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Uradne objave

Sodni register

Popravek

V Uradnem listu RS, št. 76 z dne 10. XII.
1997, Srg št. 94/02133, Rg-104179, se
subjekt vpisa pravilno glasi: ANDAX, d.o.o.,
storitveno, proizvodno, trgovsko podjet-
je, Slovenske Konjice, sedež: Kajuhova
3, 3210 Slovenske Konjice.

Okrožno sodišče v Celju

LJUBLJANA

Rg-103547
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18267 z dne 16. 10. 1996 pri subjektu
vpisa Stanovanjska zadruga LJUBLJAN-
SKI KABEL, p.o., Linhartova 1, Ljubljana,
sedež: Linhartova 1, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/07362/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, sedeža
in zastopnika, uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah, uskladitev dejavnosti in
člane nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5385091
Firma: Zadruga Ljubljanski kabel, z.b.o.
Skrajšana firma: Ljubljanski kabel, z.b.o.
Pravnoorg. oblika: zadruga brez odgo-

vornosti
Sedež: 1000 Ljubljana, Štihova 10
Osnovni kapital: 144,638.610 SIT
Ustanovitelji: Poljšak Sava-Anton, Ljub-

ljana, Einspielerjeva 3, vstop 1. 12. 1988,
vložek 320 SIT; Telban Danica, Ljubljana,
Peričeva 7, vstop 1. 12. 1988, vložek 320
SIT; Faganel Ana Marija, Ljubljana, Periče-
va 7, vstop 1. 12. 1988, vložek 320 SIT;
Pavlinec Ivan, Ljubljana, Peričeva 7, vstop
1. 12. 1988, vložek 320 SIT; Turk Anton,
Ljubljana, Peričeva 7, vstop 1. 12. 1988,
vložek 320 SIT; Simčič Vjekoslav, Ljublja-
na, Peričeva 7, vstop 1. 12. 1988, vložek
320 SIT; Gorkič Miloš, Ljubljana, Vodovod-
na 3, vstop 1. 12. 1988, vložek 320 SIT;
Turk Ivan, Ljubljana, Einspielerjeva 5b, vs-
top 1. 12. 1988, vložek 320 SIT; Turnšek
Avgust, Ljubljana, Einspielerjeva 5b, vstop
1. 12. 1988, vložek 320 SIT; Marinculič
Ivan, Ljubljana, Vodovodna 3a, vstop 1. 12.
1988, vložek 40 SIT; Lenče Angela, Ljub-
ljana, Vodovodna 3a, vstop 1. 12. 1988,
vložek 320 SIT; Janžič Vlado, Ljubljana, Vo-
dovodna 3a, vstop 1. 12. 1988, vložek 40

SIT; Šinkovec Jože, Ljubljana, Vodovodna
3a, vstop 1. 12. 1988, vložek 320 SIT;
Evačič Vlado, Ljubljana, Vodovodna 3a,
vstop 1. 12. 1988, vložek 40 SIT; Eržen
Anica, Ljubljana, Vodovodna 3a, vstop
1. 12. 1988, vložek 40 SIT; Sušnik Urška,
Ljubljana, Vodovodna 3a, vstop 1. 12.
1988, vložek 40 SIT; Cibic Tatjana, Ljublja-
na, Vodovodna 3a, vstop 1. 12. 1988, vlo-
žek 40 SIT; Jelen Božidara, Ljubljana, Peri-
čeva 7, vstop 1. 12. 1988, vložek 320 SIT;
Matoh Janez, Ljubljana, Einspielerjeva 5a,
vstop 1. 12. 1988, vložek 320 SIT; Polaj-
nar Franc, Ljubljana, Vodovodna 1, vstop
1. 12. 1988, vložek 310 SIT; Kovačič Slav-
ko, Ljubljana, Einspielerjeva 5b, vstop
1. 12. 1988, vložek 310 SIT; Kavčič Raj-
ko, Ljubljana, Peričeva 7, vstop 1. 12.
1988, vložek 310 SIT; Košorok Rudi, Ljub-
ljana, Vodovodna 3, vstop 1. 12. 1988, vlo-
žek 310 SIT; Ogrin Niko, Ljubljana, Kuzmi-
čeva 5, vstop 1. 12. 1988, vložek 30 SIT;
Knop Ljubo, Ljubljana, Peričeva 7, vstop
1. 12. 1988, vložek 310 SIT; Mejač Stan-
ko, Ljubljana, Einspielerjeva 5c, vstop
1. 12. 1988, vložek 310 SIT; Juvančič Ma-
ra, Ljubljana, Linhartova 1, vstop 1. 12.
1988, vložek 41,79 SIT; Zlokarnik Katari-
na, Ljubljana, Linhartova 7, vstop 1. 12.
1988, vložek 40,46 SIT; Marolt Jana, Ljub-
ljana, Kuzmičeva 5, vstop 1. 12. 1988, vlo-
žek 40 SIT; Berce Boris, Ljubljana, Periče-
va 7, vstop 1. 12. 1988, vložek 320 SIT;
Malavašič Bernard, Ljubljana, Einspielerje-
va 5, vstop 1. 12. 1988, vložek 320 SIT;
Ipavic Marjan, Ljubljana, Linhartova 1, vstop
1. 12. 1988, vložek 40 SIT; Černčec Mi-
lan, Ljubljana, Einspielerjeva 5b, vstop
1. 12. 1988, vložek 320 SIT; Heric Miran,
Ljubljana, Linhartova 5, vstop 1. 12. 1988,
vložek 40 SIT; Urbanija Jernej, Ljubljana,
Kržičeva 4, vstop 1. 12. 1988, vložek 320
SIT; Bratina Valentin, Ljubljana, Kuzmičeva
5, vstop 1. 12. 1988, vložek 40 SIT; Košak
Miha, Ljubljana, Einspielerjeva 3, vstop
1. 12. 1988, vložek 320 SIT; Stopar Alen-
ka, Ljubljana, Einspielerjeva 3, vstop 1. 12.
1988, vložek 320 SIT; Lozej Miran, Ljublja-
na, Kuzmičeva 5, vstop 1. 12. 1988, vlo-
žek 40 SIT; Svetlič Stane, Ljubljana, Eins-
pielerjeva 4, vstop 1. 12. 1988, vložek 320
SIT; Fortič Bojan, Ljubljana, Vodovodna 3,
vstop 1. 12. 1988, vložek 322,66 SIT; Zor-
čič-Šoba Slavica, Ljubljana, Peričeva 7, vs-
top 1. 12. 1988, vložek 320 SIT; Zdovc
Hilda, Ljubljana, Einspielerjeva 3, vstop
1. 12. 1988, vložek 320 SIT; Mejak Miran,
Ljubljana, Einspielerjeva 5a, vstop 1. 12.
1988, vložek 320 SIT; Bahar Janez, Ljub-
ljana, Vodovodna 1, vstop 1. 12. 1988, vlo-
žek 320 SIT; Bavčer Janko, Ljubljana, Eins-

pielerjeva 5, vstop 1. 12. 1988, vložek 320
SIT; Kobe Tomaž, Ljub, Peričeva 7, vstop
1. 12. 1988, vložek 320 SIT; Štrukelj Hil-
da, Ljubljana, Ravbarjeva 3, vstop 1. 12.
1988, vložek 320 SIT; Sodnik Rajka, Ljub-
ljana, Ravbarjeva 3, vstop 1. 12. 1988, vlo-
žek 320 SIT; Krejan Romana, Ljubljana,
Ravbarjeva 3, vstop 1. 12. 1988, vložek
320 SIT; Pavčič Emanuel, Ljubljana, Eins-
pielerjeva 3, vstop 1. 12. 1988, vložek 320
SIT; Korošec Timotej, Ljubljana, Ravbarjeva
3, vstop 1. 12. 1988, vložek 320,92 SIT;
Bužga Dragica, Ljubljana, Peričeva 1, vstop
1. 12. 1988, vložek 320 SIT; Kapus Slav-
ko, Ljubljana, Peričeva 7, vstop 1. 12.
1988, vložek 320 SIT; Gaspari Marjan,
Ljubljana, Einspielerjeva 5, vstop 1. 12.
1988, vložek 320 SIT; Smole Janko, Ljub-
ljana, Kuzmičeva 5, vstop 1. 12. 1988, vlo-
žek 43,34 SIT; Pupovac Majda, Ljubljana,
Einspielerjeva 5c, vstop 1. 12. 1988, vlo-
žek 320,67 SIT; Petrič Iva, Ljubljana, Eins-
pielerjeva 5a, vstop 1. 12. 1988, vložek
320 SIT; Šef Alojzij, Ljubljana, Linhartova 3,
vstop 1. 12. 1988, vložek 40 SIT; Možina
Marko, Ljubljana, Einspielerjeva 5a, vstop
1. 12. 1988, vložek 320 SIT; Lavrič Blaž,
Ljubljana, Linhartova 5, vstop 1. 12. 1988,
vložek 40 SIT; Penca-Kozina Olga, Ljublja-
na, Linhartova 3, vstop 1. 12. 1988, vložek
40 SIT; Žerovec Božo, Ljubljana, Linharto-
va 1, vstop 1. 12. 1988, vložek 40 SIT;
Zidarič Neva, Ljubljana, Einspielerjeva 3,
vstop 1. 12. 1988, vložek 321,89 SIT;
Tomšič-Srebotnjak Dubravka, Ljubljana, Lin-
hartova 1, vstop 1. 12. 1988, vložek 40
SIT; Klinar Janez, Ljubljana, Einspielerjeva
5, vstop 1. 12. 1988, vložek 320 SIT; Lup-
še Karmela, Ljubljana, Peričeva 1, vstop
1. 12. 1988, vložek 320 SIT; Švajcer De-
meter, Ljubljana, Peričeva 1, vstop 1. 12.
1988, vložek 320 SIT; Malacko Zorica,
Ljubljana, Linhartova 3, vstop 1. 12. 1988,
vložek 40 SIT; Lasič Miran, Ljubljana, Lin-
hartova 5, vstop 1. 12. 1988, vložek 40,58
SIT; Ahlin Marjeta, Ljubljana, Kuzmičeva 5,
vstop 1. 12. 1988, vložek 40 SIT; Juhart-Ci-
riello Jelka, Ljubljana, Kržičeva 2, vstop
1. 12. 1988, vložek 324,56 SIT; Kržišnik
Alenka, Ljubljana, Linhartova 5, vstop 1. 12.
1988, vložek 40 SIT; Ambrožič Lado, Ljub-
ljana, Linhartova 7, vstop 1. 12. 1988, vlo-
žek 40 SIT; Milosavljevič Ljubica, Ljubljana,
Linhartova 9, vstop 1. 12. 1988, vložek
40,79 SIT; Pikelj Sonja, Ljubljana, Linharto-
va 3, vstop 1. 12. 1988, vložek 41,75 SIT;
Brodarič Vinko, Ljubljana, Linhartova 5, vs-
top 1. 12. 1988, vložek 40 SIT; Kralj Jele-
na, Ljubljana, Einspielerjeva 5, vstop 1. 12.
1988, vložek 323,09 SIT; Živković – Golob
Milan, Ljubljana, Linhartova 1, vstop 1. 12.
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1988, vložek 41,23 SIT; Gomilšek-Kavs Te-
reza, Ljubljana, Linhartova 5, vstop 1. 12.
1988, vložek 40 SIT; Avanzo Leo, Ljublja-
na, Kržičeva 4, vstop 1. 12. 1988, vložek
320 SIT; Mavrin Stanislav, Ljubljana, Peri-
čeva 7, vstop 1. 12. 1988, vložek 322,59
SIT; Brezovšek Ivan, Ljubljana, Linhartova
7, vstop 1. 12. 1988, vložek 42,46 SIT;
Herman Rado, Ljubljana, Einspielerjeva 3,
vstop 1. 12. 1988, vložek 322,83 SIT; Žlin-
dra Dušan, Ljubljana, Linhartova 9, vstop
1. 12. 1988, vložek 40 SIT, Rapoša An-
drej, Ljubljana, Einspielerjeva 3, vstop
1. 12. 1988, vložek 43,77 SIT; Hodnik
Marjan, Ljubljana, Linhartova 5, vstop 1. 12.
1988, vložek 41,23 SIT; Drolc Marija, Ljub-
ljana, Linhartova 9, vstop 1. 12. 1988, vlo-
žek 41,85 SIT; Štrukelj Marija, Ljubljana,
Linhartova 7, vstop 1. 12. 1988, vložek
42,58 SIT; Pavlin Franc, Ljubljana, Einspie-
lerjeva 3, vstop 1. 12. 1988, vložek 323,47
SIT; Marinček Črt, Ljubljana, Vodovodna 3,
vstop 1. 12. 1988, vložek 321,62 SIT;
Praznik Peter, Ljubljana, Kuzmičeva 5, vstop
1. 12. 1988, vložek 44,66 SIT; Dobrilovič
Miro, Ljubljana, Einspielerjeva 5a, vstop
1. 12. 1988, vložek 321,59 SIT; Vojvoda
Marinka, Ljubljana, Kuzmičeva 5, vstop
1. 12. 1988, vložek 42,09 SIT; Komar Goj-
mir, Ljubljana, Einspielerjeva 3, vstop 1. 12.
1988, vložek 321,51 SIT; Kumše Bojan,
Ljubljana, Kuzmičeva 5, vstop 1. 12. 1988,
vložek 40 SIT; Stante Hilda, Ljubljana, Lin-
hartova 5, vstop 1. 12. 1988, vložek 40
SIT; Cibic Damir, Ljubljana, Kuzmičeva 5,
vstop 1. 12. 1988, vložek 42,55 SIT; Fe-
renz Marija, Ljubljana, Einspielerjeva 5c,
vstop 1. 12. 1988, vložek 320 SIT; Pirkma-
jer Milko, Ljubljana, Linhartova 1, vstop
1. 12. 1988, vložek 42,08 SIT; Krč Miha,
Ljubljana, Linhartova 7, vstop 1. 12. 1988,
vložek 42,38 SIT; Pavčič Sonja, Ljubljana,
Linhartova 5, vstop 1. 12. 1988, vložek 40
SIT; Čerpič Slavko, Ljubljana, Einspielerje-
va 5b, vstop 1. 12. 1988, vložek 324,14
SIT; Belopavlovič Nataša, Ljubljana, Linhar-
tova 3, vstop 1. 12. 1988, vložek 43,47
SIT; Bole Vera, Ljubljana, Peričeva 7, vstop
1. 12. 1988, vložek 322 SIT; Vavken Vido,
Ljubljana, Peričeva 7, vstop 1. 12. 1988,
vložek 333,23 SIT; Počkaj Drago, Ljublja-
na, Peričeva 7, vstop 1. 12. 1988, vložek
323,09 SIT; Cimprič Milan, Ljubljana, Peri-
čeva 5, vstop 1. 12. 1988, vložek 325,49
SIT; Eržen-Deu Božena, Ljubljana, Linhar-
tova 7, vstop 1. 12. 1988, vložek 44,76
SIT; Primožič Nada, Ljubljana, Einspielerje-
va 3, vstop 1. 12. 1988, vložek 332,60
SIT; Barle Božidar, Ljubljana, Ravbarjeva 3,
vstop 1. 12. 1988, vložek 340 SIT; Gajšek
Valter, Ljubljana, Ravbarjeva 3, vstop 1. 12.
1988, vložek 340 SIT; Fajon Miroslav, Ljub-
ljana, Vodovodna 1, vstop 1. 12. 1988, vlo-
žek 340 SIT; Kos Janko, Ljubljana, Pleter-
šnikova 1, vstop 1. 9. 1989, vložek 337,40
SIT; Supančič Martin, Ljubljana, Parmova
24, vstop 1. 9. 1989, vložek 300 SIT; Hrast
Silvo, Ljubljana, Likozarjeva 10, vstop 1. 9.
1989, vložek 332 SIT; Čermak Ivica, Ljub-
ljana, Dunajska 31, vstop 1. 9. 1989, vlo-
žek 303,40 SIT; Volarič Anica, Ljubljana,
Jakšičeva 1, vstop 1. 9. 1989, vložek
95,90 SIT; Špacapan Marko, Ljubljana,
Smoletova 12, vstop 1. 9. 1989, vložek
235,90 SIT; Bosiokovič Čedomir, Ljublja-

