Vsa gradiva so na vpogled pri Jožetu
Kastelec, na tel. 777-043.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se v roku ene ure od napovedane
skupščine skupščina ponovno sestane in
glasuje, ne glede na število prisotnih delnic.
Vse informacije se dobi pri Jožetu Kastelec, na tel. 777-043, ali po faksu 777043, od 7. do 15. ure, vsak delovnik.
Universal, d.d., Ivančna Gorica
uprava družbe
Ob-5517
Uprava družbe SI.MOBIL, telekomunikacijske storitve, d.d., Ljubljana sklicuje
drugo skupščino družbe
SI.MOBIL, telekomunikacijske storitve,
d.d., Ljubljana,
ki bo v četrtek, 10. 9. 1998 ob 11. uri v
sejni sobi poslovne stavbe družbe Intereuropa d.d. v Kopru, Vojkovo nabrežje 32, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Povečanje osnovnega kapitala družbe.
Predlog sklepa:
a) Osnovni kapital družbe se poveča z
novimi vložki za 1.700,000.000 SIT.
b) Za povečani osnovni kapital se izda
1,700.000 novih navadnih imenskih delnic
z nominalno vrednostjo 1.000 SIT, ki dajejo
njihovim imetnikom enake pravice kot dosedanje delnice.
c) Dosedanji delničarji, ki so se zavezali
odkupiti celotno izdajo delnic, imajo prednostno pravico do vpisa novih delnic v sorazmerju z njihovimi dosedanjimi deleži. Rok
za uveljavitev prednostne pravice in za vpis
ter vplačilo delnic na žiro račun družbe
SI.MOBIL d.d. je 21 dni od izpolnitve pogoja iz točke (e) tega sklepa. Če posamezni
dosedanji delničar ne bo uveljavil prednostne pravice v 21. dnevnem roku, imajo preostali delničarji prednostno pravico do vpisa novih delnic v sorazmerju z njihovimi dosedanjimi deleži v nadaljnjem roku 7 dni od
preteka 21. dnevnega roka.
d) Delnice bodo izdane v nematerializirani obliki z vpisom v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri Klirinško depotni družbi.
e) Sklep o povečanju osnovnega kapitala stopi v veljavo z dnem podpisa koncesijske pogodbe za opravljanje storitev mobilne telefonije GSM v skladu odločbo Vlade
Republike Slovenije o podelitvi koncesije
za uporabo radiofrekvenčnega spektra za
storitve mobilne telefonije GSM.
3. Spremembe statuta.
Predlog sklepa: statut družbe se uskladi
s spremembo osnovnega kapitala in se
spremeni po predlogu uprave.
4. Dodatno financiranje družbe s strani
delničarjev
Predlog sklepa: dodatno financiranje
družbe s strani delničarjev se izvaja v skladu
s sprejetim poslovnim načrtom in sklepi nadzornega sveta in sicer v obliki kreditiranja
oziroma izdajanja obveznic.
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5. Razrešitev dosedanjega člana nadzornega sveta in izvolitev novega člana nadzornega sveta
Predlog sklepa: na lastno željo se razreši dosedanji član nadzornega sveta Darko
Pretnar. Za novega člana nadzornega sveta
se izvoli Metod Zaplotnik.
6. Sejnina za člane in predsednika nadzornega sveta.
Predlog sklepa: člani in predsednik nadzornega sveta so upravičeni do plačila za
priprave in udeležbe na sejah nadzornega
sveta v višini po predlogu uprave.
Gradivo za zasedanje skupščine s predlogom sprememb statuta je na vpogled v
prostorih sedeža družbe v Ljubljani, Šmartinska cesta 134 b, vsak dan med 10. in
12. uro.
Pravico udeležbe na skupščini imajo delničarji, ki pisno prijavijo svojo udeležbo tako, da uprava prejme prijavo najkasneje tri
dni pred zasedanjem, to je do 7. 9. 1998.
Delničar, ki je pravna oseba, izkaže istovetnost z največ 30 dni starim izpisom iz sodnega registra. Pooblaščenci izkažejo upravičenost za zastopanje s pisnim pooblastilom.
Če ob prvem sklicu ne bo dosežena
sklepčnost, bo ponovno zasedanje v četrtek, 10. 9. 1998 ob 12. uri v sejni sobi
poslovne stavbe družbe Intereuropa d.d. v
Kopru. Na ponovnem zasedanju skupščina
veljavno odloča, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
SI.MOBIL,
telekomunikacijske storitve, d.d.
uprava

Objave
po 42. členu zakona
o javnih glasilih
Ob-5560
Ime javnega glasila: Radio Viva.
Izdajatelj: M.A.S., d.o.o., Slave Klavora 1,
Murska Sobota.
Viri financiranja: lastni prihodki iz poslovanja.
Direktor: Smiljan Mekicar, dipl. inž.
Št. 22/98
Ob-5561
Ime javnega glasila: TV Tezno.
Vir financiranja: dotacije.
Sedež pravne osebe: Maribor, Bevkova 2.
Uprava: Jože Kuhar, ek.
Nadzorni svet: Rudolf Kramberger, Peter Kovačič, Jelka Lešnik.
Ob-5562
Ime javnega glasila: Radio Val.
Sedež uredništva: Tržaška 121, Ljubljana.
Vir financiranja javnega glasila: reklamno
oglaševanje.
Pravna oseba, ki ima v lasti več kot 10%
kapitala oziroma upravljalskih pravic: Quadrum, d.o.o.

Sedež pravne osebe: Tomaj 33, Dutovlje, Slovenija.
Imena članov programskega sveta: Leopold Oblak, Olga Knez Stojkovič, Gorazd
Gabrič, Zvone Šedelbauer, Edbin Štefančič.
Ob-5563
Ime javnega glasila: Radio Geoss.
Izdajatelj: Mahkovec Š&D, d.n.o., Valvazorjev trg 3, Litija.
Vir financiranja: prodaja EPP, komercialni program.
Lastnika: 50% Mija Mahkovec, Breg 7,
Litija, 50% Jože Mahkovec, Breg 7, Litija.
Direktor in odgovorni urednik: Jože Mahkovec, Breg 7, Litija.
Ob-5564
Ime javnega glasila: Mariborski radio
študent – Marš, Gosposvetska 87/b, Maribor.
Viri financiranja: Mestna občina Maribor,
Zavod za odprto družbo Slovenija.
Ustanovitelji: Peter Tomaž Dobrila, Snežana Štabi, Dean Primožič, Mihajlo Lazarevič, Saša Flusar, Igor Selan.
Nadzorni organ: Svet zavoda, predsednik dr. Bojan Borštner, člani: Peter Tomaž
Dobrila, Stane Brglez, Darinka Verdonik,
Boštjan Lah.
Uprava: Bojan Golčar, direktor; Gregor
Kosi, odgovorni urednik.
Ob-5565
Ime javnega glasila: Radio Fantasy.
Sedež uredništva: Škofja vas 51b, Škofja vas, Slovenija.
Vir financiranja javnega glasila: reklamno
oglaševanje.
Pravna oseba, ki ima v lasti več kot 10%
kapitala oziroma upravljalskih pravic: Šprah,
d.o.o.
Sedež pravne osebe: Škofja vas 51b,
3211 Škofja vas, Slovenija.
Imena članov programskega sveta: Robert Šprah, Darja Zeme, Nataša Leskovšek, Mladen Pušenjak, Zlatka Brečko.
Št. 42/98
Ob-5566
Ime javnega glasila: TV Primorka, Šempeter pri Gorici.
Viri financiranja: prihodki iz poslovanja.
Lastniki z več kot 10% kapitala oziroma
upravljalskih pravic: Anton Vencelj in Jure
Škrlep, oba Gradnikove brigade 39, Nova
Gorica.
Direktor in odgovorni urednik: Anton
Vencelj.
Nadzorni svet: Miran Martelanc, dr. Karlo Primožič in Alojz Panker.
Ob-5567
Ime javnega glasila: Kanal A d.d., televizijska postaja, Tivolska 50, Ljubljana.
Viri financiranja: prodaja storitev na trgu
– oglaševanje.
Imena in priimki ter stalna prebivališča
fizičnih oseb, ki so lastniki več kot 10%
kapitala: Vladimir Polič, Sončna pot 31, Portorož, Denis Polič, Sončna pot 31, Portorož, Peter Polič, Obala 126, Portorož.
V sodnem registru je v tem trenutku kot
organ upravljanja oziroma direktor vpisan
Igor Vezovnik, v postopku vpisa v sodni register pa je uprava v naslednji sestavi: Wm.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Douglas Fulton, predsednik; Igor Vezovnik,
član; Igor Rozman, član.
Enako kakor za upravo velja za nadzorni
svet družbe, tako, da bodo v sodni register
vpisani naslednji, na zadnji skupščini družbe izvoljeni člani: Peter Rigl, predsednik;
Vladimir Polič, član; Howard A. Knight, član;
Philip B. Cleland, član.
Ob-5568
Ime javnega glasila: TV program, ATV
Signal Litija, Valvazorjev trg 3.
Naslov in sedež pravne osebe: ATV Babnik & Co d.n.o., Pokopališka pot 8, Litija.
Viri financiranja:
– iz dejavnosti podjetja, ki ustvarja program in zagotavlja oddajanje,
– sofinanciranje iz občinskega proračuna Občine Litija,
– sofinanciranje iz občinskega proračuna Občine Moravče.
Ime in priimek fizične osebe ter stalno
bivališče: Franc Babnik – direktor (100%
lastnik).
Ime in priimek članov organa upravljanja:
– Mirko Kaplja – župan Občine Litija,
– Milan Kaplja – sodnik pri Okrajnem
sodišču v Litiji,
– Vinko Košmerl – direktor M Kmetijske
zadruge Litija,
– Franc Babnik – direktor ATV Babnik &
Co d.n.o., Litija.
Ime in priimek članov nadzornega sveta
izdajatelja javnega glasila:
– Tone Sveršina,
– Franc Juvan,
– Stane Kokalj.
Odgovorna urednica:
– Jožica Babnik.
Ob-5569
Ime javnega glasila: ATM TV.
Izdajatelj: ATM elektronik, d.o.o.
Financira se izključno iz EPP programa
in sponzorstva. Namen ATM TV je predvsem obveščanje in informiranje občanov
ter turistov v Zgornjesavski dolini.
Sedež podjetja je na naslovu Kranjska
Gora, Savsko naselje 33.
100% lastnik je ATM elektronik, d.o.o.
(manj kot 20 zaposlenih).
Direktor podjetja ATM elektronik, d.o.o.
je Tomaž Arih.