na, Jakšičeva 1, vstop 1. 9. 1989, vložek
95,90 SIT; Polak Marijana, Ljubljana, Smo-
letova 12, vstop 1. 9. 1989, vložek 235,90
SIT; Likar Andrej, Ljubljana, Jakšičeva 9,
vstop 1. 9. 1989, vložek 300 SIT; Ilešič
Meta, Ljubljana, Trstenjakova 9, vstop 1. 9.
1989, vložek 347,80 SIT; Zupet Janez, Li-
varska 11, vstop 1. 9. 1989, vložek 300
SIT, Gnezda Polzelnik Sonja, Ljubljana, Li-
varska 6, vstop 1. 9. 1989, vložek 335,30
SIT; Korun Mile, Ljubljana, Pleteršnikova 3,
vstop 1. 9. 1989, vložek 312 SIT; Lužar
Marija, Ljubljana, Jakšičeva 1, vstop 1. 9.
1989, vložek 163,80 SIT; Matovič Rato-
mir, Ljubljana, Jakšičeva 6, vstop 1. 9.
1989, vložek 235,90 SIT; Tanšek Vili, Ljub-
ljana, Pleteršnikova 22a, vstop 1. 9. 1989,
vložek 332 SIT; Žnidarčič Sinja, Ljubljana,
Jakšičeva 1, vstop 1. 9. 1989, vložek
103,40 SIT; Kranjec Janez, Ljubljana, Jak-
šičeva 14a, vstop 28. 8. 1993, vložek
341,60 SIT; Ažman Marija, Ljubljana, Jakši-
čeva 1, vstop 1. 9. 1989, vložek 103,60
SIT; Palčič Matjaž, Ljubljana, Pleteršnikova
15, vstop 1. 9. 1989, vložek 285,90 SIT;
Smrke Janez, Ljubljana, Dunajska 31, vstop
1. 9. 1989, vložek 329,90 SIT; Aleksič Na-
da, Ljubljana, Smoletova 12, vstop 1. 9.
1989, vložek 95,90 SIT; Janko Vida, Ljub-
ljana, Smoletova 9, vstop 1. 9. 1989, vlo-
žek 604,90 SIT; Cugelj Irena, Ljubljana,
Jakšičeva 1, vstop 1. 9. 1989, vložek
102,30 SIT; Čergič Kosana, Ljubljana,
Smoletova 12, vstop 1. 9. 1989, vložek 99
SIT; Hribar Igor, Ljubljana, Smoletova 6, vs-
top 1. 9. 1989, vložek 318,50 SIT; Valič
Srečko, Ljubljana, Pleteršnikova 12, vstop
1. 9. 1989, vložek 304 SIT; Košmerl Mari-
ja, Ljubljana, Livarska 7, vstop 1. 9. 1989,
vložek 325,30 SIT; Čeak Alenka, Ljubljana,
Pleteršnikova 15, vstop 1. 9. 1989, vložek
284,10 SIT; Kastelec Peter, Ljubljana, Ple-
teršnikova 15a, vstop 1. 9. 1989, vložek
284,10 SIT; Jager Boris, Ljubljana, Smole-
tova 6, vstop 1. 9. 1989, vložek 304,90
SIT; Steinmann Miloška, Ljubljana, Bežigrad
3, vstop 1. 9. 1989, vložek 317,30 SIT;
Budihna Nataša, Ljubljana, Livarska 9, vs-
top 1. 9. 1989, vložek 300 SIT; Loboda
Marija, Ljubljana, Jakšičeva 12, vstop 1. 9.
1989, vložek 326 SIT; Orel Andrej, Ljublja-
na, Jakšičeva 9, vstop 1. 9. 1989, vložek
312,30 SIT; Balon Ana Nuša, Ljubljana,
Smoletova 12, vstop 1. 9. 1989, vložek
95,90 SIT; Ravnikar Marjan, Ljubljana, Smo-
letova 12, vstop 1. 9. 1989, vložek 251,30
SIT; Sili Suzana, Ljubljana, Smoletova 6,
vstop 1. 9. 1989, vložek 327,20 SIT; Rajer
Jože, Ljubljana, Bežigrad 5, vstop 1. 9.
1989, vložek 389,50 SIT; Pungerčar Fani,
Ljubljana, Dunajska 41, vstop 1. 9. 1989,
vložek 165,90 SIT; Fajdiga Silvester, Ljub-
ljana, Dunajska 39, vstop 1. 9. 1989, vlo-
žek 235,90 SIT; Tominec Iztok, Ljubljana,
Likozarjeva 12, vstop 1. 9. 1989, vložek
352,20 SIT; Brezovar Igor, Ljubljana, Smo-
letova 12, vstop 1. 9. 1989, vložek 584,50
SIT; Pompe Rihard, Ljubljana, Pleteršniko-
va 24, vstop 1. 9. 1989, vložek 336 SIT;
Svetlič Janez, Ljubljana, Smoletova 11, vs-
top 1. 9. 1989, vložek 332 SIT; Tavčar
Franc, Ljubljana, Pleteršnikova 25, vstop
1. 9. 1989, vložek 192 SIT; Pompe Ana,
Ljubljana, Pleteršnikova 24, vstop 1. 9.
1989, vložek 332 SIT; Dolenc Primož, Ljub-

ljana, Parmova 22, vstop 1. 9. 1989, vlo-
žek 312 SIT; Vable Dušan, Ljubljana, Jakši-
čeva 8, vstop 1. 9. 1989, vložek 367,70
SIT; Belčič Elizabeta, Ljubljana, Trstenjako-
va 16, vstop 1. 9. 1989, vložek 33.068
SIT; Kumerdej Jože, Ljubljana, Trstenjako-
va 14, vstop 1. 9. 1989, vložek 30.972
SIT; Črv Rafael, Ljubljana, Parmova 34, vs-
top 1. 9. 1989, vložek 30.261 SIT; Belec
Teobald, Ljubljana, Bežigrad 25, vstop 1. 9.
1989, vložek 1.031 SIT; Alles Erika, Ljub-
ljana, Pleteršnikova 10, vstop 1. 9. 1989,
vložek 1.640,60 SIT; Frič Borut, Ljubljana,
Trstenjakova 1, vstop 1. 9. 1989, vložek
1.390,60 SIT; Zorko Drago, Ljubljana, Par-
mova 24, vstop 1. 9. 1989, vložek 21.973
SIT; Mravlje Zora, Ljubljana, Pleteršnikova
21, vstop 1. 9. 1989, vložek 3.395 SIT;
Žekar Mihael, Ljubljana, Dunajska 11, vs-
top 13. 9. 1993, vložek 3.490,50 SIT; Vrb-
njak Nevena, Ljubljana, Pleteršnikova 26,
vstop 1. 12. 1990, vložek 4.900 SIT; Win-
kler dr. Iztok, Ljubljana, Trstenjakova 8, vs-
top 25. 11. 1991, vložek 4.900 SIT; Soss
Nikolaj, Ljubljana, Preradovičeva 14, vstop
1. 9. 1990, vložek 299,40 SIT; Vesel Jana,
Ljubljana, Celjska 15, vstop 1. 9. 1989,
vložek 321,50 SIT; Hribar Janez, Ljubljana,
Prekmurska 3, vstop 1. 3. 1990, vložek
128,10 SIT; Kušar Tomaž, Ljubljana, Top-
niška 14, vstop 1. 9. 1989, vložek 255,10
SIT; Standeker Sašo, Ljubljana, Vojkova 2,
vstop 1. 9. 1989, vložek 177,10 SIT; Žni-
dar Cecilija, Ljubljana, Vojkova 7, vstop 1. 9.
1989, vložek 326,50 SIT; Zabukovac Ja-
nez, Ljubljana, Topniška 14, vstop 1. 9.
1989, vložek 248 SIT; Žavbi Vinko, Ljublja-
na, Topniška 14, vstop 1. 9. 1989, vložek
247 SIT; Medvešček Marko, Ljubljana, Pe-
ričeva 32, vstop 1. 9. 1989, vložek 298,20
SIT; Ponikvar Valentin, Ljubljana, Peričeva
44, vstop 1. 9. 1989, vložek 263,20 SIT;
Vidmar Milan, Ljubljana, Preradovičeva 28,
vstop 1. 6. 1990, vložek 153,60 SIT; Erja-
vec Branka, Ljubljana, Vojkova 9, vstop
1. 9. 1989, vložek 326,90 SIT; Levačič
Štefan, Ljubljana, Topniška 36, vstop 1. 3.
1990, vložek 192,10 SIT, Završan Miha,
Ljubljana, Topniška 14, vstop 1. 9. 1989,
vložek 511 SIT; Tanacek Ernest, Ljubljana,
Prekmurska 3, vstop 1. 3. 1990, vložek
128,10 SIT; Jeglič Julij, Ljubljana, Prek-
murska 3, vstop 1. 3. 1990, vložek 128,10
SIT; Saradič Aleksander, Ljubljana, Prera-
dovičeva 46, vstop 1. 6. 1990, vložek
153,60 SIT; Berlič Jože, Ljubljana, Periče-
va 36, vstop 1. 9. 1989, vložek 299,50
SIT; Heberle Janko, Ljubljana, Topniška 40,
vstop 1. 3. 1990, vložek 362 SIT; Škrk Ja-
nez, Ljubljana, Carja Dušana 16, vstop 1. 3.
1990, vložek 107,60 SIT; Bernot Štefka,
Ljubljana, Carja Dušana 16, vstop 1. 3.
1990, vložek 107,60 SIT; Berlič Srečko,
Ljubljana, Peričeva 34, vstop 1. 9. 1989,
vložek 313,20 SIT; Holy Jurij, Ljubljana,
Preradovičeva 42, vstop 1. 6. 1990, vložek
183,40 SIT; Camplin Erika, Ljubljana, Lin-
hartova 17, vstop 1. 9. 1989, vložek
108,40 SIT; Mirovič Milivoje, Ljubljana, Celj-
ska 14, vstop 1. 9. 1989, vložek 562,80
SIT; Uršič Metka, Ljubljana, Celjska 12, vs-
top 1. 9. 1989, vložek 538,80 SIT; Lavren-
čak Boštjan, Ljubljana, Celjska 8, vstop
1. 9. 1989, vložek 290,60 SIT; Godina
Ludvik, Ljubljana, Vojkova 4, vstop 1. 9.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 7 / 30. 1. 1998 / Stran 635

1989, vložek 172,30 SIT; Voje Barbara,
Ljubljana, Grassellijeva 12, vstop 1. 3.
1990, vložek 30.817 SIT; Sedej ing. Ferdi-
nand, Ljubljana, Topniška 14, vstop 16. 6.
1991, vložek 1.631 SIT; Sever Cvetko,
Ljubljana, Vojkova 30, vstop 1. 6. 1990,
vložek 23.603,50 SIT; Zupančič Bernard,
Ljubljana, Vojkova 30, vstop 1. 6. 1990,
vložek 23.603,50 SIT; Šamperl Franc, Ljub-
ljana, Vojkova 24, vstop 1. 6. 1990, vložek
23.603,50 SIT; Jusić Mehmed, Ljubljana,
Vojkova 26, vstop 1. 6. 1990, vložek
21.317 SIT; Korče Mateja, Ljubljana, Voj-
kova 28, vstop 22. 3. 1992, vložek 24.133
SIT; Horvat Cvetka, Ljubljana, Vokova 28,
vstop 1. 6. 1990, vložek 24.133 SIT; Pan-
telić Tomislav, Ljubljana, Metoda Mikuža 4,
vstop 1. 12. 1989, vložek 230,80 SIT; Rus
Matej, Ljubljana, Metoda Mikuža 4, vstop
1. 12. 1989, vložek 437,40 SIT; Mervič
Tatjana, Ljubljana, Metoda Mikuža 4, vstop
1. 12. 1989, vložek 238 SIT; Ferbežar Jo-
žica, Ljubljana, Metoda Mikuža 4, vstop
1. 12. 1989, vložek 230,80 SIT; Skalič Tat-
jana, Ljubljana, Metoda Mikuža 4, vstop
1. 12. 1989, vložek 1.233 SIT; Šegota Ma-
rija, Ljubljana, Metoda Mikuža 4, vstop
1. 12. 1989, vložek 230,80 SIT; Vinkler
Ivan, Ljubljana, Metoda Mikuža 4, vstop
1. 12. 1989, vložek 1.233 SIT; Vydra Vida,
Ljubljana, Metoda Mikuža 4, vstop 1. 12.
1989, vložek 230,80 SIT; Klemar Jakob,
Ljubljana, Metoda Mikuža 6, vstop 1. 12.
1989, vložek 237,20 SIT; Ocvirk Marija,
Ljubljana, Metoda Mikuža 6, vstop 1. 12.
1989, vložek 230,80 SIT; Pretnar Anton,
Ljubljana, Metoda Mikuža 6, vstop 1. 12.
1989, vložek 235,50 SIT; Šuštaršič Ro-
man, Ljubljana, Metoda Mikuža 6, vstop
1. 12. 1989, vložek 235,20 SIT; Šuštaršič
Andrej, Ljubljana, Metoda Mikuža 12, vstop
1. 12. 1989, vložek 230,80 SIT; Čižek Ani-
ca, Ljubljana, Metoda Mikuža 12, vstop
1. 12. 1989, vložek 253,60 SIT; Sirak Šan-
dor, Ljubljana, Metoda Mikuža 18, vstop
1. 12. 1989, vložek 239,40 SIT; Hudelja
Niko, Ljubljana, Metoda Mikuža 20, vstop
1. 12. 1989, vložek 94,60 SIT; Jančigaj
Iris, Ljubljana, Metoda Mikuža 20, vstop
1. 12. 1989, vložek 115,90 SIT; Koprivšek
Janko, Ljubljana, Metoda Mikuža 20, vstop
1. 12. 1989, vložek 92,80 SIT; Pavletič
Staša, Ljubljana, Metoda Mikuža 20, vstop
1. 12. 1989, vložek 98,90 SIT; Ravnak Ma-
rija, Ljubljana, Metoda Mikuža 20, vstop
1. 12. 1989, vložek 90,80 SIT; Sedonja
Jože, Ljubljana, Metoda Mikuža 20, vstop
1. 12. 1989, vložek 90,80 SIT; Vizjak Ve-
ronika, Ljubljana, Metoda Mikuža 20, vstop
1. 12. 1989, vložek 108,70 SIT; Žagarac
Rada, Ljubljana, Metoda Mikuža 20, vstop
1. 12. 1989, vložek 90,80 SIT; Šmid Alojz,
Ljubljana, Ptujska 12, vstop 1. 12. 1989,
vložek 306,40 SIT; Gregorčič Ana, Ljublja-
na, Ptujska 18, vstop 1. 12. 1989, vložek
90,80 SIT; Lipovec Jože, Ljubljana, Ptujska
18, vstop 1. 12. 1989, vložek 90,80 SIT;
Oblak Lovro, Ljubljana, Ptujska 18, vstop
1. 12. 1989, vložek 90,80 SIT; Prosenik
Albin, Ljubljana, Ptujska 18, vstop 1. 12.
1989, vložek 129,70 SIT; Vodopivec Mira,
Ljubljana, Ptujska 18, vstop 1. 12. 1989,
vložek 104,50 SIT; Glumac Iva, Ljubljana,
Metoda Mikuža 20, vstop 1. 12. 1989, vlo-
žek 96,20 SIT; Kotnik Marko, Ljubljana, Voj-

kova 50, vstop 1. 12. 1989, vložek 100,70
SIT; Lagudin Vladimir, Ljubljana, Metoda Mi-
kuža 20, vstop 1. 12. 1989, vložek 101,20
SIT; Rebolj Nada, Ljubljana, Metoda Miku-
ža 18, vstop 1. 12. 1989, vložek 230,80
SIT; Nikolič Djordje, Ljubljana, Metoda Mi-
kuža 18, vstop 1. 12. 1989, vložek 230,80
SIT; Popovič Marko, Ljubljana, Metoda Mi-
kuža 18, vstop 1. 12. 1989, vložek 230,80
SIT; Križnik Božena, Ljubljana, Metoda Mi-
kuža 18, vstop 1. 12. 1989, vložek 230,80
SIT; Krajnc Zdenko, Ljubljana, Metoda Mi-
kuža 18, vstop 1. 12. 1989, vložek 230,80
SIT; Praprotnik Gorazd, Ljubljana, Vojkova
50, vstop 1. 12. 1989, vložek 150,10 SIT;
Tomšič Milana, Ljubljana, Metoda Mikuža
18, vstop 1. 12. 1989, vložek 413,30 SIT;
Nikolič Stanko, Ljubljana, Metoda Mikuža
18, vstop 1. 12. 1989, vložek 457 SIT;
Bojič Marjan, Ljubljana, Metoda Mikuža 18,
vstop 1. 12. 1989, vložek 840 SIT; Kun-
stelj Milena, Ljubljana, Črtomirova 3, vstop
1. 9. 1989, vložek 90 SIT; Kadunc Miha,
Ljubljana, Črtomirova 5, vstop 1. 9. 1989,
vložek 160 SIT; Jaklič Metod, Ljubljana, Čr-
tomirova 5, vstop 1. 9. 1989, vložek 160
SIT; Djurašinovič Dragutin, Ljubljana, Črto-
mirova 5, vstop 1. 9. 1989, vložek 163,50
SIT; Klečina Viktor, Ljubljana, Črtomirova 5,
vstop 1. 9. 1989, vložek 160 SIT; Verov-
šek Marjan, Ljubljana, Črtomirova 17, vstop
1. 9. 1989, vložek 67,90 SIT; Gerl Bošt-
jan, Ljubljana, Črtomirova 17, vstop 1. 9.
1989, vložek 93,50 SIT; Marinc Viktor,
Ljubljana, Črtomirova 17, vstop 1. 9. 1989,
vložek 90 SIT; Ilc Marija Ana, Ljubljana, Čr-
tomirova 21, vstop 1. 9. 1989, vložek 160
SIT; Gruden Veronika, Ljubljana, Črtomiro-
va 21a, vstop 1. 9. 1989, vložek 160 SIT;
Zajc Gordana, Ljubljana, Črtomirova 21a,
vstop 1. 9. 1989, vložek 160 SIT; Pušaver
Ida, Ljubljana, Črtomirova 21a, vstop 1. 9.
1989, vložek 160 SIT; Jeseničnik Rudi,
Ljubljana, Črtomirova 21a, vstop 1. 9.
1989, vložek 172 SIT; Benedik Nataša,
Ljubljana, Črtomirova 21b, vstop 1. 9.
1989, vložek 166,70 SIT; Husič Mitja, Ljub-
ljana, Črtomirova 21b, vstop 1. 9. 1989,
vložek 160 SIT; Šubelj, Jelka, Ljubljana,
Črtomirova 21b, vstop 1. 9. 1989, vložek
165,70 SIT; Vodiškar Jože, Ljubljana, Črto-
mirova 21b, vstop 1. 9. 1989, vložek 160
SIT; Jakšič Anton, Ljubljana, Črtomirova
21c, vstop 1. 9. 1989, vložek 160 SIT;
Žmavc Janez, Ljubljana, Črtomirova 21c,
vstop 1. 9. 1989, vložek 160 SIT; Kerovec
Ivan, Ljubljana, Črtomirova 23, vstop 1. 9.
1989, vložek 90 SIT; Pestotnik Sonja, Ljub-
ljana, Črtomirova 23, vstop 1. 9. 1989, vlo-
žek 90 SIT; Arh Marjeta, Ljubljana, Črtomi-
rova 24, vstop 1. 9. 1989, vložek 160 SIT;
Kaluža Boris, Ljubljana, Črtomirova 25,
vstop 1. 9. 1989, vložek 90 SIT; Šuligoj
Ogrin Karolina, Ljubljana, Črtomirova 25,
vstop 1. 9. 1989, vložek 90 SIT; Zgonc
Marjan, Ljubljana, Črtomirova 25, vstop
1. 9. 1989, vložek 90 SIT; Frank Srečko,
Ljubljana, Črtomirova 25, vstop 1. 9. 1989,
vložek 90 SIT; Dobrin Štefka, Ljubljana, Čr-
tomirova 25, vstop 1. 9. 1989, vložek 90
SIT; Sirec Jožica, Ljubljana, Črtomirova 27,
vstop 1. 9. 1989, vložek 90 SIT; Lovšin
Vinko, Ljubljana, Črtomirova 27, vstop 1. 9.
1989, vložek 90 SIT; Kolenc Ivan, Ljublja-
na, Črtomirova 27, vstop 1. 9. 1989, vlo-