Razne objave
Ob-5570
Carinarnica CI konsignacij, Ljubljana, na
zahtevo uvoznika: Tehnounion avto, d.o.o.,
Devova 18, Ljubljana, preklicuje uradno potrdilo za registracijo avtomobila, ki je bilo izdano
za osebni avtomobil znamke: Rover, tip: 214 i
3 DR, prostornina: 1396 ccm, moč motorja:
55 kW, št. motorja: 14K2FL29 704483, št.
šasije: SARRFHNPMXD 320286.
Št. 382/1
Ob-5571
Integral, Prevozi, turizem, prodaja vozil
in servisi, d.d., Jesenice, Titova 67, Jeseni-

ce, preklicuje dokument: licenca za avtobus: FAP SANOS 315.2, reg. št.: KR A1805, veljavnost: 9. 10. 1997 do 9. 10.
2002, številka: 0001002/10 z dne 9. 10.
1997.
Bahor Anton, Dragovanja vas 7, Dragatuš, preklicuje priglasitveni list z opravilno
št. 05-0305/94 z dne 1. 6. 1994 Avtoprevozništvo in gradb. mehanizacija.
g-56370
DEMITRADE d.o.o., Rodetova 5, Grosuplje, preklicuje štampiljko pravokotne
oblike z vsebino: DEMITRADE d.o.o., Podjetje za zastopanje, svetovanje, inženiring
in storitve, Rodetova 5, Grosuplje.
s-56004
Felicijan Zlata, Na Lipico 3, Šentjur pri
Celju, preklicuje priglasitveni list z opravilno št. 52-0531/94, mat. št. obrata
5433094 z dne 18. 11. 1996. g-56085
Gorše Edvard s.p., Zapotok 10, Ribnica, preklicuje licenco št. OZS 4450,
004082/4626-RKN56/1997, izdala OZS
Slovenije, dne 9. 12. 1997. s-56255
Gorše Edvard s.p., Zapotok 10, Ribnica, preklicuje licenco za vozilo Scania R
113 MA 4x2 L, LJ 52-38N, izdala OZS
9. 12. 1997. s-56262
Grginič Prodanovič Milica, Tržaška 4,
Postojna, preklicuje priglasitveni list z opravilno št. 41-664/95 z dne 8. 5. 1995.
p-56007
Ivanovič Damir, Ganglova 14, Metlika,
preklicuje odločbo OZS o obrtnem dovoljenju št. 057852/0442/01-44/1995 z
dne 20. 11. 1995. g-56220
Kos Anton, Ljubljanska cesta št. 97,
Domžale, preklicuje priglasitveni list z opravilno št. 06-1174/94, izdan 15. 12. 1994.
s-56127
Kranjc Irena s.p., C.P.B. 41, Brežice,
preklicuje obrtno dovoljenje št. 050346/
1679/01-121997. g-56110
Lavtižar Stefanka, Mencingerjeva ulica
51, Ljubljana, preklicuje obrtno dovoljenje
št. 028736/0414/00-35-1995, izdano
6. 3. 1995. s-56070
Lavtižar Stefanka, Mencingerjeva ulica
51, Ljubljana, preklicuje odločbo Obrtne
zbornice Slovenije št. 028736/0414/
00-35/1995, izdana 6. 3. 1995-Očalna
optika in izdelava korekcijskih okvirjev.
s-56227
Poljanšek Škrabec Sonja, Lamutova ulica 25, Ljubljana, preklicuje odločbo o obrtnem dovoljenju št. 028442/1139/00-19/
1995 z dne 6. 3. 1995, izdano na ime
Poljanšek Sonja. s-56265
Porsche Slovenija, Einspielerjeva 6,
Ljubljana, preklicuje homologacijo za vozilo
VW
Golf1,4,
št.
šasije
WVWZZZ1JZWW153609, št. mot. AHW,
št. homologacije A 1024738, izdana
28. 7. 1998. s-56108
Porsche Slovenija, Einspielerjeva 6,
Ljubljana, preklicuje homologacijo št. A
1024332, zavozilo VW Polo 1,0, št. šasije
WVWZZZ6NZXW015716, št. mot. AER, izdana 17. 7. 1998. s-56109
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SPEKTRA ORBIT d.o.o., Kidričeva 36,
Celje, preklicuje homologacijo št. A
1024548, št. mot. APQ127751, št. šasije
WVWZZZ6NZWY204583, izdal Porsche
Slovenija. g-56009

Javna naročila
po zakonu
o javnih naročilih
Popravek
Ob-5615
V javnem razpisu za izbiro izvajalca brez
omejitev za izgradnjo zaščitnih nasipov v
koprskem pristanišču, objavljenem v Ur. l.
RS, št. 52, dne 24. 7. 1998, Ob-4980, se
spremeni sledeče:
– 4. točka: Dobavni rok oziroma rok
začetka in dokončanja del: 1,5 meseca ali
45 dni, začetek 2. 9. 1998 in zaključek
17.10. 1998.
– tretji odstavek 5. točke: Upoštevane
bodo ponudbe, ki bodo predložene
najkasneje do 24. 8. 1998 do 12. ure, na
enakem naslovu.
– 6. točka: Javno odpiranje ponudb bo
25. 8. 1998 ob 10. uri na enakem
naslovu.
– 7. točka: Ponudniki bodo obveščeni o
izidu razpisa najkasneje do 1. 9. 1998.
– 10. točka: Ponudba mora veljati do
25. 9. 1998. Predvideni datum objave
dodelitve naročila je 11. 9. 1998.
Ministrstvo za promet in zveze
Uprava RS za pomorstvo

Izgubljene listine
preklicujejo
Potne listine in osebne izkaznice
Ažnoh Anton, Tomšičeva 51, Slovenj
Gradec, potni list št. BA 548534, izdala UE
Slovenj Gradec 15. 5. 1996. p-56059
Abonanca Mavro, Škocijan 35, Koper,
potni list št. BA 577194, izdala UE Koper
25. 8. 1997. g-56124
Adamović Mirko, Preglov trg 11, Ljubljana, potni list št. BA 799259, izdala UE Ljubljana 17. 6. 1998. s-56084
Adišes Albert, Roška ulica 1, Domžale,
potni list št. AA 52386, izdala UE Domžale
21. 1. 1992. s-56007
Adižes Veronika, Roška 1, Domžale, potni list št. AA 100838, izdala UE Domžale
29. 3. 1992. s-56006
Andoljšek Pavel, Prigorica 115, Dolenja
vas, potni list št. AA 40465, izdala UE Ribnica 1. 3. 1992. s-56040
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Arnuš Branko, Klinetova 8, Maribor, potni list št. AA 66714, izdala UE Maribor
27. 2. 1992. p-56051
Babič Dušan, Trg na Stavbah 1, Litija,
potni list št. AA 416667, izdala UE Litija.
s-56224
Bajrektarević Edi, Agrokombinatska cesta 6 b, Ljubljana, potni list št. AA 172438,
izdala UE Ljubljana 28. 5. 1992. s-56163
Behek Natalija, Britof 298, Kranj, potni
list št. AA 648138, izdala UE Kranj 4. 1.
1993. p-56091
Bičič Igor, Ul. V. Vodopivca 82, Novo
mesto, potni list št. BA 531546, izdala UE
Nova Gorica 10. 5. 1996. g-56150
Borovnik Tjaša, Dovže 25 a, Mislinja,
potni list št. BA 807970, izdala UE Slovenj
Gradec 23. 6. 1998. p-56068
Brank Borut, Sr. Gameljne 46, Ljubljana, potni list št. BA 135966, izdala UE Ljubljana 6. 7. 1993. s-56118
Brezovec Branko, Topniška 45, Ljubljana, potni list št. AA 2580, izdala UE Ljubljana 7. 11. 1991. s-56297
Brtoncelj Tatjana, Župančičeva ulica 27,
Kranj, potni list št. BA 222345, izdala UE
Kranj 4. 8. 1993. s-56291
Cvijanovič Tanja, Gradnikove brigade 17,
Nova Gorica, potni list št. BA 696426, izdala
UE Nova Gorica 20. 10. 1997. g-56366
Črtalič Magda, Gubčeva ulica 3, Dob,
potni list št. BA 150241, izdala UE Domžale 28. 7. 1993. g-56212
Dokl Ivan, Pohorska 9, Slovenj Gradec,
potni list št. AA 917508, izdala UE Slovenj
Gradec 31. 3. 1993. g-56281
Dragan Peter, Seidlova c. 66, Novo mesto, potni list št. BA 487265, izdala UE
Novo mesto 17. 7. 1995. g-56149
Drnovšek Stanka, Ul. Ane Ziherlove 8,
Ljubljana, potni list št. AA 676796, izdala
UE Ljubljana 25. 1. 1993. s-56288
Drofenik Saška, Tržišče 37, Rogaška
Slatina, potni list št. BA 359689, izdala UE
Šmarje pri Jelšah 2. 6. 1994. p-56034
Feist Martina, Semič 36, Semič, potni
list št. BA 542806, izdala UE Črnomelj
30. 5. 1996. p-56039
Filip Sonja, Zapudje št. 26/a, Dragatuš,
potni list št. AA 338638, izdala UE Črnomelj 15. 7. 1992. p-56006
Forjan Stjepan, Reboljeva 10, Ljubljana,
potni list št. AA 41595, izdala UE Ljubljana
9. 3. 1992. s-56069
Foršček Alojz, Potok 11, Straža, potni
list št. BA 722224, izdala UE Novo mesto
5. 2. 1998. g-56036
Foršček Duška, Potok 11, Straža, potni
list št. BA 722225, izdala UE Novo mesto
5. 2. 1998. g-56038
Foršček Mitja, Potok 11, Straža, potni
list št. BA 722226, izdala UE Novo mesto
5. 2. 1998 g-56037
Gašperlin Zdenka, Verdnikova 17, Ljubljana, potni list št. BA 174469, izdala UE
Ljubljana 31. 5. 1993. s-56143

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Gjini Prena Ul. Tuga Vidmarja 6, Kranj,
potni list št. BA 774542, izdala UE Kranj
22. 4. 1998, s-57057
Glavič Darija, Oljčna pot 33 e, Koper,
potni list št. AA 502511, izdala UE Koper
13. 8. 1992. g-56211
Gorenec Anton, Cerovec 9, Trebelno,
potni list št. AA 331293, izdala UE Trebnje
29. 7. 1992. s-56372
Goršič Primož, Celjska 6a, Ljubljana,
potni list št. BA 415070, izdala UE Ljubljana 13. 1. 1995. s-56376
Gregorc Stanislav, Vilharjeva ulica 23,
Ajdovščina, potni list št. AA 721444, izdala
UE Ajdovščina 3. 2. 1993. g-56365
Hace Aleksander, Partizanska c. 18 a,
Rakek, potni list št. BA 485477, izdala UE
Cerknica 15. 2. 1996. p-56028
Hadžić Džeki, C. 1. maja 62, Jesenice,
potni list št. AA 196851, izdala UE Jesenice 24. 6. 1992. s-56296
Haliti Benjamin, Andreja Kumarja 29,
Ljubljana, potni list št. BA 461240, izdala
UE Ljubljana 29. 9. 1992. s-56276
Haložan Vesna, Ulica V. Vlahoviča 67,
Maribor, potni list št. AA 299295, izdala UE
Maribor 15. 7. 1992. p-56022
Hasanbegović Goran, Ulica bratov Učakar 28, Ljubljana, potni list št. BGH, št.
220699, izdala UE Ljubljana. s-56261
Hasanbegovič Erika, Gašperšičeva 6,
Ljubljana, potni list št. BA 376693, izdala
UE Ljubljana 4. 7. 1994. s-56059
Herle Vanja, Čemšenik št. 49, Čemšenik, potni list št. BA 255247, izdala UE
Zagorje ob Savi 31. 3. 1994. p-56029
Horvat Dejan, Ulica prekmurske čete 94,
Črenšovci, potni list št. BA 610478, izdala
UE Lendava 7. 5. 1997. p-56074
Horvat Franjo, Cesta VIII/2, Ljubljana,
potni list št. AA 710962, izdala UE Ljubljana
21. 1. 1993. s-56325
Hrastnik Davorin, Gradišče 2, Slovenj
Gradec, potni list št. BA 156487, izdala UE
Slovenj Gradec 19. 7. 1993. g-56367
Jagarinec Zdenka, Laze 5, Dragomer,
Brezovica, potni list št. AA 432597, izdala
UE Ljubljana. s-56271
Jesih Rizman Melita, Šalek 91, Velenje,
potni list št. AA 442116, izdala UE Velenje
7. 9. 1992. p-56030
Jović Miloje, Zdolska c. 18/a, Krško,
potni list št. AA 232096, izdala UE Krško.
p-56082
Kapič Denis, Polanškova ulica 35, Ljubljana, potni list št. BA 682460, izdala UE
Ljubljana 22. 8. 1997. s-56128
Kavaš Blaž, Andreaševa 16, Ljubljana,
potni list št. BA 315530, izdala UE Ljubljana 6. 4. 1994. s-56217
Kavšek Dušanka, Ulica 6. junija 18,
Ivančna Gorica, potni list št. BA 376286,
izdala UE Grosuplje 25. 7. 1994. s-56223
Kavšek Gorazd, Ulica 6. junija 18, Ivančna Gorica, potni list št. AA 12712, izdala UE
Grosuplje 14. 11. 1991. s-56222

Kelbl Blaž Bohinjska Bela 12, Ljubljana,
potni list št. BA 101252, izdala UE Radovljica 6. 12. 1993. g-56115
Kelemen Peter, Dolga ul. 33, Černelavci, Murska Sobota, potni list št. BA 692717,
izdala UE Murska Sobota 2. 9. 1997.
p-56038
Klakočer Mojca, Petrovičeva 7, Ljubljana, potni list št. AA 934484, izdala UE Ljubljana. s-56168
Klapšić Goran, Gregorčičeva ulica 2,
Celje, potni list št. BA 792767, izdala UE
Celje 28. 5. 1998. p-56081
Klinkon Aleksander, Šentviška gora 63,
Slap ob Idrijci, potni list št. AA 522747,
izdala UE Tolmin 30. 10. 1992 na ime Aleksander Velikonja. g-56362
Klinkon Vesna, Modrej 7, Most na Soči,
potni list št. BA 032776, izdala UE Tolmin
18. 6. 1993. g-56364
Knafelj Nevenka, Ulica Alme Karlinove
30, Celje, potni list št. BA 031317, izdala
UE Celje 2. 6. 1993. p-56032
Kobal Marko, Malo polje 17, Col, potni
list št. AA 381821, izdala UE Ajdovščina
18. 8. 1992. g-56125
Kobe Janez, Pod kostanji 52, Ljubljana,
potni list št. AA 718794, izdala UE Ljubljana. 14. 1. 1993. s-56147
Kocuvan Marija, Biserjane 6 b, Sv. Jurij,
potni list št. BA 61064, izdala UE Gornja
Radgona 16. 6. 1993. p-56090
Kodarin Anton, Prisoje 2, Koper, potni
list št. AA 353077, izdala UE Koper 9. 7.
1993. g-56120
Kokol Valerija, Potrčeva cesta 38, Ptuj,
potni list št. AA 614474, izdala UE Ptuj
29. 12. 1992. g-56122
Krajnc Dejan, Ulica bratov Greifov 30,
Maribor, potni list št. AA 856901, izdala UE
Maribor 8. 3. 1993. s-56096
Krajnc Gregor, Kajuhova 17, Maribor,
potni list št. BA 570027, izdala UE Maribor
12. 7. 1996. p-57010
Krajšek Milena Angela, Rjavčeva 22,
Ljubljana, osebno izkaznico št. 20183,
reg. št. 4591, izdala UE Ljubljana.
s-56083
Kregar Saša, Trnovski pristan 8, Ljubljana, potni list št. AA 595945, izdala UE Ljubljana. s-56170
Kreslin Ivan, Srednja Bistrica 50a, Črenšovci, potni list št. AA 011770, izdala UE
Lendava 7. 11. 1991. p-56045
Kudeljnjak Lea, Dole 38, Moravče, potni
list št. BA 000774443, izdala UE Domžale
16. 4. 1998. s-56106
Kulauzović Sebiha, Cesta v Pečale 23,
Ljubljana, potni list št. AA 113541, izdala
UE Ljubljana. s-56199
Langus David, Cesta 9. avgusta 8c, Zagorje, potni list št. BA 065993, izdala UE
Zagorje ob Savi 28. 6. 1993. p-56017
Leben Rajko, Horjul 255 a, Horjul, osebno izkaznico št. 22316, izdala UE Ljubljana. s-56294

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Lesar Klemen, Poklukarjeva 9d, Ljubljana, potni list št. BA 587481, izdala UE Ljubljana 18. 3. 1997. s-56348
Logar Valter, Malo polje 9, Col, potni list
št. AA 88896, izdala UE Ajdovščina 20. 3.
1992. g-56371
Lorbek Andrej, Medvedova 40, Maribor,
potni list št. AA 65788, izdala UE Maribor
25. 3. 1992. p-56067
Lorbek Marjana, Litostrojska cesta 10,
Ljubljana, potni list št. AA 612430, izdala
UE Ljubljana 24. 11. 1992. s-56330
Lucić Marija, Novi Sad, potni list št. BA
080745, izdala UE Murska Sobota 24. 6.
1993. p-56079
Lujić Ivo, Ul. Franca Rozmana Staneta
1, Kranj, potni list št. BA 067619, izdala UE
Kranj 24. 6. 1993. p-56089
Lujić Kristijan, Ul. Franca Rozmana Staneta 1, Kranj, potni list št. BA 025839,
izdala UE Kranj 7. 6. 1993. p-56088
Lutovac Tatjana, Kunaverjeva ulica 3,
Ljubljana, potni list št. AA 316852, izdala
UE Ljubljana. s-56153
Mahmutović Elvira, Veliki trg 5, Izola, potni list št. BA 404.978, izdala UE Izola 18. 9.
1996. g-56251
Mahne David, Teharje 31, Teharje, potni list št. BA 307604, izdala UE Celje
15. 12. 1993. p-56085
Malič Bojan, Puterlejeva 29, Ljubljana,
potni list št. AA 303907, izdala UE Ljubljana
17. 7. 1992. s-56159
Marinič Nevenka, Sorška ul. 22, Kranj,
potni list št. AA 299782, izdala UE Kranj
9. 7. 1992. p-56050
Markun Marjan, Velesovska cesta 6,
Šenčur, potni list št. AA 798801, izdala UE
Kranj 1. 3. 1993. s-56041
Markun Petra, Velesovska cesta 6, Šenčur, potni list št. BA 609306, izdala UE
Kranj 26. 2. 1997. s-56043
Markun Zdenka, Velesovska cesta 6,
Šenčur, potni list št. AA 925256, izdala UE
Kranj 23. 4. 1993. s-56042
Martinelli Branko, Ulica Mihaele Škapin
2, Izola, potni list št. AA 000503146,izdala
UE Izola 23. 9. 1992. g-56263
Martinović Petar, Polje cesta VI 24, Ljubljana, potni list št. BA 637560, izdala UE
Ljubljana 11. 6. 1997. s-56204
Međeši Rado, Savudrijska ul. 2, Piran,
potni list št. AA 201638, izdala UE Piran
13. 4. 1992. g-56274
Miklavc Danica, Zg. Kozji vrh 23, Radlje
ob Dravi, potni list št. AA 0957459, izdala
UE Radlje ob Dravi 18. 5. 1993. p-56040
Milovac Darko, Brodarjev trg 13,
Ljubljana, potni list št. BA 708185, izdala
UE Ljubljana 11. 11. 1997. 57039
Mitić Gordana, Gasilska ulica 11, Višnja
Gora, potni list št. AA 764805, izdala UE
Grosuplje 28. 1. 1993. s-56056
Mitić Jelena, Gasilska ulica 11, Višnja
Gora, potni list št. AA 711099, izdala UE
Grosuplje 20. 1. 1993. s-56057