žek 90 SIT; Gruden Tomaž, Ljubljana, Črto-
mirova 29, vstop 1. 9. 1989, vložek 90
SIT; Francelj Nevenka, Ljubljana, Črtomiro-
va 31, vstop 1. 9. 1989, vložek 160 SIT;
Ščavničar Veronika, Ljubljana, Črtomirova
31, vstop 1. 9. 1989, vložek 160 SIT; Ster-
le Boštjan, Ljubljana, Črtomirova 31, vstop
1. 9. 1989, vložek 160 SIT; Žvan Metka,
Ljubljana, Neubergerjeva 4, vstop 1. 9.
1989, vložek 168,40 SIT; Štebe Rezi, Ljub-
ljana, Neubergerjeva 4, vstop 1. 9. 1989,
vložek 160 SIT; Babič Miloš, Ljubljana, Neu-
bergerjeva 4, vstop 1. 9. 1989, vložek 160
SIT; Stosič Helena, Ljubljana, Neubergerje-
va 6, vstop 1. 9. 1989, vložek 90 SIT; Ža-
gavec Avgust, Ljubljana, Neubergerjeva 12,
vstop 1. 9. 1989, vložek 160 SIT; Požar
Miloš, Ljubljana, Neubergerjeva 12, vstop
1. 9. 1989, vložek 164,30 SIT; Mihelič
Franc, Ljubljana, Neubergerjeva 12, vstop
1. 9. 1989, vložek 160 SIT; Eržen Stane,
Ljubljana, Neubergerjeva 12, vstop 1. 9.
1989, vložek 160 SIT; Brodnik Dušan, Ljub-
ljana, Neubergerjeva 12, vstop 1. 9. 1989,
vložek 160 SIT; Turnšek Robert, Ljubljana,
Neubergerjeva 12, vstop 1. 9. 1989, vlo-
žek 163,30 SIT; Bizjak Vera, Ljubljana, Neu-
bergerjeva 14, vstop 1. 9. 1989, vložek
160 SIT; Simonišek Anica, Ljubljana, Neu-
bergerjeva 14, vstop 1. 9. 1989, vložek
163,90 SIT; Flajs Jožica, Ljubljana, Neu-
bergerjeva 14, vstop 1. 9. 1989, vložek
169,60 SIT; Lenarčič Stanislava, Ljubljana,
Neubergerjeva 16, vstop 1. 9. 1989, vlo-
žek 160 SIT; Gorše Jožefa, Ljubljana, Neu-
bergerjeva 16, vstop 1. 9. 1989, vložek
160 SIT; Sočič Helena, Ljubljana, Neuber-
gerjeva 16, vstop 1. 9. 1989, vložek 160
SIT; Kovačevič Mihaela, Ljubljana, Neuber-
gerjeva 16, vstop 1. 9. 1989, vložek 160
SIT; Kovačič Marija, Ljubljana, Neuberger-
jeva 16, vstop 1. 9. 1989, vložek 160 SIT;
Kolenc Štefka, Ljubljana, Neubergerjeva
18, vstop 1. 9. 1989, vložek 160 SIT; Poč-
kar Franc, Ljubljana, Neubergerjeva 20,
vstop 1. 9. 1989, vložek 163,90 SIT; Pov-
šič Danilo, Ljubljana, Neubergerjeva 20, vs-
top 1. 9. 1989, vložek 160 SIT; Brezovšek
Igor, Ljubljana, Neubergerjeva 20, vstop
1. 9. 1989, vložek 160 SIT; Horvat Tomo,
Ljubljana, Neubergerjeva 20, vstop 1. 9.
1989, vložek 160 SIT; Zorčič Jožef, Ljub-
ljana, Neubergerjeva 20, vstop 1. 9. 1989,
vložek 160 SIT; Murn Leopoldina, Ljublja-
na, Neubergerjeva 22, vstop 1. 9. 1989,
vložek 97,30 SIT; Habjanič Jernej, Ljublja-
na, Neubergerjeva 22, vstop 1. 9. 1989,
vložek 90 SIT; Jakomin Silva, Ljubljana, Vil-
harjeva 37, vstop 1. 9. 1989, vložek 160
SIT; Pukl Miloš, Ljubljana, Vilharjeva 41,
vstop 1. 9. 1989, vložek 140,20 SIT; Kran-
jc Stane, Ljubljana, Vilharjeva 41, vstop
1. 9. 1989, vložek 160 SIT; Dolanc Sreč-
ko, Ljubljana, Črtomirova 29, vstop 1. 9.
1989, vložek 98,60 SIT; Jeršin Antonija,
Ljubljana, Črtomirova 23, vstop 1. 9. 1989,
vložek 90 SIT; Lorber Viljem, Ljubljana, Neu-
bergerjeva 2, vstop 1. 9. 1989, vložek 205
SIT; Gorjup Slava, Ljubljana, Neubergerje-
va 2, vstop 1. 9. 1989, vložek 205 SIT;
Likar Franc, Ljubljana, Neubergerjeva 10,
vstop 1. 9. 1989, vložek 95,50 SIT; Jova-
novič Jovan, Ljubljana, Topniška 60, vstop
1. 9. 1989, vložek 96,90 SIT; Tavčar Sta-
ne, Ljubljana, Topniška 60, vstop 1. 9.
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1989, vložek 90 SIT; Koren Terezija, Ljub-
ljana, Topniška 62, vstop 1. 9. 1989, vlo-
žek 90 SIT; Zavrl Veronika, Ljubljana, Top-
niška 62, vstop 1. 9. 1989, vložek 99,70
SIT; Vidra Ivan, Ljubljana, Topniška 64, vs-
top 1. 9. 1989, vložek 90 SIT; Godnjov
Doroteja, Ljubljana, Topniška 70, vstop
1. 9. 1989, vložek 180,10 SIT; Čare An-
ton, Ljubljana, Topniška 70, vstop 1. 9.
1989, vložek 164,80 SIT; Koprivc Marko,
Ljubljana, Topniška 70, vstop 1. 9. 1989,
vložek 171,90 SIT; Drobinc Marija, Ljublja-
na, Topniška 70, vstop 1. 9. 1989, vložek
166,10 SIT; Forte Vesna, Ljubljana, Top-
niška 70, vstop 1. 9. 1989, vložek 169
SIT; Rupnik Boris, Ljubljhana, Topniška 70,
vstop 1. 9. 1989, vložek 169,70 SIT; Fajdi-
ga Ivan, Ljubljana, Topniška 70, vstop 1. 9.
1989, vložek 186 SIT; Jonke Janez, Ljub-
ljana, Topniška 70, vstop 1. 9. 1989, vlo-
žek 166,90 SIT; Menart Peter, Ljubljana,
Topniška 70, vstop 1. 9. 1989, vložek
200,60 SIT; Kezale Jože, Ljubljana, Top-
niška 70, vstop 1. 9. 1989, vložek 160
SIT; Popovič Vida, Ljubljana, Neubergerje-
va 18, vstop 1. 9. 1989, vložek 160 SIT;
Prodnik Mihalea, Ljubljana, Topniška 70,
vstop 1. 9. 1989, vložek 160 SIT; Gregor-
čič Marija, Ljubljana, Topniška 70, vstop
1. 9. 1989, vložek 169,30 SIT; Kunaver
Mihaela, Ljubljana, Črtomirova 24, vstop
1. 9. 1989, vložek 160 SIT; Planinšek Mar-
tin, Ljubljana, Črtomirova 24, vstop 1. 9.
1989, vložek 160 SIT; Grošelj Marija, Ljub-
ljana, Črtomirova 24, vstop 1. 9. 1989, vlo-
žek 160 SIT; Rebrec Franc, Ljubljana, Neu-
bergerjeva 8, vstop 1. 9. 1989, vložek 90
SIT; Pavičič Štefan, Ljubljana, Črtomirova
24, vstop 1. 9. 1989, vložek 160 SIT; Hab-
jan Adolf, Ljubljana, Neubergerjeva 10,
vstop1. 9. 1989, vložek 160 SIT; Oven Ma-
rija, Ljubljana, Črtomirova 24, vstop 1. 9.
1989, vložek 160 SIT; Kelenc Štefan, Ljub-
ljana, Neubergerjeva 8, vstop 1. 9. 1989,
vložek 90 SIT; Rant Franc, Ljubljana, Neu-
bergerjeva 10, vstop 1. 9. 1989, vložek
160 SIT; Krajnik Ivan, Ljubljana, Črtomirova
18, vstop 1. 9. 1989, vložek 160 SIT; Sak-
sida Kristina, Ljubljana, Neubergerjeva 20,
vstop 1. 9. 1989, vložek 160 SIT; Muren
Rozika, Ljubljana, Črtomirova 25, vstop
1. 9. 1989, vložek 100,40 SIT; Kopač Ro-
man, Ljubljana, Topniška 70, vstop 1. 9.
1989, vložek 164,60 SIT; Malovič Tomaž,
Ljubljana, Topniška 70, vstop 1. 9. 1989,
vložek 182,20 SIT; Černota Izidor, Ljublja-
na, Črtomirova 18, vstop 1. 9. 1989, vlo-
žek 150 SIT; Koželj Tomaž, Ljubljana, Top-
niška 70, vstop 1. 9. 1989, vložek 780,20
SIT; Mazej Uroš, Ljubljana, Črtomirova 3,
vstop 1. 3. 1990, vložek 1.631 SIT; Lenko
Ivan, Ljubljana, Belokranjska 11, vstop 1. 9.
1989, vložek 208,70 SIT; Balent Mijo, Ljub-
ljana, Belokranjska 19, vstop 1. 9. 1989,
vložek 187,90 SIT; Jenko Zinka, Ljubljana,
Belokranjska 25, vstop 1. 9. 1989, vložek
214,50 SIT; Kovačec Štefan, Ljubljana, Fa-
bianijeva 17, vstop 1. 9. 1989, vložek
128,60 SIT; Stok Nevenka, Ljubljana, Fa-
bianijeva 17, vstop 1. 9. 1989, vložek 143
SIT; Kleč Franc, Ljubljana, Fabianijeva 17,
vstop 1. 9. 1989, vložek 211 SIT; Primec
Vika, Ljubljana, Fabianijeva 17, vstop 1. 9.
1989, vložek 130 SIT; Dostal Ivo, Ljublja-
na, Fabianijeva 17, vstop 1. 9. 1989, vlo-

žek 129,10 SIT; Valant Viktor, Ljubljana,
Fabianijeva 19, vstop 1. 9. 1989, vložek
195,20 SIT; Kastelic Albert, Ljubljana, Fa-
bianijeva 21, vstop 1. 9. 1989, vložek
195,20 SIT; Kuerbus Vincenc, Ljubljana,
Fabianijeva 27, vstop 1. 9. 1989, vložek
257,90 SIT; Česnik Peter, Ljubljana, Fabia-
nijeva 29, vstop 1. 9. 1989, vložek 261,80
SIT; Kamenarič Svetozar, Ljubljana, Linhar-
tova 66, vstop 1. 9. 1989, vložek 195,20
SIT; Kacjan Brane, Ljubljana, Linhartova 90,
vstop 1. 9. 1989, vložek 207,20 SIT; We-
ber Milena, Ljubljana, Linhartova 94, vstop
1. 9. 1989, vložek 195,20 SIT; Flis Fran-
čiška, Ljubljana, Luize Pesjakove 8, vstop
1. 9. 1989, vložek 320,50 SIT; Menart Mar-
jan, Ljubljana, Luize Pesjakove 22, vstop
1. 9. 1989, vložek 300,80 SIT; Menart Ja-
nez, Ljubljana, Luize Pesjakove 22, vstop
1. 9. 1989, vložek 312,70 SIT; Celič Fani,
Ljubljana, Majaronova 8, vstop 1. 9. 1989,
vložek 125,20 SIT; Jagodič Ernest, Ljublja-
na, Majaronova 10, vstop 1. 9. 1989, vlo-
žek 129,30 SIT; Kmet Barbara, Ljubljana,
Majaronova 10, vstop 1. 9. 1989, vložek
136,10 SIT; Kranjčec Stjepan, Ljubljana,
Majaronova 10, vstop 1. 9. 1989, vložek
125,20 SIT; Miklavčič Francka, Ljubljana,
Majaronova 10, vstop 1. 9. 1989, vložek
125,20 SIT; Ržen Božidar, Ljubljana, Maja-
ronova 10, vstop 1. 9. 1989, vložek 125,20
SIT; Tavčar Stanislav, Ljubljana, Majarono-
va 10, vstop 1. 9. 1989, vložek 125,20
SIT; Medvešek Alojz, Ljubljana, Topniška
45, vstop 1. 9. 1989, vložek 214,30 SIT;
Izak Herman, Ljubljana, Topniška 45, vstop
1. 9. 1989, vložek 241,40 SIT; Močivnik
Jožica, Ljubljana, Topniška 45, vstop 1. 9.
1989, vložek 129,90 SIT; Gregorin Bran-
ko, Ljubljana, Topniška 45, vstop 1. 9.
1989, vložek 130,70 SIT; Markovič Anto,
Ljubljana, Topniška 45, vstop 1. 9. 1989,
vložek 130,70 SIT; Laznik Peter, Ljubljana,
Fabianijeva 43, vstop 1. 9. 1989, vložek
195,20 SIT; Dobrin Andrej, Ljubljana, Fa-
bianijeva 43, vstop 1. 9. 1989, vložek
195,20 SIT; Kobal Jožica, Ljubljana, Fabia-
nijeva 43, vstop 1. 9. 1989, vložek 195,20
SIT; Veselič Emil, Ljubljana, Fabianijeva 45,
vstop 1. 9. 1989, vložek 195,20 SIT; Ko-
gej Ivan, Ljubljana, Fabianijeva 45, vstop
1. 9. 1989, vložek 195,20 SIT; Lorenčič
Branko, Ljubljana, Fabianijeva 47, vstop
16. 8. 1995, vložek 195,20 SIT; Trtnik Maj-
da, Ljubljana, Linhartova 49, vstop 1. 9.
1989, vložek 195,20 SIT; Trebušak Drago,
Ljubljana, Linhartova 49, vstop 1. 9. 1989,
vložek 195,20 SIT; Šubert Ana, Ljubljana,
Linhartova 49, vstop 1. 9. 1989, vložek
199,10 SIT; Sivec Andrej, Ljubljana, Lin-
hartova 49, vstop 1. 9. 1989, vložek
195,20 SIT; Srpak Marija, Ljubljana, Lin-
hartova 49, vstop 1. 9. 1989, vložek
195,20 SIT; Snoj Milica, Ljubljana, Linhar-
tova 90, vstop 1. 9. 1989, vložek 195,20
SIT; Gospeti Antonija, Ljubljana, Linhartova
90, vstop 1. 9. 1989, vložek 195,20 SIT;
Murovec Milena, Ljubljana, Linhartova 90,
vstop 1. 9. 1989, vložek 195,20 SIT; Gnez-
da Tatjana, Ljubljana, Linhartova 90, vstop
1. 9. 1989, vložek 125,20 SIT; Čarman
Stane, Ljubljana, Linhartova 92, vstop 1. 9.
1989, vložek 195,20 SIT; Brejc Franci,
Ljubljana, Linhartova 92, vstop 1. 9. 1989,
vložek 125,20 SIT; Hribar Lojzka, Ljublja-

na, Linhartova 92, vstop 1. 9. 1989, vložek
195,20 SIT; Žuraj Vinko, Ljubljana, Linhar-
tova 94, vstop 1. 9. 1989, vložek 207,10
SIT; Beltram Rozka, Ljubljana, Linhartova
94, vstop 1. 9. 1989, vložek 195,20 SIT;
Železnik Marjan, Ljubljana, Linhartova 94,
vstop 1. 9. 1989, vložek 195,20 SIT; An-
drašič Milan, Ljubljana, Linhartova 94, vstop
1. 9. 1989, vložek 176,50 SIT; Avbelj Šte-
fan, Ljubljana, Linhartova 94, vstop 1. 9.
1989, vložek 195,20 SIT; Košir Jože, Ljub-
ljana, Matjaževa 5, vstop 1. 9. 1989, vlo-
žek 233,40 SIT:; Pregrad Branko, Ljublja-
na, Matjaževa 5, vstop 1. 9. 1989, vložek
195,20 SIT; Vochl Janez, Ljubljana, Matja-
ževa 5, vstop 1. 9. 1989, vložek 195,20
SIT; Vdovč Mihaela, Ljubljana, Matjaževa 5,
vstop 1. 9. 1989, vložek 195,20 SIT; Cigoj
Robič Manja, Ljubljana, Matjaževa 13, vstop
1. 9. 1989, vložek 202 SIT; Stopar Sevič-
nikar Branka, Ljubljana, Matjaževa 13, vstop
1. 9. 1989, vložek 205,10 SIT; Rajh Dra-
go, Ljubljana, Matjaževa 15, vstop 1. 9.
1989, vložek 209 SIT; Poharič Franc, Ljub-
ljana, Matjaževa 15, vstop 1. 9. 1989, vlo-
žek 195,20 SIT; Fabjan Jadran, Ljubljana,
Matjaževa 15, vstop 1. 9. 1989, vložek
195,20 SIT; Dolgan Lidija, Ljubljana, Top-
niška 45, vstop 1. 9. 1989, vložek 130,50
SIT; Snoj Zvonimir, Ljubljana, Fabianijeva
45, vstop 1. 9. 1989, vložek 195,20 SIT;
Vrenjak Pavle, Ljubljana, Linhartova 100,
vstop 1. 9. 1989, vložek 195,20 SIT; Kolar
Anton, Ljubljana, Topniška 45, vstop 1. 9.
1989, vložek 139,90 SIT; Grandovec Zo-
ra, Ljubljana, Linhartova 60, vstop 1. 9.
1989, vložek 195,20 SIT; Francl Rudolf,
Ljubljana, Linhartova 60, vstop 1. 9. 1989,
vložek 282 SIT; Selan Branko, Ljubljana,
Linhartova 60, vstop 1. 9. 1989, vložek
195,20 SIT; Pelan Aljoša, Ljubljana, Linhar-
tova 60, vstop 1. 9. 1989. vložek 150,20
SIT; Otorepec Božo, Ljubljana, Linhartova
60, vstop 1. 9. 1989, vložek 125,20 SIT;
Škorjanc Marjan, Ljubljana, Linhartova 60,
vstop 1. 9. 1989, vložek 248 SIT; Mirtič
Olga, Ljubljana, Linhartova 47, vstop 1. 9.
1989, vložek 195,20 SIT; Šormaz Ljubo-
mir, Ljubljana, Majaronova 28, vstop 1. 9.
1989, vložek 200,60 SIT; Lesjak Štefka,
Ljubljana, Linhartova 47, vstop 1. 9. 1989,
vložek 195,20 SIT; Meze Izabela, Ljublja-
na, Majaronova 24, vstop 1. 9. 1989, vlo-
žek 195,20 SIT; Jesenovec Borut, Ljublja-
na, Linhartova 96, vstop 1. 9. 1989, vložek
284 SIT; Furjanič Miran, Ljubljana, Linhar-
tova 98, vstop 1. 9. 1989, vložek 230,70
SIT; Bilič Mladen, Ljubljana, Linhartova 104,
vstop 1. 9. 1989, vložek 195,20 SIT; Ken-
da Ludvik, Ljubljana, Linhartova 104, vstop
1. 9. 1989, vložek 203,70 SIT; Kovač Ja-
dran, Ljubljana, Linhartova 47, vstop 1. 9.
1989, vložek 234,20 SIT; Klarič Nada,
Ljubljana, Linhartova 47, vstop 1. 9. 1989,
vložek 210 SIT; Merc Viktor, Ljubljana, Lin-
hartova 47, vstop 1. 9. 1989, vložek
211,30 SIT; Podobnik Nuša, Ljubljana, Lin-
hartova 47, vstop 1. 9. 1989, vložek
195,20 SIT; Špende Franc, Ljubljana, Ma-
jaronova 22, vstop 1. 9. 1989, vložek
172,20 SIT; Groboljšek Vera, Ljubljana, Ma-
jaronova 24, vstop 1. 9. 1989, vložek
179,70 SIT; Šostarec Božidar, Ljubljana,
Majaronova 24, vstop 1. 9. 1989, vložek
201 SIT; Pahulje Vinko, Ljubljana, Majaro-
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nova 22, vstop 1. 9. 1989, vložek 125,20
SIT; Železnik Franc, Ljubljana, Majaronova
26, vstop 1. 9. 1989, vložek 229,50 SIT;
Sarkič Fatima, Ljubljana, Majaronova 26,
vstop 1. 9. 1989, vložek 195,20 SIT; Še-
čer Anica, Ljubljana, Majaronova 26, vstop
1. 9. 1989, vložek 200,60 SIT; Podboršek
Zorka, Ljubljana, Majaronova 26, vstop 1. 9.
1989, vložek 204 SIT; Gržinič Svetozar,
Ljubljana, Linhartova 100, vstop 1. 9. 1989,
vložek 195,20 SIT; Modic Samo, Ljubljana,
Topniška 43, vstop 1. 9. 1989, vložek
233,90 SIT; Benko Slavko, Ljubljana, Lin-
hartova 74, vstop 1. 6. 1990, vložek
195,80 SIT; Zalar Anton, Ljubljana, Luize
Pesjakove 19, vstop 1. 9. 1989, vložek
290,20 SIT; Stevanovič Marija, Ljubljana,
Linhartova 100, vstop 1. 9. 1989, vložek
20.707 SIT; Kravcar Tilka, Ljubljana, Lin-
hartova 104, vstop 1. 9. 1989, vložek
20.707 SIT; Neumann Jože, Ljubljana, Lui-
ze Pesjakove 15, vstop 1. 9. 1989, vložek
931,60 SIT; Japelj Ludvik, Ljubljana, Luize
Pesjakove 19, vstop 1. 9. 1989, vložek
931,60 SIT; Potokar Jože, Ljubljana, Maja-
ronova 15, vstop 1. 9. 1989, vložek 2.482
SIT; Zaletel Ivan, Ljubljana, Fabianijeva 39,
vstop 1. 9. 1989, vložek 20.707 SIT; Pe-
trič Karel, Ljubljana, Šerkova 9, vstop 1. 6.
1990, vložek 4.454 SIT; Černe Franc, Ljub-
ljana, Luize Pesjakove 15, vstop 1. 6. 1990,
vložek 1.631 SIT; Bogdanovič Tea, Ljublja-
na, Luize Pesjakove 15, vstop 1. 6. 1990,
vložek 1.470 SIT; Tot Aleksander, Ljublja-
na, Matjaževa 9, vstop 1. 12. 1990, vložek
2.425,40 SIT; Teropšič Jožefa, Ljubljana,
Linhartova 47, vstop 1. 12. 1990, vložek
1.470 SIT; Legat Primož, Ljubljana, Stani-
čeva 18, vstop 1. 12. 1990, vložek
3.384,40 SIT; Mesec Valentin, Ljubljana,
Apihova 28, vstop 1. 12. 1990, vložek
2.979,60 SIT; Toplikar Andrej, Ljubljana,
Apihova 28, vstop 1. 12. 1990, vložek
2.979 SIT; Klemenčič Marjana, Ljubljana,
Lavričeva 5, vstop 1. 12. 1990, vložek
2.615 SIT; Okorn Nežka, Ljubljana, Samo-
va 23, vstop 1. 12. 1990, vložek 3.411,60
SIT; Lavrač Franci, Ljubljana, Samova 25,
vstop 1. 12. 1990, vložek 3.523,40 SIT;
Jezernik Anica, Ljubljana, Samova 31, vstop
1. 12. 1990, vložek 3.084,20 SIT; Šerko
Ernest, Ljubljana, Apihova 25, vstop 1. 12.
1990, vložek 3.395,20 SIT; Kamenšek
Mladen, Ljubljana, Einspielerjeva 14, vstop
1. 12. 1990, vložek 3.532,20 SIT; Brinar
Irena, Ljubljana, Hranilniška 3, vstop 1. 12.
1990, vložek 2.754,40 SIT; Rudolf Fran-
ček, Ljubljana, Hranilniška 7, vstop 1. 12.
1990, vložek 4.231,80 SIT; Kavčič Marko,
Ljubljana, Kuzmičeva 8, vstop 1. 12. 1990,
vložek 3.347 SIT; Gabrijan Stane, Ljublja-
na, Lavričeva 2a, vstop 1. 12. 1990, vložek
3.294,40 SIT; Premk Boris, Ljubljana, La-
vričeva 6, vstop 1. 12. 1990, vložek
3.339,20 SIT; Jovanovič Andrej, Ljubljana,
Lavričeva 8, vstop 1. 12. 1990, vložek
3.336,80 SIT; Kerševan Bojana, Ljubljana,
Lavričeva 9, vstop 1. 12. 1990, vložek
2.699,20 SIT; Kerševan Žarko, Ljubljana,
Lavričeva 9, vstop 1. 12. 1990, vložek
2.677,20 SIT; Žebre Svetozar, Ljubljana,
Ravbarjeva 9a, vstop 1. 12. 1990, vložek
3.233,20 SIT; Rovtar Tatjana, Ljubljana,
Ravbarjeva 10, vstop 1. 12. 1990, vložek
2.710 SIT; Marinšek Asta, Ljubljana, Rav-