Mitić Tomislav, Gasilska ulica 11, Višnja
Gora, potni list št. AA 711097, izdala UE
Grosuplje 20. 1. 1993. s-56055
Mitrovič Stanoje, Ul. 1. maja 14, Postojna, potni list št. BA 695568, izdala UE Postojna 11. 8. 1997. p-56005
Mlinarič Andrej, Log 17, Hrastnik, potni
list št. AA 856052, izdala UE Hrastnik 9. 3.
1993. s-56379
Morpheus Chiron, Toplarniška 3, Ljubljana, potni list št. BA 707701, izdala UE
Ljubljana. s-56095
Mozetič Petra, Gorjansko 94, Komen,
prepustnico VS AI 127955, izdala UE Sežana 29. 8. 1997. p-56069
Mrak Lilijana, Gregorčičeva ul. 18 a, Tolmin, potni list št. AA 351092, izdala UE
Tolmin 17. 7. 1992. s-56280
Mrhar Lavra, Trubarjeva 77, Ljubljana,
potni list št. BA 561147, izdala UE Ljubljana 6. 8. 1996. s-56229
Nemanič Erika, Božakovo 10, Metlika,
potni list št. BA 201452, izdala UE Metlika
3. 11. 1993. g-56369
Nikolič Nera, Partizanska 17/d, Koper,
potni list št. BA 761941, izdala UE Koper
22. 6. 1998. g-56123
Ničič Štefan, Tomšičeva 46, Slovenska
Bistrica, potni list št. AA 556622, izdala UE
Slovenska Bistrica 12. 10. 1992. p-56078
Novak Leda, Kalinškova ulica 28, Kranj,
potni list št. AA 796182, izdala UE Kranj.
s-56210
Oblonšek Jožefa, Čadram 52, Oplotnica, potni list št. AA 940006, izdala UE Slovenska Bistrica 10. 5. 1993. p-56084
Ogorevec Wagner Vida, Resljeva 20,
Ljubljana, potni list št. AA 446325, izdala
UE Ljubljana 19. 8. 1992. s-56206
Otoničar Petrovčič Flora, Kolodvorska
17, Postojna, potni list št. AA 250851, izdala UE Postojna 23. 6. 1992. p-56009
Paut Ljudmila, Celovška 123, Ljubljana,
potni list št. AA 817673, izdala UE Ljubljana
5. 3. 1993. s-56270
Pavlin Martin, Ul. D. Bučarja 5, Novo
mesto, potni list št. BA 208030, izdala UE
Novo mesto 4. 8. 1993. s-56293
Penko Ivan, Narin 26, Pivka, potni list št.
AA 671159, izdala UE Postojna 24. 12.
1992. p-56072
Perne Maj, Knezova ulica 26, Ljubljana,
potni list št. BA 707303, izdala UE Ljubljana 22. 10. 1997. s-56066
Petrač Zdenka Slomškova 33, Ljubljana,
potni list št. AA 22683, izdala UE Ljubljana
11. 2. 1992, s-57048
Petrović Snežana, Primožičeva 1, Ljubljana, potni list št. BA 731465, izdala UE
Ljubljana 19. 1. 1998. s-56209
Petrovčič Robert, Kolodvorska cesta 17,
Postojna, potni list št. AA 4072, izdala UE
Postojna 18. 12. 1991. p-56008
Pezić Safet, Cesta talcev 8 b, Jesenice,
potni list št. AA 661985, izdala UE Jesenice 5. 1. 1993. p-56056
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Požek Ivan, Dolenjci 17, Adlešiči, potni
list št. BA 628604, izdala UE Črnomelj
10. 6. 1997. p-56064
Požin Ivan, Žagarjeva ulica št. 3, Tolmin,
potni list št. AA 967481, izdala UE Tolmin
15. 6. 1993. p-56010
Podpečan Andreja, Ulica Lojzeta Hrovata 9, Kranj, potni list št. AA 919757, izdala
UE Kranj 31. 5. 1993. s-56245
Potočnik Ivan, Bertoncljeva ulica 20,
Kranj, potni list št. BA 526193, izdala UE
Kranj 20. 11. 1995. s-56134
Prek Antonija, Brest 47, Ig, potni list št.
AA 933954, izdala UE Ljubljana 29.4.
1993. s-56052
Pulin Robert, Pot Draga Jakopiča 17,
Ljubljana, potni list št. AA 975624, izdala
UE Ljubljana 18. 5. 1993. s-56167
Radmilo Milan, Pokopališka 2, Ljubljana,
potni list št. AA 459342, izdala UE Ljubljana.
s-57005
Rak Jernej, Kersnikova 32, Celje, potni
list št. BA 640385, izdala UE Celje 24. 6.
1997. g-56216
Razboršek Leopoldina, C. na Roglo 11/h,
Zreče, potni list št. AA 407945, izdala UE
Slovenske Konjice 23. 9. 1992. p-56026
Razpotnik Tomaž, Praprošče 15 a, Litija, potni list št. BA 625433, izdala UE Litija
4. 7. 1997. g-56277
Rebec Jadran, Plavje 55, Škofije, potni
list št. AA 200860, izdala UE Koper 21. 1.
1992. p-56003
Rebernik Robert, Javnik 32, Podvelka,
potni list št. AG 01113, izdala UE Radlje ob
Dravi 16. 7. 1996. p-56065
Rižnar Matej, Borova vas 23, Maribor,
potni list št. BA 701419, izdala UE Maribor
25. 9. 1997. p-56016
Rižnar Nataša, Borova vas 23, Maribor,
potni list št. BA 633457, izdala UE Maribor
19. 5. 1997. p-56015
Rižnar Peter, Borova vas 23, Maribor,
potni list št. AA 776600, izdala UE Maribor
5. 2. 1993. p-56014
Robič Borut, Hrušica 92, Jesenice, potni list št. AA 375409, izdala UE Jesenice
24. 7. 1992. s-56340
Samec Aleš, Kajuhova ulica 11, Celje,
potni list št. AA 378264, izdala UE Celje
29. 7. 1992. p-56092
Selič Franc, Podzemelj 12a, Gradac,
potni list št. AA 703405, izdala UE Metlika
14. 4. 1993. g-56185
Sečnik Metod, Maroltova ul. 10, Ljubljana, potni list št. BA 153334, izdala UE Ljubljana 9. 7. 1993. s-56182
Skočir Boštjan, Ul. Marije Mlinar 1, Ljubljana, potni list št. AA 827222, izdala UE
Ljubljana 22. 2. 1993. s-56368
Smolnikar Milan, Jemčeva c. 43/a, Trzin, potni list št. AA 197734, izdala UE Domžale 24. 6. 1992. s-56258
Strnad Zdravka, Brodarjev trg 14, Ljubljana, potni list št. AA 144556, izdala UE
Ljubljana. s-56169

Stran

5734 / Št. 56 / 7. 8. 1998

Strnen Tomaž, Ul. koroškega bat. 13,
Ljubljana, potni list št. BA 523118, izdala
UE Ljubljana 26. 4. 1996. s-56144
Suša Pavel, Ulica IX. korpusa 20, Izola,
potni list št. AA 207359, izdala UE Izola
8. 7. 1992. g-56265
Šikovec Irena, Škvarčeva ulica 20, Celje, potni list št. AA 900935, izdala UE Celje
31. 3. 1993. s-56380
Šimc Peter, Kandijska 45, Novo mesto,
potni list št. BA 263042, izdala UE Novo
mesto 11. 1. 1994. g-56039
Škarabot Branka, Šempas 128, Šempas, potni list št. BA 329876, izdala UE
Nova Gorica 25. 5. 1994. g-56119
Škarabot Manuela, Šempas 128, Šempas, potni list št. BA 329877, izdala UE
Nova Gorica 25. 5. 1994. g-56075
Šuler Aleksandra, Partizanska 34, Ravne na Koroškem, potni list št. BA 380321,
izdala UE Ravne na Koroškem. g-56151
Tasič Klara, Cvetlična ulica 9, Celje, potni list št. BA 661205, izdala UE Celje 8. 7.
1997. p-56037
Tašič Franc, Trg svobode 38, Sevnica,
potni list št. AA 721188, izdala UE Sevnica
10. 2. 1993. p-56075
Tašner Tanja, Ob železnici 10, Ptuj, potni list št. AA 853046, izdala UE Ptuj 14. 4.
1993. g-56121
Tola Aleš, Dragomerška c. 30, Dragomer, potni list št. AA 329590, izdala UE
Vrhnika 11. 8. 1992. s-56321
Topolinjak Miroslav, Brodarjev trg 10,
Ljubljana, potni list št. AA 533823, izdala
UE Ljubljana 27. 10. 1992. s-56045
Trunkelj Aleš, Veliki vrh 12, Šmarje Sap,
osebno izkaznico ser. št. 000005142.
s-56191
Udovič Martina, Orehovo 41, Sevnica,
potni list št. BA 150841, izdala UE Sevnica
21. 7. 1993. p-56070
Valenčič Valentina, Jagodje, Prisojna pot
7, Izola, potni list št. BA 578518, izdala UE
Izola 20. 4. 1998. g-56116
Valenčič Valentina, Jagodje, Prisojna pot
7, Izola, prepustnico št. AI 110073, izdala
UE Izola 16. 10. 1996. p-56117
Velenšek Vojko, Čopova ulica 7, Celje,
potni list št. AA 197249, izdala UE Celje
13. 1. 1993. p-56052
Veras Maja, Štihova 17, Ljubljana, potni list
št. AA 595234, izdala UE Ljubljana. s-56064
Vučina Nebojša, Mala vas pri Grosupljem 13, Grosuplje, potni list št. BA 85689,
izdala UE Žalec. s-56132
Wagner Ana-Elizabeth, Resljeva 20,
Ljubljana, potni list št. BA 375027, izdala
UE Ljubljana 22. 6. 1994. s-56205
Weiffenbach Mojca, Na plavžu 11, Železniki, potni list št. AA 880733, izdala UE
Škofja Loka 16. 3. 1993. g-56035
Zakrajšek Jurij, Ul. Cankarjeve brigade
30, Ivančna Gorica, potni list št. BA
521658, izdala UE Grosuplje 11. 1. 1996.
s-56373
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Zakrajšek Lea, Koroška 71, Maribor,
potni list št. AA 723368, izdala UE Maribor
6. 1. 1993. p-56053
Zazijal Hilda, Brdce 1, Frankolovo, potni
list št. BA 205307, izdala UE Celje 29. 7.
1993. p-56027
Zupančič Frane, Kunaverjeva 7, Ljubljana, potni list št. AA 870154, izdala UE Ljubljana 30. 3. 1993. s-56001
Zupančič Jasna, Kunaverjeva 7, Ljubljana, potni list št. AA 971515, izdala UE Ljubljana 25. 5. 1993. s-56002
Zupin Helena, Rožnik 12, Ankaran, potni list št. AA 485455, izdala UE Koper
21. 10. 1992. g-56377
Zver Marjan, Miklošičeva 11 b, Domžale, potni list št. BA 251719, izdala UE Domžale 23. 11. 1993. s-56107
Žerovnik Boštjan, Ulica Simona Jenka
10, Medvode, potni list št. AA 532799, izdala UE Ljubljana 28. 10. 1992. s-56193