barjeva 12, vstop 1. 12. 1990, vložek
3.454 SIT; Kremesec Boris, Ljubljana, Sa-
mova 13a, vstop 1. 12. 1990, vložek
4.428,20 SIT; Kavčič Jože, Ljubljana, Sa-
mova 19, vstop 1. 12. 1990, vložek
3.132,20 SIT; Zupančič Pavel, Ljubljana,
Staničeva 4, vstop 1. 12. 1990, vložek
3.333,20 SIT; Hribar Janez, Ljubljana, Sta-
ničeva 7, vstop 1. 12. 1990, vložek
3.288,80 SIT; Potrč Vlado, Ljubljana, Sta-
ničeva 10, vstop 1. 12. 1990, vložek
3.287,80 SIT; Gregorič Trkman Milena,
Ljubljana, Staničeva 20a, vstop 1. 12.
1990, vložek 3.260,60 SIT; Slapar Albina,
Ljubljana, Apihova 22, vstop 1. 12. 1990,
vložek 2.687,20 SIT; Kopač Ivo, Ljubljana,
Bratov Židan, 22, vstop 1. 12. 1990, vlo-
žek 2.756,60 SIT; Modrijan Angela, Ljub-
ljana, Ravbarjeva 10, vstop 1. 12. 1990,
vložek 2.662 SIT; Tiršek Janez, Ljubljana,
Bratov Židan 12, vstop 1. 12. 1990, vložek
3.221,80 SIT; Avbelj Jana, Ljubljana, Bra-
tov Židan 24, vstop 1. 12. 1990, vložek
3.208,60 SIT; Škof Anica, Ljubljana, Ein-
spielerjeva 20, vstop 1. 12. 1990, vložek
2.763,60 SIT; Novak Milan, Ljubljana, Bra-
tov Židan, 14, vstop 1. 12. 1990, vložek
5.180 SIT; Markun Anton, Ljubljana, Stani-
čeva 3, vstop 1. 12. 1990, vložek 5.180
SIT; Kopač Angelca, Ljubljana, Bratov Ži-
dan 22, vstop 1. 12. 1990, vložek 4.662
SIT; Jerala Zdenko, Ljubljana, Einspielerje-
va 13, vstop 1. 12. 1990, vložek 5.180
SIT; Kopčič Marjana, Ljubljana, Bratov Ži-
dan 8, vstop 1. 12. 1990, vložek 5.180
SIT; Medved Alojz, Ljubljana, Bratov Židan
10, vstop 1. 12. 1990, vložek 4.277 SIT;
Brdnik Grega, Ljubljana, Vodovodna 11,
vstop 1. 12. 1990, vložek 5.180 SIT; Lo-
gar Ivan, Ljubljana, Samova 9a, vstop 1. 12.
1990, vložek 5.180 SIT; Vovk Marija, Ljub-
ljana, Topniška 45, vstop 1. 9. 1989, vlo-
žek 125,20 SIT; Gulan Gojko, Ljubljana,
Matjaževa 15, vstop 1. 9. 1989, vložek
201,30 SIT; Balent Ljerka, Ljubljana, Matja-
ževa 13, vstop 1. 9. 1989, vložek 195,20
SIT; Kološa Ivanka, Ljubljana, Matjaževa 3,
vstop 1. 9. 1989, vložek 205,20 SIT; Kel-
her Slavko, Ljubljana, Matjaževa 3, vstop
1. 9. 1989, vložek 195,20 SIT; Benčina
Frančiška, Ljubljana, Matjaževa 3, vstop
1. 9. 1989, vložek 195,20 SIT; Hosta Ani-
ca, Ljubljana, Matjaževa 3, vstop 1. 9.
1989, vložek 195,20 SIT; Strojan Jana,
Ljubljana, Matjaževa 1, vstop 1. 9. 1989,
vložek 195,20 SIT; Nabernik Jože, Ljublja-
na, Matjaževa 1, vstop 1. 9. 1989, vložek
199,90 SIT; Eržen Klavdija, Ljubljana, Maj-
ke Jugovičev 7, vstop 1. 9. 1989, vložek
357,50 SIT; Bremšak Stane, Ljubljana, Ma-
jaronova 19, vstop 1. 9. 1989, vložek
240,40 SIT; Tavčar Vladimir, Ljubljana, Ma-
jaronova 14, vstop 1. 9. 1989, vložek
203,20 SIT; Rančigaj Robert, Ljubljana, Ma-
jaronova 14, vstop 1. 9. 1989, vložek
199,10 SIT; Mlinšek Milan, Ljubljana, Maja-
ronova 14, vstop 1. 9. 1989, vložek 203,30
SIT; Skok Robert, Ljubljana, Majaronova 14,
vstop 1. 9. 1989, vložek 216 SIT; Potokar
Marijan, Ljubljana, Majaronova 12, vstop
1..9. 1989, vložek 125,20 SIT; Žagar Ja-
nez, Ljubljana, Majaronova 10, vstop 1. 9.
1989, vložek 128,80 SIT; Jedretič Marja-
na, Ljubljana, Linhartova 9, vstop 1. 12.
1988, vložek 40 SIT; Kralj Miloš, Ljubljana,

Samova 11a, vstop 1. 12. 1990, vložek
5.180 SIT; Bravič Zorica, Ljubljana, Maja-
ronova 11, vstop 1. 9. 1989, vložek
346,70 SIT; Šešek Slavica, Ljubljana, Me-
toda Mikuža 20, vstop 1. 12. 1989, vložek
93,90 SIT; Fritsch Irena, Ljubljana, Vodo-
vodna 1, vstop 1. 12. 1988, vložek 360
SIT; Gantar Vida, Ljubljana, Vojkova 4, vs-
top 1. 9. 1989, vložek 172,30 SIT; Štiglic
Vesna, Ljubljana, Linhartova 9, vstop 1. 12.
1988, vložek 48,10 SIT; Končina Stane,
Ljubljana, Topniška 45, vstop 1. 9. 1989,
vložek 1.621 SIT; Smerkolj Tomo, Ljublja-
na, Samova 31, vstop 1. 12. 1990, vložek
3.106 SIT; in Gamberger Ivan, Ljubljana,
Fabianijeva 17, vstop 1. 9. 1989, vložek
60 SIT - odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Cibic Damir, imenovan 28. 12. 1994,
zastopa zadrugo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Škerl Anton, Le-
bar Anton in Pukl Miloš, vsi vstopili 28. 12.
1994.

Dejavnost, vpisana dne 16. 10. 1996:
4531 Električne inštalacije; 9220 Radijska
in televizijska dejavnost.

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku in izbris

iz sodnega registra

CELJE

Srg 4591/94 Rg-25112
To sodišče je v registrski zadevi predla-

gateljice sklenilo objaviti sklep:
Družba ALGO, trgovina in zastopstvo,

d.o.o., Florjan 180, Šoštanj, preneha po
skrajšanem postopku.

Družb ima eno družbenico, in sicer Gor-
čan Frido, Florjan 180, Šoštanj, ki prevza-
me obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.

Premoženje družbe prevzame družbe-
nica.

Sklep je sprejela družbenica dne 28. 12.
1994.

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

Okrožno sodišče v Celju
dne 20. 10. 1995

LJUBLJANA

Srg 10736/94 Rg-9
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

PLANTAGEA, d.o.o., kmetijska pro-
izvodnja, trgovina in storitve, Podkum 4,
Podkum, reg. št. vl. 1/18205/00, prene-
ha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 23. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
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Ustanovitelja je Šulin-Drnovšek Tanja,
Polje 16, Zagorje, z ustanovitvenim kapi-
talom 8.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelji-
co Šulin-Drnovšek Tanjo.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 4. 1995

Srg 6814/97 Rg-8
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

CIBA GEIGY AG BASEL, podružnica
Ljubljana, Tržaška 132, reg. št. vl.
1/26337/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 6. 11.
1997.

Podružnica nima nobenih obveznosti in
ima urejana vsa razmerja z delavci.

Ustanovitelj CIBA GEIGY AG BASEL,
p.o., Box CH-4002 Basel, Švica, prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti podružnice.

Po prenehanju podružnice po skrajša-
nem postopku se vse ostalo premoženje
prenese v celoti na ustanovitelja.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. 1. 1998

MARIBOR

Srg 683/96 Rg-7
Družba BASICOM, zunanja, notranja

trgovina in gostinstvo, d.o.o., Maribor,
Prušnikova ulica 6, reg. št. vl. 1/8135-00,
katere ustanovitelja sta Bauman Bojan, Pru-
šnikova ul. 6, Maribor in Miholic Igor, Ko-
šaški dol 75, Maribor, po sklepu ustanovi-
teljev družbe z dne 12. 6. 1996 preneha
po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Bauman
Bojan in Miholic Igor.

Zoper sklep lahko družbenika, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva obja-
ve vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo
sklep o izbrisu družbe iz registra.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 3. 3. 1997

Srg 4724/94 Rg-10
Družba TELESNA HARMONIJA, trgov-

sko in storitveno podjetje, d.o.o., Mari-

bor, Ptujska c. 185, reg. št. vl.
1/7889-00, katere ustanovitelj je Božidar
Razman, Ptujska c. 185, Maribor, po skle-
pu ustanovitelja družbe z dne 8. 12. 1994
preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Božidar Raz-
man.

Zoper sklep lahko družbenik, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva obja-
ve vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo
sklep o izbrisu družbe iz registra.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 7. 9.1995

NOVO MESTO

Srg 1656/94 Rg-13998
Okrožno sodišče v Novem mestu kot re-

gistrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
Družba KIEFL, trgovsko in storitveno

podjetje, d.o.o., Gradac, Gradac 67, vpi-
sana na reg. vl. št. 1/02871/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupšči-
ne z dne 20. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Jurejevčič Marjan, Gra-
dac 67, Gradac, z ustanovitvenim kapita-
lom 100.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital 100.000
SIT prenese v celoti na ustanovitelja Jure-
jevčič Marjana.

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

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 18. 4. 1995

SLOVENJ GRADEC

Srg 6339/94 Rg-11
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je v

registrski zadevi št. Srg 6339/94 zaradi vpi-
sa prenehanja družbe po skrajšanem po-
stopku dne 16. 1. 1998 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/6679-00 vpiše izbris družbe
TRGOVSKO IN GOSTINSKO PODJETJE
MA & DO, d.o.o., s sedežem Šmartno 27,
Šmartno pri Slovenj Gradcu, zaradi pre-
nehanja po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih obveznosti
izbrisane družbe prevzame Maks Matavž,
Šmartno 27, Šmartno pri Slovenj Gradcu.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 16. 1. 1998

Srg 6436/94 Rg-12
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je v

registrski zadevi št. Srg 6436/94 zaradi vpi-
sa prenehanja družbe po skrajšanem po-
stopku dne 16. 1. 1998 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/7865-00 vpiše izbris družbe
QUERY, računalniški inženiring, d.o.o., s
sedežem Podgorje 41a, Podgorje pri Slo-
venj Gradcu, zaradi prenehanja po skrajša-
nem postopku.

Obveznost  plačila  morebitnih  obvez-
nosti izbrisane družbe prevzame Jože De-
tečnik, Šentjanž 115, Šentjanž pri Dravo-
gradu.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 16. 1. 1998

Evidenca statutov
sindikatov

Št. 141-10-0001/98-0800-10 Ob-361
Upravna enota Maribor, z dnem izdaje te

odločbe hrani statut z nazivom pravila sindi-
kata Merinka – Merikop – invalidski odde-
lek, Matair II. pogodbeni, ki so ga sprejeli
člani tega sindikata na članskem sindikatu
dne 12. 11. 1997 z imenom sindikata
ZSSS – za Podravje, sindikat Merinka –
Merikop – invalidski oddelek, Matair II.
pogodbeni, in sedežem v Mariboru, Žitna
ulica 12.

Statut je vpisan v evidenco statutov sin-
dikatov pri Upravni enoti Maribor, pod zap.
št. 1 z dne 14. 1. 1998.

Identifikacija – matična številka sindikata
Merinka – Merikop – invalidski oddelek,
Matair II. pogodbeni, je 1049135.

Št. 024-3/97-3 Ob-362
Pravila Sindikata državnih in družbe-

nih organov Slovenije, Osnovna organi-
zacija sindikata Upravne enote Sežana,
Sežana, Partizanska cesta 4, ki so jih
sprejeli člani osnovne organizacije sindikata
na I. ustanovni seji dne 16. 12. 1997, se
hranijo na Oddelku za občo upravo, druge
upravne naloge in skupne zadeve Upravne
enote Sežana.

Pravila Osnovne organizacije sindikata
Upravne enote Sežana, so vpisana v evi-
denco statutov sindikatov pod zap. št. 10,
dne 5. 1. 1998.

Št. 024-1/98 Ob-448
Upravna enota Tolmin, Oddelek za gos-

podarstvo z dnem izdaje te odločbe sprej-
me v hrambo pravila sindikata Zavoda jav-
nega vzgojno-izobraževalnega zavoda
osnovne šole Bovec.

Pravila so vpisana v evidenco z dne
21. 1. 1998 pod zap. št. 16, z nazivom
Pravila sindikata Zavoda javnega vzgoj-
no-izobraževalnega zavoda osnovne šole
Bovec.

Pravila so vpisana na zahtevo pooblašče-
ne osebe sindikata Zavod javnega vzgoj-
no-izobraževalnega zavoda osnovne šole
Bovec s poslovnim sedežem v Bovcu, Trg
golobarskih žrtev 17.
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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 razglasi-
lo za mrtvega.

N 10/96 R-5
Marija Černigoj, roj. 3. 6. 1908 na Kov-

ku, hčerka Černigoj Avgusta in Jožefe, roj.
Žejn, je pogrešana (na predlog Černigoj
Agoštine, Trst, Molino A. Vento 156, ki jo
zastopa odv. Nada Bolcar iz Nove Gorice).

Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 12. 1. 1998

I 285/96 R-2
To sodišče je na podlagi 84/2, 4. točka

zakona o pravdnem postopku v zvezi s
14. členom zakona o izvršilnem postopku,
v izvršilni zadevi opr. št. I 285/96 upnika
Jovič Mojce, Šentjošt 20, Novo mesto in
Ciuha Franci, Kozlarjeva pot 28, Ljubljana,
ki ju zastopa odvetnik Boris Pavlin iz Krške-
ga, zoper dolžnika Hvalec Janka, zaradi iz-
terjave tolarske protivrednosti 28.000 DEM
s pripadki dolžniku Hvalec Janku, ki je nez-
nanega bivališča, postavilo začasnega za-
stopnika v osebi Vesne Pintar, strokovne
sodelavke pri Okrajnem sodišču v Trebnjem,
Gubčeva c. 9.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika v
izvršilnem postopku, dokler dolžnik sam ali
njegov pooblaščenec ne nastopi pred so-
diščem oziroma, dokler ne bo skrbstveni or-
gan sporočil sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 22. 12. 1997

P 9/96 R-6
To sodišče je po sodnici Nadi Jelovšek,

v pravdni zadevi tožeče stranke Ludvika Ma-
lavašiča, Log, C. v Hrastje 6, ki ga zastopa
odvetnica Maruša de Gleria iz Vrhnike, proti
toženima strankama Francu Malavašiču,
neznanega bivališča, nazadnje stanujoč Le-
varjeva ul. 4, Ljubljana in Matildi Kenda,
Dom počitka Mengeš, zaradi izstavitve z.k.
listine, dne 4. 11. 1997 sklenilo:

na podlagi določila 4. točke drugega od-
stavka 84. člena ZPP se tožencu Francu
Malavašiču, neznanega bivališča postavlja

začasna zastopnica Tončka Otoničar iz Vrh-
nike, Sivkina 12.