Druge listine

Adamović Mirko, Preglov trg 11, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
133099, S 1076173, izdala UE Ljubljana.
s-56105
Adižes Veronika, Roška ulica 1, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7424,
S 000700211, izdala UE Domžale. s-56008
Aleksandrovič Svetlana, Rusjanov trg 3,
Ljubljana, polico za individualno prostovoljno zdravstveno zavarovanje št. 03297814,
izdal ZZZS Ljubljana. s-56285
Ambrož Marjan, Stojnci 141, Markovci
pri Ptuju, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 23733, izdala UE Ptuj. g-56078
Amon Marko, Bratovševa pl. 36, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
57136, S 1215334, izdala UE Ljubljana.
s-56326
Andoljšek Pavel, Prigorica 115, Ribnica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
2440, izdala UE Ribnica. s-56068
Antonič Tatjana, Mladinska ul. 16, Gornja Radgona, vozniško dovoljenje, izdala UE
Gornja Radgona. g-56305
Avsenik Matej, Potoki 25, Žirovnica, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
S 000961728. g-56335
Bajec Igor, Bašamarin 30, Koper, vozniško dovoljenje št. 23386. g-56347
Bajrektarevič Edvin, Bazoviška 6, Koper,
vozniško dovoljenje. g-56308
Bartelj Maja, Jablan 41, Mirna peč, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 36315, izdala
UE Novo mesto. g-56238
Bedri Zana, Volče 22, Tolmin, delovno
knjižico št. ser. A 0393889, reg. št. 14281,
izdala UE Tolmin. g-56025
Beltran Branko, Laniška ulica 22, Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.

162585, S 927613, izdala UE Ljubljana.
s-56061
Benedetti Igor, Vanganelska 7/a, Koper,
vpisni list za čoln PI 2259, št.
01-03-329/85. g-56163
Berkovič Klavdija, Dekmanca 47, Bistrica ob Sotli, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 11652, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
p-56095
Bertoncelj Ana, Na Trati 39, Lesce, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 24206.
g-56029
Bešvir Marijan, Vinica Breg, Varaždin,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje gradbene šole Ivana Kavčiča v Ljubljani, izdano
leta 1983. s-56250
Birsa Tamara, Ul. XXX. divizije 34, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH.
g-56299
Bizjak Vera, Cahova 6, Ankaran, vozniško dovoljenje, kat. B. g-56354
Bobik Jože, Draža vas 14 a, Loče pri
Poljčanah, vozniško dovoljenje, kat.
ABCEFGH, št. 434, izdala UE Slovenske
Konjice. p-56042
Bohorč Franc, Mrčna sela 33, Koprivnica pri Brestani, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 14009. p-56036
Bončar Mojca, Sadinja vas 141, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
193719, S 545079, izdala UE Ljubljana.
s-56252
Bregar Uroš, Jakčeva ulica 31, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije Ljubljana
Šiška, izdano leta 1997. s-56298
Brenčič Martin, Hotedršica 1a, Hotedršica, spričevalo SŠER, izdano leta 1998,
št. os. lista I/A 4256. g-56021
Breznik Vinko, Gradišče 29, Slovenj Gradec, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
št. 7353, izdala UE Slovenj Gradec.
g-56346
Brtoncelj Tatjana, Župančičeva ulica 27,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 523845, št. reg. 26339, izdala UE Kranj.
s-56290
Brundula Leon, Adamičeva c. 3b, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
1565, izdala UE Grosuplje. s-56228
Bunderla Darja, Partizanska 43 a, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S271421, reg. št. 40660, izdal UE Kranj
g-56318
Butkovič Samo, Selo pri Radohovi vasi
8, Šentvid pri Stični, vozniško dovoljenje,
kat. ABCEFGH, št. 7688, izdala UE Grosuplje. s-56197
Cencič Miran, Gregorčičeva 14 a, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH.
p-56060
Cimermančič Uroš, Ob težki vodi 82,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 32578, S 693566, izdala UE Novo mesto. g-56092
Cipot Fabijan, Nemčavci 36 b, Murska
Sobota, delovno knjižico. p-56019
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Cvetkovič Andraž, Mošnje 11 a, Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
24874. g-56355
Čaleta Renee, Vojkova cesta 2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 190189,
S 352398, izdala UE Ljubljana. s-56014
Čargo Saša, Staničea 6, Kanal, spričevalo Osnovne šole Kanal št. del. 233/97.
g-56239
Čebul Klavdija, Dolga brda 35 /a, Prevalje, spričevalo. g-56338
Čeh Matjaž, Feiglova 5, Šempeter pri
G., vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
36500, izdala UE Nova Gorica. g-56015
Čelešnik Igor, Hrvatski trg 2, Ljubljana,
zavarovalno polico št. 548342, izdala Zavarovalnica Tilia. s-56053
Čelešnik Igor, Hrvatski trg 2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
203760, S 1104505, izdala UE Ljubljana.
s-56054
Čobec Katarina, Čadramska vas 24,
Poljčane, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 15859. g-56097
Črne Janez, Vaše 23, Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 140438,
S 1193387, izdala UE Ljubljana. s-56140
Džafer Telo, Črtomirova ulica 9, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
105257, S 263948, izdala UE Ljubljana.
s-56378
Delač Saša, Šalka vas 88, Kočevje, zavarovalno polico št. 1778046, izdala Zavarovalnica Triglav. g-56089
Dečamn Bogomir, C. na Golico 3, Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št.
S 547723. g-56314
Dimec Ivana, Žalna 81, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 8454,
izdala UE Grosuplje. s-56111
Dolinar Ernesta, Rožna dolina c. X 27,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 113734, S 934061, izdala UE Ljubljana. s-56013
Domanjko Simon, Murščak 17, Radenci, vozniško dovoljenje, kat. H, št. 13510,
izdala UE Gornja Radgona. g-56334
Dovečar Davorin, Rakuševa 14, Ormož,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
8984, izdala UE Ormož. g-56024
Dragovan Andreja, Trnovec 10a, Metlika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 5157g-56231
Draksler Rado, Trg borcev NOB 9, Dol
pri Hrastniku, vozniško dovoljenje, kat.
ABCEFGH, št. 1428. g-56160
Đurić Goran, Na jami 12, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 222037,S
1214924, izdala UE Ljubljana. s-56129
Erzetič Tadej, Cesta 1. avgusta 7, Kranj,
vozniško dovoljenje-traktorski priključek.
g-56232
Ferk Janez, Trg svobode 15, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 7627, izdala UE Ravne na Koroškem.
g-56337

Fijavž Marjan, Bukovlje 36, Stranice, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 5371, izdala UE Slovenske Konjice. p-56073
Filip Željko, Viška cesta 49 a, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
173870, S 1014422, izdala UE Ljubljana.
s-56360
Finc Matej, Triglavska 28, Bohinjska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
26002. g-56242
Florjančič Drago, Agrokombinatska cesta 42, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 173367, S 972414, izdala UE
Ljubljana. s-56190
Fornazarič Rajmond, Gradnikove brigade 57, Nova Gorica, listino. g-56099
Fortuna Milan, Dekani 139, Dekani, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. 2979,
izdala UE Koper. g-56033
Fortuna Mirjana, Dekani 139, Dekani,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 10437, izdala UE Koper. g-56032
Frank Zoran, Radohovska pot 12, Pivka,
delovno knjižico. g-56189
Franko Aas Katja, Trebinjska ulica 15,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 164377, S 689774, izdala UE Ljubljana. s-56058
Gardener Samo, Stara Fužina 173, Bohinjsko jezero, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 21924. g-56011
Gardener Samo, Sp. Fužina 173, Bohinjsko jezero, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 21924. g-56237
Gilčvert Bojan, M. Dobrava 112/d,
Šmartno, spričevalo KŠM št. II-309/43-83,
izdano leta 1983. g-56047
Gluk Alojzij, Šmartno ob Dreti 46, Šmartno/Dreti, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 8566, izdala UE Mozirje. p-56046
Gobec Damijan, Sotelska ul. 48, Rogaška Slatina, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 13283, izdala UE Šmarje pri Jelšah. p-56058
Golež Anton, Mlače 31, Loče pri Poljčanah, vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, št.
5961. p-56087
Golob Aleksander, Poče 12, Cerkno,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7716,
izdala UE Idrija. p-56057
Gomezel Damjan, Križ 199, Sežana, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 4233,
izdala UE Sežana. g-56181
Gorjanc Marko, Sušnikova 9, Šenčur,
zavarovalno polico št. 531564, izdala Zavarovalnica Tilia. g-56241
Gorup Anton, Einspielerjeva ulica 5 b,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 145192, S 1096343, izdala UE Ljubljana. s-56349
Gorup Anton, Einspielerjeva ulica 5 b,
Ljubljana, zavarovalno polico št. 511735,
izdala Zavarovalnica Tilia. s-56350
Gosak Allen, Škalce 39, Slovenske Konjice, vozniško dovoljenje št. 11541, kat.
G, H. p-56004
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Gregorinčič Matejka, Sp. Kamenščak
31, Ljutomer, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 9481, izdala UE Ljutomer 11. 10.
1995. p-56047
Gregorič Borut, Dekani 141, Dekani,
vozniško dovoljenje. g-56307
Grobelšek Irena, Zagorje 31, Lesično,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11155,
izdala UE Šmarje pri Jelšah. p-56063
Groblar Martin, Levarjeva ulica 10, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
130808, S 411434, izdala UE Ljubljana.
s-56146
Gros Poljanka, Vratji vrh 16, Apače, listino. g-56336
Grozdina Darko, Vel. Mraševo 63, Podbočje, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
13339. p-56041
Grum Edvard, Pot na Labar 5, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, št.
102764, S 613995, izdala UE Ljubljana.
s-56287
Gunčar Franc, Čretež 10, Krško, preklic
vozniškega dovoljenja kat. BFGH, št. 8185,
izdala SO Krško, objavljen v Ur. listu RS, št.
40/98. p-56043
Hacin Darja, Jakopičeva ulica 24, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
16426, izdala UE Kamnik. s-56213
Haidar Alan, Kidričevo nas. 7, Radenci,
vozniško dovoljenje, kat. H, št. 12842, izdala UE Gornja Radgona. g-56319
Hajdinjak Darko, Lastomerci 20, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 10871, izdala UE Gornja Radgona.
g-56303
Halilović Hasib, Steletova 10, Ljubljana,
delovno dovoljenje. s-56154
Halilović Hasib, Steletova 10, Ljubljana,
delovno knjižico. s-56155
Hamun Dušan, Brinje c. I/34, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št.
7616, izdala UE Grosuplje. s-56363
Hasić Sanija, Ob sotočju 10, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
186651, S 296252, izdala UE Ljubljana.
s-56200
Holc Aleksander, Lukavci 9, Križevci pri
Ljutomeru, vozniško dovoljenje št. 6873.
p-56020
Horvat Damir, Petrovičeva 21, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 193986,
S 1244287, izdala UE Ljubljana. s-56269
Hostnik Janez, Scopolijeva 26, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
71415, S 812201, izdala UE Ljubljana.
s-56113
Hostnik Janez, Scopolijeva 26, Ljubljana, inštruktorsko dovoljenje, kat. B, št.
71415, SB 5070, izdala UE Ljubljana.
s-56114
Hrnčič Franc, Turški vrh 108, Zavrč, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. 21302,
izdala UE Ptuj. g-56246
Hrup Miroslav, Podplat 1, Podplat, vozniško dovoljenje št. 3582. p-56044
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Hrvatin Alojz, Starod 55, Podgrad, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 000010067, izdala UE Ilirska Bistrica.
s-56230
Hrvatin Rok, Globočice, Kostanjevica na
Krki, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
17837. p-56025
Husanovič Senada, Trg svobode 1, Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
5948, izdala UE Trbovlje. g-56311
Ilić Kosta, Ulica Metoda Mikuža 20, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
169120, S 186513, izdala UE Ljubljana.
s-56073
Ipavec Miran, Kolodvorska 15, Kanal,
vozniško dovoljenje št. 24356. g-56098
Ipavic Simon, Podjunska 32, Mežica,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. 9566,
izdala UE Ravne na Koroškem. g-56164
Jager Verica, Dramlje 3b, Dramlje, izkaz
o učnem uspehu Osnovne šole Dramlje,
izdano leta 1968. g-56100
Janželj Angela, Dolenjska cesta 345,
Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
48945, S 612031, izdala UE Ljubljana.
s-56254
Jančič Franci, Polule 80, Celje, vozniško
dovoljenje, kat. BCGH, št. 39281. p-56024
Jelenič Miran, Semič 47 d, Semič, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10683, izdala UE Črnomelj. p-56031
Jeršin Igor, Vrbičje 4 a, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 20531,izdala UE Grosuplje. s-56142
Jevšenak Tatjana, Dobrava 22, Zreče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6444,
izdala UE Slovenske Konjice. p-56049
Jezič Irena, Tatinec 14, Preddvor, listino. g-56353
Jurca Matjaž, Sušnikova cesta 7, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
11193, izdala UE Vrhnika. s-56071
Jurgele Sonja, Gradnikova 119, Radovljica, delovno knjižico, izdala UE Radovljica.
g-56316
Jurkovič Branislav, Ilovci 16, Miklavž pr
Ormožu, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 4069, izdala UE Ljutomer. p-56021
Justin Ida, Bodovlje 28, Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 23435, izdala UE Škofja Loka. g-56275
Kapš Ivan, Seidlova cesta 24, Novo mesto, delovno knjižico, ser. št. 853562, reg.
št. 2117, izdala UE Kočevje. g-56328
Karun Eveline, Zg. Brnik 78, Cerklje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. reg.
36854, S 1155449, izdala UE Kranj.
g-56049
Kavčič Franc, Lomanoše 20, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. ABCEF,
št. 7027, izdala UE Gornja Radgona.
g-56304
Kavčič Urška, Brezje pri Dobrovi 70 a,
Dobrova, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
223842, S 1250181, izdala UE Ljubljana.
s-56282
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Kavčnik Alojz, Goričica pod Krimom 28,
Preserje, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH,
št. 105678, S 1107691, izdala UE Ljubljana. s-56257
Kitanović Marko, Cesta Ceneta Štuparja
3, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BCGH, št. 223784, S 1250105, izdala UE
Ljubljana. s-56202
Klemen Tinta, Plešivo 22, Dobrovo, vozniško dovoljenje, kat. BGH. g-56240
Knez Klement, Kampel Brda 22b, Koper, evidenčni list za čoln št.
02/03-2683/93. g-56179
Knez Štefanija, C. II. grupe odredov 4,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10249, izdala UE Celje. p-56033
Kodrič Tadej, Pot ilegalcev 15, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
191481, S 447138, izdala UE Ljubljana.
s-56248
Kokalj Franc, Cesta Andreja Bitenca 15,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 59296, S 543607, izdala UE Ljubljana.
s-56050
Kolbe Milan, Vošnjakova ulica 5, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
20696, S 139420, izdala UE Ljubljana.
s-56266
Kolenc Tine, Jemčeva 12, Trzin, vozniško dovoljenje, kat. H, št. reg. 32648, št.
S 001219428, izdala UE Domžale.
s-56126
Kolmančič Boštjan, Janhova 7, Apače,
vozniško dovoljenje, kat. H, št. 12221, izdala UE Gornja Radgona. G-56101
Končan Mirjana, Čolnišče 23, Zagorje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7094.
p-56061
Koprol Tomaž, Garibaldijeva 2, Koper,
vozniško dovoljenje, št. 22661, kat. B, izdala UE Koper. g-56317
Koren Zlatko, Plave, Vojkova 2, Anhovo,
vozniško dovoljenje. g-56076
Korošec Stanilsav, Gorjuše 7, Bohinjska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH,
št. 836. g-56345
Kos Martin, Virmaše 112, Škofja Loka,
zavarovalno polico št. 583147, izdala Zavarovalnica Tilia. g-56343
Kosec Peter, Trubarjeva 7, Mengeš, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. reg. 20616,
S 00944209, izdala UE Domžale. s-56184
Kosta Eva, Maroltova ulica 11, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
14111, S 928999, izdala UE Ljubljana.
s-56387
Kotolenko Zvonko, Zlato polje 2 b, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 49394,
S 1224240, izdala UE Kranj. g-56233
Kovčić Anto, Gregorčičeva cesta 5,
Šmarje Sap, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 8420, izdala UE Grosuplje.
s-56249
Krajc Roman, Livold 62 a, Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11492, izdala UE Kočevje. s-56130

Kralj Stanislava, Begunje 12, Begunje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH,. št. 2458.
g-56357
Kramžar Jože, Žorgova 26, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 166143,
S 1051784, izdala UE Ljubljana. s-56332
Kramžar Jože, Žorgova 26, Ljubljana,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna
št. 02/13-1799/98, izdala Pristaniška kapitanija Koper. s-56333
Kramar Slavko, Cvetlin, Cvetlin, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje gradbene
šole Ivana Kavčiča v Ljubljani, izdano leta
1974. s-56289
Krampač Cecilija, G. Bistrica 148, Črenšovci, zavarovalno polico št. 0573588, izdala Zavarovalna družba Adriatic d.d.
p-56076
Križman Jožef, Tratna 39, Grobelno, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8764, izdala
UE Šentjur. p-56080
Krnc Jože, Predole 10, Grosuplje, zavarovalno polico št. AO 149763, izdala Zavarovalna hiša Slovenica. s-56062
Kuduzović Jasmin, Vodnikova cesta 8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 158474, S 888869, izdala UE Ljubljana. s-56383
Kuhar Karmen, Partizanska ulica 48, Radlje ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 10222, UE Radlje ob Dravi. p-56086
Kunej Anton, Hrastje pri Bistrici 9a, Bistrica ob Sotli, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 17131, izdala UE Šmarje pri Jelšah. . p-56002
Lampič Franc, Nanoška ulica 6, Ljubljana, zavarovalno polico št. 331581, izdala
Zavarovalnica Tilia. s-56074
Lautar Gabrijel Jelka, Hrušica 202, Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. B.
g-56309
Lavrenčič Tilen, Gradnikove brigade 15,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 40161, izdala UE Nova Gorica. g-56207
Laznik Marko, Gortina 168, Muta, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 539, izdala UE Radlje ob Dravi. p-56048
Leban Tanja, Streliška pot 34, Nova Gorica, spričevalo 4. letnika Srednje šole Novi
Gorici, izdano leta 1991 na ime Gorjan Tanja. p-56062
Leben Rajko, Horjul 255 a, Horjul, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 92314,S
1010930, izdala UE Ljubljana. s-56295
Lizz Marjan, Kraigherjeva 25, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 17831, izdala UE Ptuj. g-56048
Ličen Zdravko, Branik št. 200, Branik,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH. g-56178
Lorbek Marjana, Litostrojska cesta 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 198757, S 812668, izdala UE Ljubljana. s-56329
Lunežnik Slavko, Ritoznoj 4, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 6421. g-56023
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Lutovac Tatjana, Kunaverjeva ulica 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 150707, S 841580, izdala UE Ljubljana. s-56152
Mahmutovič Sead, Tovarniška 4/b, Ajdovščina, vozniško dovoljenje kat. BCGH,
št. S 705239. g-56315
Majerič Uroš, Črmlja 20 b, Trnovska vas,
listino. g-56283
Majstorović Bojan, Preglov trg 13, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
197514, S 810744, izdala UE Ljubljana.
s-56072
Maleš Mile, Krčevina pri Vurbergu 158,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
35450, izdala UE Ptuj. g-56339
Marinčič Andreja, Jakčeva ulica 2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
114236, S 685608, izdala UE Ljubljana.
s-56313
Markovič Tomaž, Trnovska ulica 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
75460, S 973327, izdala UE Ljubljana.
s-56145
Marsetič Kati, Puntarjeva 18, Koper, vozniško dovoljenje. g-56103
Martelanc Lučano, Vogrsko 156, Volčja
Draga, listino. g-56284
Mataič Mirko, Gaberje 140, Lendava,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 6756,
izdala UE Lendava. p-56077
Maček Aleš, Kuharjeva 8, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. H, št. 32915,
S 001229145, izdala UE Domžale.
s-56253
Maček Mojca, Opekarska cesta 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 167402, S 891164, izdala UE Ljubljana. s-56286
Mele Janko, Cesta gradenj 6, 1360 Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
3756, izdala UE Vrhnika. s-56112
Mihelič Leon, Stare Črnuče 3, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
212606, S 1103181, izdala UE Ljubljana.
s-56374
Mijošek Dejan, Sp. Brežnica 18, Poljčane, vozniško dovoljenje, kat. H, št. 16872.
g-56234
Mlakar Jure, Mače 10 a, Preddvor, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. reg. 44148,
S 807864, izdala UE Kranj. s-56278
Modic Milan, Cesta v Gorice 12, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
44147, S 595879, izdala UE Ljubljana.
s-56260
Modic Zule Mojca, Kersnikova ulica 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 48932, S 932129, izdala UE Ljubljana.
s-56279
Modrič Čabraja Marijana, II. Baošički odvojak 8, Zagreb, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu, izdano leta 1976. g-56081
Močnik Pavel, Gorenje polje 13, Anhovo, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH.
g-56180

Mršič Vesna, Šmartno ob Paki 137,
Šmartno ob Paki, spričevalo I. letnika Srednje Trgovske šole-program trgovec.
g-56247
Mršnik Matej, Tržaška cesta 36, Ljubljana, zavarovalno polico št. 0131484, izdala
Zavarovalna hiša Slovenica. s-56131
Mustafovski Baškim, Labuništa b. št. ,
Struga,
delovno
dovoljenje
št.
0424475009, izdano 3. 7. 1998. s-56158
Mustafovski Mustafa, Labuništa b. št. ,
Struga,
delovno
dovoljenje
št.
0424475411, izdano dne 13. 7. 1998.
s-56157
Nemanič Miran, Gornja Lokvica 29 a,
Metlika, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
5127, izdala UE Metlika. g-56172
Nerad Anton, Melinci 107, Beltinci, vozniško dovoljenje št. 17833. p-56023
Novković Marko, Ulica Staneta Severja
2a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 192249, S 513588, izdala UE
Ljubljana. s-56104
Oblak Denis, Log 3, Hrastnik, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 7214, izdala UE
Hrastnik. s-56327
Omerzo Marija, Elektrarniška 28, Brestanica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
13016. g-56165
Orehov Zlato, Cesta v mestni log 1, Ljubljana, delovno knjižico. s-56219
Otoničar Sabina, Pod slemenom 1, Križe, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 4656,
izdala UE Tržič. p-56066
PIA TOP LINE d.o.o., Sedejeva ulica 8,
Ljubljana, štampiljko pravokotne oblike z
vsebino: PIA TOP LINE Trgovina, zunanja
trgovina in zastopniški posli, d.o.o.,
LJUBLJANA. s-56030
Palamar Edin, Vojkova cesta 77, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
215094, S 1138185, izdala UE Ljubljana.
s-56198
Pangerc Mirka, Kotlje 235, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 16351, izdala UE Ravne na Koroškem.
g-56080
Pavlin Janez, Križe 16, Novo mesto, spričevalo osnovne šole, izdano leta 1983.
g-56186
Pavlin Marija, Smrjene 77, Škofljica,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
66641, S 392345, izdala UE Ljubljana.
s-56384
Pavlin Martin, Ul. D. Bučarja 5, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
33461, S 752665, izdala UE Novo mesto.
s-56292
Pavlinec Marijan, Gabrovec 2, Pregrade, spričevalo o zaključnem izpitu Srednjekovinarske strojne in metalurške šole v Mariboru, izdano leta 1983. g-56079
Pavšer Marjan, Gradnikova 81, Radovljica, zdravstveno izkaznico in izkaznico o prostovoljnem zdravstvenem zavarovanju.
s-56174
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Pačnik Mojca, Reboljeva ulica 11, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
178468, S 890911, izdala UE Ljubljana.
s-56027
Peloz Nataša, C. na Čuklje 23 b, Šempeter, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
40793, izdala UE Nova Gorica. g-56208
Penko Ivan, Narin 26, Pivka, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 11012, izdala UE
Postojna. p-56071
Perc Škulj Silvija, Moškričeva ulica 32,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 179720, S 685513, izdala UE Ljubljana. s-56214
Perko Cveto, Za jezom 11, Tržič, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. reg. 4286,
izdala UE Tržič. g-56352
Perković Blaž, Cesta komandanta Staneta 11, Litija, potrdilo o opravljenem tečaju za voznika dvigal, izdal Izobraževalni center Litostroj v Ljubljani, leta 1987. s-56256
Perpar Mateja, Krpanova 4 a, Logatec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6011,S
853502, izdala UE Logatec. s-56201
Petek David, Hardek 16, Ormož, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. 9111,
izdala UE Ormož. g-56082
Petelin Branka, Kamnik pod Krimom 72
b, Preserje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 223279, S 1233968, izdala UE Ljubljana. s-56156
Peterka Darja, Kokošnje 14, Dob, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. reg. 27615,
S 000603724, izdala UE Domžale.
s-56063
Peterlin Darko, Brilejeva ulica 15, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
203332, S 1097457, izdala UE Ljubljana.
s-56320
Peternel Jernej, Javorje 31, Poljane, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 26021, izdala UE Škofja Loka. g-56017
Petrič Branko, Martinjak 25, Cerknica,
vozniško dovoljenje, kat. ABGHF, št. 757,
izdala UE Cerknica. s-56331
Plestenjak Dunja, Vrhovci, cesta VIII7,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico
št.
42237097. s-56215
Podgornik Mitja, Grajska ulica 14, Tolmin, vozniško dovoljenje št. 1206049, izdala UE Tolmin. g-56077
Podreka Dragan, Ulica Pohorskega bataljona 213, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. 78180, S 229145, izdala UE
Ljubljana. s-56173
Ponikvar Aleš, Polje cesta V 2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
173855, S 934625, izdala UE Ljubljana.
s-56018
Porekar Jan, Vrhovci c. X 27, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 193124,
S 1010959, izdala UE Ljubljana. s-56221
Porić Ferid, Kamniška cesta 2, Mengeš,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. reg.
15668, S 000255863, izdala UE Domžale. s-56312
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Potočnik Ivan, Bertoncljeva 20, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. reg.
46295, S 1078493, izdala UE Kranj.
s-56176
Prebil Uroš, Soteška pot 89, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 183368,
S 133888, izdala UE Ljubljana. s-56141
Prek Antonija, Brest 47, Ig, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 46149, S 632006,
izdala UE Ljubljana. s-56051
Prevejšek Milan, Kregarjeva 11, Brežice, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
11957, izdala UE Brežice. p-56018
Putnik Milan, Miren 141/d, Miren, vozniško dovoljenje. g-56310
Radišić Radovan, Tržaška cesta 122 a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje kat. BFGH,
št. 109809, S 264549, izdala UE Ljubljana. s-56137
Radosavljevič Miroslav, Pretnerjeva 8,
Postojna, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. 9770, izdala UE Postojna. s-56301
Rahne Ingrid, Žubina 32, Veliki Gaber,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10342,
S 001061935, izdala UE Trebnje. s-56375
Rant Cita, Triglavska ulica 13, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 82386,
S 973243, izdala UE Ljubljana. s-56381
Rant Cita, Triglavska ulica 13, Ljubljana,
zavarovalno polico št. 546958, izdala Zavarovalnica Tilia. s-56382
Rataj Alojz, Šibenik 36, Šentjur, vozniško
dovoljenje, kat. ABCFGH, št. 4378, izdala
UE Šentjur. p-56083
Režek Nataša, Radovica 1 b, Metlika,
spričevalo III. letnika Srednje ekonomske
šole v Novem mestu, izdano leta 1997.
s-56386
Rebec Jadran, Plavje 55, Škofije, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna št.
02/13-5159/96. g-56026
Resman Miha, Šiškovo naselje 14,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
reg. 39996, S 1146701, izdala UE Kranj.
s-56183
Rizvić Šerif, Prečna pot 7, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, št. 4974,
izdala UE Vrhnika. s-56385
Rolih Denis, Zarečje 7, Ilirska Bistrica,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 001016021, izdala UE Ilirska Bistrica.
g-56016
Rotar Aleš, Podgora 3 b, Ravne na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
13417, izdala UE Ravne na Koroškem
g-56235
Rovina Milena, Kampel 29, Koper, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 43036. g-56236
Rozman Katarina, Kersnikova 1, Velenje, spričevalo 3. letnika TK kmetijske in
gospod. šole Šentjur. g-56188
Rozman Stanislav, Žigon 7, Laško, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. 4548,
izdala UE Laško. p-56035
Rudolf Danica, Breg 59, Žirovnica, vozniško dovoljenje št. 00302653. g-56344
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Saksida Markun Ines, Ulica Jana Husa
5, Ljubljana, vozniško dovoljenje kat. BGH,
št. 150641, S 813172, izdala UE Ljubljana. s-56226
Saloper Drenik Milojka, Ulica talcev 41,
Straža, vozniško dovoljenje št. 27937, izdala UE Novo mesto. g-56148
Savec Aleksandra, Mačkovci 33, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
24.094, S 000209864, izdala UE Domžale. s-56361
Sekolovnik Matej, Vidičeva ulica 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
192644, S 516180, izdala UE Ljubljana.
s-56166
Selič Darko, Latkova vas 169, Prebold,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 452672, izdala UE Žalec. p-56011
Selič Franc, Podzemelj št. 120, Gradac,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 1958,
izdala UE Metlika. g-56358
Selič Marija, Latkova vas 169, Prebold,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 453246, izdala UE Žalec. p-56012
Seljak Matjaž, Radio cesta 12, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
19760, S 000555547, izdala UE Domžale. s-56133
Sinkovič Tomaž, Košenice 80, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
19670 S 825436, izdala UE Novo mesto.
s-56218
Slana Mojca, Društvena ulica 13, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
73100, S 321565, izdala UE Ljubljana.
s-56177
Slavec Peter, Komen 1/b, Komen, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 11489.
g-56322
Smogavec Saša, Špindlerjeva 12, Slovenska Bistrica, spričevalo Osnovne šole
Pohorski odred Slovenska Bistrica, izdano
leta 1992. g-56359
Smole Boštjan, Lanišče 23, Škofljica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 66219,
S 847568, izdala UE Ljubljana. s-56044
Smolnikar Nataša, Slomškova 27, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
23738/98-21. g-56102
Starc Janez, Osip Šest 18, Metlika, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 650, izdala
UE Metlika. g-56034
Starc Rajko, Na jasi 10, Tržič, vozniško
dovoljenje št. 27974. p-56093
Strehar Tomaž, Trzinska 6, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. reg.
20967, S 000234404, izdala UE Domžale. s-56046
Suhadolnik Aleš, Gornje Vreme 15, Vremski britof, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 14413, izdala UE Sežana. g-56087
Suša Pavel, 9. korpus 20, Izola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 2204, izdala
UE Izola. g-56324
Šabotić Azra, Šmartinska cesta 14, Ljubljana, delovno knjižico. s-56138

Šega Dejan, Dornava 40/b, Dornava,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 30340,
izdala UE Ptuj. g-56342
Šešok Dušan, Slomškova ulica 23, Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna št. 02/13-805/1-87. s-56005
Šilc Ilinka, Kolodvorska 25, Ribnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6703, izdala
UE Ribnica. s-56139
Šimonka Jožef, Gaberje 71, Lendava,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
10329, izdala UE Lendava. p-56094
Šivic Anton, Loka 2, Tržič, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 2317, izdala UE
Tržič. g-56161
Škofic Marina, Ul. Lojzeta Hrovata 8,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
reg. 9648, S 599516, izdala UE Kranj.
g-56031
Šuc Gorazd, Prvomajska 110, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH.
g-56091
Šuligoj Tanja, Vojkova 26, Anhovo, vozniško dovoljenje. g-56090
Tabakovič Nada, Šolska ul. 3, Brežice,
delovno knjižico. g-56203
Testen Justina, Gorenjska c.16, Mengeš, vozniško dovoljenje. g-56175
Tomac Bernarda, Slovenčeva ulica 145,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 154808, S 927569, izdala UE Ljubljana. s-56060
Tončič Špela, Jedinščica 19, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
34945, izdala UE Novo mesto. g-56306
Topolinjak Miroslav, Brodajev trg 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 113087, S 888151 in inštruktorsko dovoljenje št. SB 5721, izdala UE Ljubljana.
s-56028
Torkar Božidar, Alpska cesta 18, Lesce,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
11689. g-56086
Tostovršnik Aleš, Radmirje 62, Ljubno
ob Savinji, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. 6192, izdala UE Mozirje. p-56013
Totter Metod, Griblje 13, Gradac, vozniško dovoljenje št. S 114352. g-56010
Traven Bojan, Pokopališka pot 20, Naklo, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
49794, S 1254152, izdala UE Kranj.
s-56225
Trošt Robert, Kajuhova ulica 44, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
166472, S 891243, izdala UE Ljubljana.
s-56196
Tuš Janez, Zagojiči 15 a, Gorišnica, potrdilo o znanju CPP št. 7192, izdala UE
Ptuj. g-56244
Tušak Miran, Gorišnica 106, Gorišnica,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. 25007,
izdala UE Ptuj. g-56341
Urh Anton, Zajčje Polje št. 5, Kočevje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9294.
g-56088
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Valenčič Iztok, Črtomirova ulica 16, Ljubljana, diplomo Srednje ekonomske šolev
Ljubljani, izdano leta 1990. s-56135
Vidljinovič Marina, Košenice 33, Novo
mesto, spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije Novo mesto, izdano leta 1978.
g-56187
Vodopivec Gregor, Ulica nadgoriških
borcev 32, Ljubljana, vozniško dovoljenje,kat. BGH, št. 222846, S 1243624, izdala UE Ljubljana. s-56195
Vogrič Ivan, Šentviška gora 18, Slap ob
Idrijci,
vozniško
dovoljenje,
št.
S 000122381, izdala UE Tolmin. g-56302
Volk Danilo, Dobravlje 87, Dobravlje, evidenčni list za čoln KP 138, št.
02/03-1476/70, izdan 24. 6. 19970.
g-56093
Volk Saša, Poklukarjeva 17, Ljubljana,
zavarovalno polico št. 0128763, izdala Zavarovalnica Slovenica. s-56268
Vrbnjak Tanja, Alpska 13, Bled, spričevalo, izdano na ime Tanja Langus. g-56356
Vrhunec Matija, Vodnikova cesta 184,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 212943, S 1212418, izdala UE Ljubljana. s-56022
Werle Anamarija, Žirovnica 2, Žirovnica,
vozniško dovoljenje S 743803. g-56094

Št.

Zajc Edvard, Cesta na ježah 8 d, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 141973,
S 612143, izdala UE Ljubljana. s-56067
Zec Miloš, Poklukarjeva ulica 10, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
178187, S 1011967, izdala UE Ljubljana.
s-56300
Zibelnik Anica, Dol. vas pri Pol. Gradcu
11, Polhov Gradec, vozniško dovoljenje,
kat. BFGH, št. 55113, S 241646, izdala
UE Ljubljana. s-56259
Zidar Stanislav, Slovenska cesta 55,
Ljubljana, potrdilo o statusu vojnega invalida št. 002018, izdala UE Ljubljana, Izpostava Center. s-56272
Zidar Stanislav, Slovenska cesta 55 b,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. 95801, S 391484, izdala UE Ljubljana.
s-56273
Zobec Anita, Cesta na Markovec 9, Koper, zavarovalno polico št. AO 0550813.
g-56351
Zorko Olga, C. bratov Cerjakov 7, Brežice, delovno knjižico. s-56192
Zorko Olga, Cesta bratov Cerjakov 7,
Brežice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
11019, izdala UE Brežice. p-56055
Zupan Jože Metod, Planina 24, Kranj,
delovno knjižico. g-56171
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Zupan Katarina, Pot na Jošta 22, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1027104, št. reg. 45032, izdala UE
Kranj. g-56019
Zupančič Frane, Kunaverjeva ulica 7,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 174481, S 545896, izdala UE Ljubljana. s-56003
Zver Janez, Ižakovci 69a, Beltinci, vozniško dovoljenje št. 02494. p-56054
Žagar Tatjana, Hrastje 129, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 26678,
S601140, izdala UE Kranj. g-56012
Žel Janez, Gradišče 15, Slovenj Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGHC, št.
14957, izdala UE Slovenj Gradec.
g-56243
Žerovnik Boštjan, Ulica Simona Jenka
10, Medvode, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 162459, S 768403, izdala UE
Ljubljana. s-56194
Žigon Dušan, Glinškova ploščad 14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 20025, S 136023, izdala UE Ljubljana.
s-56323
Žnidaršič Silvester, Istrskega odreda 19,
Portorož, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 4562, izdala UE Piran. g-56162

Vsebina
Sodni register
Kranj
Nova Gorica
Ptuj
Slovenj Gradec
Prenehanje družb po skrajšanem postopku
in izbris iz sodnega registra
Celje
Koper
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5660
5667
5669
5669
5669

Razglasi sodišč
Oklici dedičem
Oklici o skrbnikih in razpravah
Stečajni postopki in likvidacije

5670
5670
5670
5670

Razpisi delovnih mest

5671

Javna naročila po zakonu o javnih naročilih
Namera o naročilu
Javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev
Javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti
Dvostopenjski javni razpis
Zbiranje ponudb
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5671
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5700
5700

Zbiranje predlogov
Sklepi po 42. členu
Oddaja javnega naročila brez javnega
razpisa (55. člen)

5700
5701

Javni razpisi

5721

Objave delniških družb
Javne prodaje delnic
Odkupi poslovnih deležev družb
Sklepi o povečanju in zmanjšanju kapitala
Sklici skupščin in nasprotni predlogi

5724
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Objave po 42. členu zakona o javnih glasilih

5730

Razne objave

5731

Javna naročila po zakonu o javnih naročilih
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PREDPISI O CESTNEM
PROMETU
Zakon o varnosti cestnega prometa z uvodnimi pojasnili
Jakoba Hvastije, Mihe Kunstlerja in Vojka Robnika
in drugi predpisi
Zakon o varnosti cestnega prometa razvršča prometne nesreče, glede na posledice, v
štiri kategorije. Kako ravnati v teh primerih? Podrobnejši odgovor med drugim ponujajo
uvodna pojasnila v novi knjižici Zbirke predpisov, ki so jih napisali sodelavci Ministrstva
za notranje zadeve – avtorji zakonskega besedila.
Poleg zakona o varnosti cestnega prometa so objavljeni tudi drugi predpisi, ki so
neposredno povezani z njegovim izvajanjem. Za prevoznike je predvsem zanimiv
Zakon o prevozih v cestnem prometu, ki ga je državni zbor spremenil in dopolnil
junija letos. Kako sodniki za prekrške evidentirajo kazenske točke, govori Navodilo o
vodenju skupne evidence o številu izrečenih kazenskih točk storilcem prekrškov v cestnem prometu in o izrečenih ukrepih prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja. Odgovor na vprašanje, kakšna je najvišja dovoljena hitrost na
posameznih cestah v Sloveniji, pa nam ponuja tudi Uredba o kategorizaciji državnih
cest, ki jo je spomladi letos izdala slovenska vlada.
Cena 2940 SIT

10459

Naročila sprejema ČZ URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, SLOVENSKA 9,
p.p. 379/VII. Pošljete jih lahko po telefaksu 125 14 18.
Vse naše publikacije lahko kupite neposredno v prodajnem oddelku vsak dan od 7.30 do 12.30,
ob sredah tudi od 15. do 17. ure.
Informacije dobite na tel. 061/125 02 94.
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