Začasna zastopnica bo zastopala toženo
stranko v pravdni zadevi opr. št. P 9/96,
dokler tožena stranka ali njen pooblašče-
nec ne nastopi pred sodiščem oziroma do-
kler skrbstveni organ ne sporoči sodišču,
da mu je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 4. 11. 1997

I 857/92 R-7
V izvršilni zadevi upnika Skupnosti sta-

novalcev Kotlarna, Volaričeva 24, Postojna,
zoper dolžnika Stojilkovič Miodraga, Postoj-
na, Prekomorskih brigad 20, zaradi izterja-
ve denarne terjatve, se na podlagi 5. točke
84. člena zakona o pravdnem postopku, v
zvezi s 14. členom zakona o izvršilnem po-
stopku dolžniku Miodragu Stojilkoviču po-
stavi začasna zastopnica Brišček Vanja iz
Postojne, Tržaška 18, ki ga bo zastopala v
tej izvršilni zadevi, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne bo nastopil pred so-
diščem, oziroma dokler skrbstveni organ ne
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Postojni
dne 6. 1. 1998

II P 90/97 R-208
To sodišče je v pravdni stvari tožeče

stranke Litostroj-Holding, d.d., Ljubljana, Li-
tostrojska 40, ki ga zastopa odvetnica Tatja-
na Ivič in kolegi iz Ljubljane, zoper toženo
stranko Janeza Kržišnika, Ljubljana, Andrea-
ševa ulica 14, zaradi odpovedi najema sta-
novanja in izselitve pcto. 87.060 SIT, na
podlagi določil 84. člena ZPP sklenilo:

toženi stranki se kot začasna zastopnica
postavi Polona Zore, sodniška pripravnica
pri Višjem sodišču v Ljubljani.

Začasna zastopnica bo zastopala toženo
stranko dokler ne bo tožena stranka ali njen
pooblaščenec nastopila pred sodiščem ozi-
roma dokler ji skrbstveni organ ne bo posta-
vil skrbnika.

Vročitev drugopisa tožbe in vabila za
glavno obravnavo toženi stranki kljub dva-
kratnim poskusom ni uspela. Vsled tega je
tožeča stranka predlagala sodišču postavi-
tev začasnega zastopnika za toženo stran-
ko. Tožena stranka namreč nima poob-
laščenca, zato je bila potrebna postavitev
začasnega zastopnika. Zlasti še zaradi te-
ga, ker bi redni postopek z njegovo postavi-
tvijo predolgo trajal in bi zaradi tega lahko
nastale škodljive posledice za toženo stran-
ko. Zato je sodišče toženi stranki postavilo
začasno zastopnico (4. točka drugi odsta-
vek 84. člena ZPP).

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 12. 1997

Oklici o skrbnikih in razpravah

Stečajni postopki
in likvidacije

St 9/96-5241 S-49
To sodišče obvešča vse upnike, da bo

III. narok za preizkus terjatev v stečajni za-
devi TAM Maribor, Družba za upravljanje

in financiranje podjetij, d.d., Maribor,
Ptujska c. 184 – v stečaju, dne 3. 3. 1998
ob 11.15 v sobi št. 330.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 14. 1. 1998

St 8/97-16 S-50
Z dnem 20. 1. 1998 se začne stečajni

postopek nad dolžnikom TRI – DEK, pod-
jetje za proizvodnjo, trženje in servisne
storitve Ivanjševci, d.o.o., Ivanjševci 5.

Stečajni postopek se ne izvede in se z
istim dnem zaključi.

Zoper sklep o začetku in zaključku ste-
čajnega postopka se lahko upniki pritožijo v
roku 15 dni po objavi sklepa v Uradnem
listu RS.

Premoženje stečajnega dolžnika, ki ob-
sega varilni aparat Varmig 400, varilni apa-
rat Varmig 300, varilni aparat Varmig 400,
varilni aparat Varmig 200, varilni transfor-
mator, varilni transformator, ločna žaga,
strojna žaga, stebelni vrtalni stroj, brusilni
stroj, stružnica Fischer, kompresor in viličar
se uporabi za poravnavo stroškov stečajne-
ga postopka in se v ta namen izroči predla-
gatelju – upniku Pomurski banki, d.d., Mur-
ska Sobota, bančna skupina Nove Ljubljan-
ske banke, Murska Sobota, Trg zmage 7.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 20. 1. 1998

St 8/92-51 S-51
To sodišče je s sklepom opr. št. St 8/92

z dne 12. 1. 1998 sklenilo, da se stečajni
postopek nad dolžnikom IMOBILIA – Pod-
jetje za posredovanje in trgovino z ne-
premičninami, d.o.o., Novo mesto – v
stečaju, zaključi.

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

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 12. 1. 1998

St 72/97 S-52
To sodišče je s sklepom St 72/97 dne

19. 1. 1998 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Grace, italijanski čevlji, d.o.o.,
Ljubljana, Mali trg 6 ter z istim sklepom ta
postopek takoj zaključilo.

Dolžnik se po pravnomočnosti sklepa iz-
briše iz sodnega registra.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 1. 1998

St 31/96 S-53
To sodišče je v postopku prisilne porav-

nave nad dolžnikom Slovenijavino, p.o.,
Ljubljana, Frankopanska 11, s sklepom
opr. št. St 31/96 z dne 30. 12. 1997 potr-
dilo prisilno poravnavo med dolžnikom in
njegovimi upniki.

Terjatve upnikom strateškega pomena
(dobaviteljev surovega vina in embalaže,
ustanov in inštitutov, ki dajejo nujno po-
trebna soglasja za plasma proizvodov ter
kreditodajalcev in dajalcev garancij), ki se
ne spremenijo v bodoče lastniške deleže v
dolžniku, izplača dolžnik v nezmanjšanih
zneskih v roku treh let po potrjeni prisilni
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poravnavi in z obrestmi po temeljni obrest-
ni meri +4% za čas od 30. 5. 1996 do
plačila. Seznam teh upnikov z njihovimi ter-
jatvami v ugotovljenih zneskih je sestavni
del sklepa.

Terjatve ostalih upnikov – dobaviteljev,
ki se ne spremenijo v bodoče lastniške de-
leže v dolžniku, izplača dolžnik v za 50%
zmanjšanih zneskih v roku enega leta po
potrjeni prisilni poravnavi in z obrestmi po
temeljni obrestni meri +4% za čas od 30. 5.
1996 do plačila. Seznam teh upnikov z nji-
hovimi terjatvami v ugotovljenih in zmanjša-
nih zneskih je sestavni del sklepa.

Terjatve upnikov
– Commerce, p.o., Ljubljana –

2,370.182,10 SIT,
– Ljutomerčan, p.o., Ljutomer –

11.068.299,60 SIT,
– Lasting, d.o.o., Ljubljana –

1,638.157,30 SIT,
– MC Center za informacijski inženiring,

d.d., Ljubljana – 15,041.600,40 SIT,
– Vitrum, d.o.o., Nova Gorica –

5,343.604,10 SIT,
– Selda – Pack, d.o.o., Preserje –

26,679.356,30 SIT,
– Almako, d.o.o., Ljubljana –

175,384.272,64 SIT,
izplača dolžnik v višini 50% v roku nega

leta po potrjeni prisilni poravnavi in z obrest-
mi po temeljni obrestni meri +4% za čas od
30. 5. 1996 do plačila,

v višini 50% pa se ob dokončanju dolžni-
kovega lastninskega preoblikovanja spreme-
nijo v navadne delnice v dolžniku, pri čemer
se deleži posameznih upnikov določijo kot
razmerje med 50-odstotnimi zneski teh ter-
jatev in ocenjeno vrednostjo dolžnika na dan
sklenitve prisilne poravnave. Terjatev upnik-
ov - dolžnikovih delavcev po seznamu, ki je
sestavni del sklepa, se ob dokončanju
dolžnikovega lastninskega preoblikovanja
spremenijo v navadne delnice v dolžniku,
pri čemer se deleži posameznih upnikov
določijo kot razmerje med zneski teh terjat-
ev in ocenjeno vrednostjo dolžnika na dan
sklenitve prisilne poravnave.

Terjatev upnika Republika Slovenija, Mi-
nistrstvo za finance, v skupnem znesku
568,162.930,60 SIT se ob dokončanju
dolžnikovega lastninskega preoblikovanja
spremeni v navadne delnice v dolžniku, pri
čemer se upnikov delež določi kot razmerje
med navedenim zneskom in ocenjeno vred-
nostjo dolžnika na dan sklenitve prisilne po-
ravnave.

Prisilna poravnava je bila potrjena dne
30. 12. 1997. Sklep o tem je postal prav-
nomočen dne 15. 1. 1998.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 1. 1998

St 4/97 S-54
To sodišče je s sklepom St 4/97 dne

19. 1. 1998 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Lesnina MG Miles, d.o.o.,
Grosuplje – v stečaju, ker premoženje, ki
bi prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za
stroške tega postopka.

Po pravnomočnosti sklepa se izbriše na-
vedeni dolžnik iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 21. 1. 1998

St 17/97 S-55
To sodišče je v postopku prisilne porav-

nave nad dolžnikom Cimos Commerce,
d.o.o., Koper, Trgovina z avtomobili in
servisiranje, Ulica 15. maja 18, Koper, s
sklepom opr. št. St 17/97 z dne 30. 12.
1997, potrdilo naslednjo prisilno poravnavo
nad dolžnikom:

Terjatve upnikov so razvrščene v tri raz-
rede upnikov:

1. razred: terjatve delavcev po drugem
odstavku 160. člena ZPPSL, dolžnik izpla-
ča 100%, v roku enega leta, v devetih obro-
kih, obrestovane s temeljno obrestno mero
– TOM, prvi obrok zapade v plačilo tri me-
sece po potrjeni prisilni poravnavi;

2. razred: terjatve upnikov, ki jih dolžnik
izplača v višini 20%, v roku enega leta z
obrestmi po obrestni meri PIBOR +1, obre-
sti na neodplačan dolg se plačujejo kvartal-
no;

3. razred: terjatev upnika, ki je z dolžni-
kom sklenil dogovor o načinu poplačila ter-
jatve, se poplača tako, da del terjatve dolž-
nik izplača v višini, roku ter z obrestmi po
obrestni meri kot je razvidno iz 2.1.3. točke
izreka sklepa, preostali del terjatve pa se
poplača z njeno konverzijo v delež.

Seznam upnikov z njihovimi terjatvami v
ugotovljenih višinah ter navedbo zneska po-
plačila, za upnika iz 3. razreda pa še z na-
vedbo dela terjatve, ki se konvertira v delež,
je razviden iz 2.2. točke izreka sklepa.

Sklep o potrditvi prisilne poravnave je
postal pravnomočen dne 20. 1. 1998.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 20. 1. 1998

St 130/93 S-56
To sodišče je s sklepom St 130/93 z

dne 9. 6. 1995 zaradi prodaje stečajnega
dolžnika kot pravne osebe ustavilo stečajni
postopek zoper stečajnega dolžnika Astra
ARS Inženiring, p.o. – v stečaju, Ljublja-
na, in ga nadaljevalo zoper stečajno maso.
S sklepom z dne 9. 1. 1998 pa je zaključilo
tudi postopek zoper stečajno maso.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 1. 1998

St 30/96 S-57
To sodišče obvešča vse upnike, da bo

tretji narok za preizkus terjatev v stečajni
zadevi TAM BUS, d.o.o. – v stečaju, Mari-
bor, Ptujska c. 184, dne 3. 3. 1998 ob
12. uri v sobi št. 330.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 20. 1. 1998

Razpisi
delovnih mest

Št. 122-1/98 Ob-357
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 23. člena zakona o držav-

nem tožilstvu (Ur. l. RS, št. 63/94):

a)
– 1 prosto mesto vodje višjega držav-

nega tožilstva na Višjem državnem to-
žilstvu v Mariboru;

b)
– 1 prosto mesto vodje okrožnega

državnega tožilstva na Okrožnem držav-
nem tožilstvu v Mariboru.

Razpisni pogoji:
K I/a
V skladu z drugim odstavkom 56. člena

zakona o državnem tožilstvu je za vodjo viš-
jega državnega tožilstva lahko postavljen dr-
žavni tožilec, ki izpolnjuje pogoje za višjega
državnega tožilca.

K I/b
V skladu z drugim odstavkom 56. člena

zakona o državnem tožilstvu je za vodjo
okrožnega državnega tožilstva lahko postav-
ljen državni tožilec, ki izpolnjuje pogoje za
okrožnega državnega tožilca.

Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev spreje-
ma Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Žu-
pančičeva 3, 15 dni po objavi.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 130-1/98 Ob-358
Agencija Republike Slovenije za plačilni

promet, podružnica Novo mesto razpisuje
delovno mesto

pomočnika direktorice
Pogoji: VII. stopnja strokovne izobrazbe

ekonomske ali družboslovne smeri in 60
mesecev delovnih izkušenj.

Mandat traja 4 leta.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili

o izpolnjevanju pogojev ter opisom doseda-
njega dela sprejema razpisna komisija Agen-
cije Republike Slovenije za plačilni promet,
podružnice Novo mesto Kandijska 21, No-
vo mesto v 8 dneh po objavi.

Kandidate bomo o izbiri obvestili v 15
dneh po opravljeni izbiri.

Agencija RS za plačilni promet,
podružnica Novo mesto

Št. 7/98 Ob-378
Sklad RS za ljubiteljske kulturne dejav-

nosti na podlagi 31. in 34. člena statuta,
22. člena pravilnika o notranji organizaciji in
sistemizaciji delovnih mest in sklepa uprav-
nega odbora z dne 28. novembra 1997
razpisuje delovna mesta:

1. Vodja Območne izpostave Celje
2. Vodja Območne izpostave Ivanč-

na Gorica
3. Vodja Območne enote Lendava
4. Vodja Območne izpostave Radov-

ljica
5. Vodja Območne izpostave Škofja

Loka
6. Vodja Območne izpostave Velenje
7. Vodja Območne izpostave Idrija
8. Vodja  Območne  izpostave  Ko-

čevje
9. Vodja Območne izpostave Metlika

– s polovičnim delovnim časom
10. Vodja  Območne  izpostave  Mo-

zirje
11. Vodja  Območne  izpostave  Po-

stojna
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12. Vodja  Območne  izpostave  Ruše
13. Vodja  Območne  izpostave  Sev-

nica
14. Vodja  Območne  izpostave  Treb-

nje
15. Vodja  Območne  izpostave  Vrh-

nika
16. Vodja Območne izpostave Žalec
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje

pogoje:
– da so državljani Republike Slovenije,
– da imajo visokošolsko izobrazbo za

izpostavo pod številko 1., najmanj visoko-
šolsko izobrazbo za izpostave od 2. do
vključno 6. in najmanj srednješolsko izo-
brazbo za izpostave od 7. do vključno 16.,
družboslovne, humanistične ali ekonomske
smeri,

– da imajo najmanj tri leta delovnih izku-
šenj na področju kulturnih dejavnosti,

– da strokovno poznajo področje ljubi-
teljskih kulturnih dejavnosti.

Kandidati za vodjo območne izpostave
morajo v postopku razpisa predložiti svojo
zamisel o razvoju in delovanju območne iz-
postave.

Mandat vodje izpostave je pet let.
Pisne prijave z oznako “Za razpisno ko-

misijo upravnega odbora sklada” in dokazi-
li o izpolnjevanju razpisnih pogojev spreje-
ma upravnega odbora Sklada RS za ljubi-
teljske kulturne dejavnosti, Štefanova 5,
Ljubljana, osem dni od objave v Uradnem
listu RS.

Komisija bo upoštevala le popolne pri-
jave.

Kandidati bodo o izidu razpisa obvešče-
ni v 8 dneh po tem, ko bo upravni odbor
sklada sprejel sklep o izbiri.

Sklad RS za ljubiteljske kulturne
dejavnosti

Št. 42 Ob-443
Na podlagi 32.-37. člena zakona o za-

vodih (Ur. l. RS, št. 12/91 in 8/96) razpisu-
je prosto delovno mesto

direktorja
Kandidat mora izpolnjevati naslednje po-

goje po XXII. členu sklepa o ustanovitvi jav-
nega zavoda Slovenski šolski muzej:

– ima  najmanj  visoko  izobrazbo  hu-
manistične, pedagoške ali družboslovne
smeri,

– ima najmanj pet let delovnih izkušenj
na področju muzejske dejavnosti,

– izkazuje sposobnost za organiziranje
in vodenje,

– obvlada dva tuja jezika.
Kandidati morajo poleg dokazov o izpol-

njevanju pogojev priložiti tudi svojo zamisel
razvoja muzeja.

Direktor bo imenovan za štiri leta.
Prijave pošljite v 15 dneh po objavi raz-

pisa, na naslov: Slovenski šolski muzej,
Plečnikov trg 1, 1000 Ljubljana. Prijave mo-
rajo biti predložene v zaprti ovojnici, oprem-
ljene z oznako: “Prijava za razpis za direk-
torja“.

Kandidati bodo pisno obvestilo o izbiri
prejeli v 30 dneh po objavi razpisa.

Svet Slovenskega šolskega muzeja,
Ljubljana

Javna naročila
po zakonu

o javnih naročilih

Št. 667-39/97 Ob-459
Splošna bolnišnica “Dr. Franca Dergan-

ca”, Nova Gorica, Šempeter pri Gorici, na
podlagi 25. člena zakona o javnih naročilih
(Ur. l. RS, št. 24/97) objavlja, da se

ponovni javni razpis

objavljen v Uradnem listu RS, št. 3 dne
17. I. 1998 (“Tehnični material”) podaljšu-
je za 20 dni.

Ponudbe predložite do 19. 2. 1998 do
11. ure. Odpiranje bo ob 12. uri. Obvestilo
o izbiri do 2. 3. 1998.

Že prispele ponudbe bodo upoštevane.
Splošna bolnišnica

“Dr. Franca Derganca” Nova Gorica

Št. 5 Ob-327
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem

prometu Republike Slovenije, Ljubljana, Tr-
dinova 8, objavlja na podlagi določil zakona
o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97)

javni razpis
za nabavo kolesarskih čelad

1. Predmet razpisa je nabava 500 kom
(varianta 1.000 kom in varianta 2.000 kom)
kolesarskih varnostnih čelad v velikosti upo-
rabni za kolesarje stare med 10 in 15 leti
(približno razmerje: 30% št. 54,30% št. 56,
30% št. 58 in 10% št. 60 – obseg glave
oziroma EUR številke).

Dodatne zahteve:
– potrdilo pristojne domače ali tuje orga-

nizacije o ustreznosti čelade,
– barvna lestvica,
– dadatni napisi (tisk ali nalepka) akcije

in sponzorjev na čeladi.
Cena mora biti navedena za vsako va-

rianto posebej, fiksna za leto 1998 in mora
vsebovati tudi ceno dveh barvnih nalepk (ali
barvnih odtiskov na čeladi) v velikosti 30 ×
120 mm (oziroma dogovorjene primerne di-
menzije, ki jo dopušča oblika čelade), ceno
dostave po dispoziciji naročnika na naslove
v Sloveniji. Navedena naj bo tudi cena za
dodatno naročilo čelad nad posamezno ko-
ličinsko varianto.

2. Orientacijska vrednost razpisanih če-
lad znaša do 2.000 SIT/kom.

3. Rok dobave – sukcesivno v l. 1998
po pogodbi.

4. Lokacija dostave – Občinski sveti za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu v
Sloveniji, članice sveta ali sponzorji (ca. 50
naslov).

5. Na čeladi je lahko znak proizvajalca z
vsemi podatki le na notranji strani čelade.

Javni razpis za izbiro izvajalca
brez omejitev

Za znak in napis proizvajalca na vidnem de-
lu čelade, lahko dobavitelj ponudi sodelo-
vanje kot pokrovitelj.

Vse druge informacije lahko dobite na
Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu, Ljubljana, Trdinova 8, na tel.
327-892, faks 13-28-105, Iztok Juvan.

Ponudba mora vsebovati:
– naslov in dejavnost podjetja, dokazila o

registraciji, navedbo  pooblaščene osebe,
– ponujen model z opisom, kopijo potr-

dila pristojne organizacije o ustreznosti če-
lade in vzorec čelade,

– barvno lestvico in velikosti, v kateri so
čelade na voljo naročniku,

– ceno po posameznih količinskih va-
riantah in ceno za čelado nad določenimi
variantami, z roki plačila,

– rok dobave,
– rok veljavnosti ponudbe (vsaj do kon-

ca marca 1998).
Merila za izbiro najugodnejšega ponud-

nika so: model čelade, ustrezne velikosti,
cena, garancija, rok dobave, barvna lestvi-
ca, dostava po Sloveniji, posebne ugodno-
sti, pokroviteljstvo, proizvodnja v Sloveniji.

Pisne ponudbe za vsak model posebej
(z vzorcem) morajo prispeti v zaprtih omo-
tih, z oznako “Ne odpiraj – ponudba za
čelado” in polnim imenom in naslovom po-
šiljatelja, najkasneje do 16. 2. 1998, do
12. ure, na naslov: Svet za preventivo in
vzgojo v cestnem prometu, 1000 Ljubljana,
Trdinova 8.

Odpiranje ponudb bo 16. 2. 1998 ob
13. uri v prostorih Sveta za preventivo in
vzgojo v cestnem prometu, Ljubljana, Trdi-
nova 8.

Postopek odpiranja ponudb, izbora po-
nudnika, obveščanje in sklepanje pogodbe
bo izvedeno v skladu z določili zakona o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97).

Pri izboru se lahko naročnik odloči tudi
za več dobaviteljev in ponujenih modelov o
okviru zgoraj navedenih meril.

Ponudniki bodo v 15 dneh po odpiranju
ponudb obveščeni o odločitvah po odpira-
nju ponudb in bodo lahko po tem roku prev-
zeli vzorce čelad iz ponudb, razen vzorca
izbranega ponudnika.

Svet za preventivo in vzgojo
v cestnem prometu Republike

Slovenije

Št. 8120/1998/86 Ob-328
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Elektro-Slovenija, d.o.o., kont. oseba
Milan Kenda, Hajdrihova 2, Ljubljana, tel.
061/222-854, 125-03-33, faks
061/125-22-50.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela in elektromontažna dela – zame-
njava VN opreme v RTP 220/110 kV
Cirkovce.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: gradbena de-
la 5,000.000 SIT, elektromontažna dela
10,000.000 SIT, začetek 30. 1. 1998 in
zaključek 20. 3. 1998.
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4. Rok izvedbe: do 19. junija 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upo-
števane: so navedena v razpisni dokumen-
taciji.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upo-
števane preference za domače ponudnike,
upoštevane bodo ponudbe za celoten ob-
seg razpisanih del.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 25. 2. 1998 do
9.30, na naslov: Elektro-Slovenija, d.o.o.,
prevzemnica Katarina Lipovec, Hajdrihova
2, 1000 Ljubljana, tel. 061/216-405, faks
061/219-389, soba št. 3 C5.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – javni razpis
– Elektromontažna dela in gradbena dela –
zamenjava VN opreme v 220/110 kV Cir-
kovce – Ne odpiraj” in številko objave jav-
nega razpisa v Uradnem listu RS.

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

Javno odpiranje ponudb bo 25. 2. 1998,
ob 10. uri, na naslovu: ELES, Hajdrihova 2,
odpiranje vodi Marko Hrast, Hajdrihova 2,
Ljubljana, tel. 061/12-50-333, faks
061/219-389, soba št. 40/IV.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 12. 3. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Elektro-Slovenija, d.o.o.,
kont. oseba Mojca Ferleš, Hajdrihova 2,
Ljubljana, tel. 061/216-643, faks
061/125-22-50, soba št. 22/IV.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 6. 2. 1998, med 8. in 12. uro za
106.500 SIT, prometni davek bo obraču-
nan v skladu z veljavno zakonodajo.

Način plačila: virmansko, na žiro račun
številka: 50106-601-90093.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 10. 4. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 20. 3. 1998.

Št. 8120/1998/87 Ob-329
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Elektro-Slovenija, d.o.o., kont. oseba
Milan Kenda, Hajdrihova 2, Ljubljana, tel.
061/222-854, 125-03-33, faks
061/125-22-50.

2. Predmet javnega naročila: remont
odklopnikov 400 kV Siemens v RTP Pod-
log v izvedbi tovarniškega serviserja fir-
me Siemens.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 17,000.000
SIT, začetek 30. 1. 1998 in zaključek
27. 3. 1998.

4. Rok izvedbe: od 25. 5. 1998 do
15. 8. 1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 2. 3. 1998 do
9.30, na naslov: Elektro-Slovenija, d.o.o.,
prevzemnica Katarina Lipovec, Hajdrihova
2, 1000 Ljubljana, tel. 061/216-405, faks
061/219-389, soba št. 3 C5.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – javni raz-
pis za remont odklopnikov 400 kV Sie-
mens v RTP Podlog v izvedbi tovarniškega
serviserja firme Siemens – Ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS.

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

Javno odpiranje ponudb bo 2. 3. 1998,
ob 10. uri, na naslovu: ELES, Hajdrihova 2,
odpiranje vodi Srečko Lesjak, Hajdrihova 2,
Ljubljana, tel. 061/12-50-333, faks
061/219-389, soba št. 40/IV.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 17. 3. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Elektro-Slovenija, d.o.o.,
kont. oseba Mojca Ferleš, Hajdrihova 2,
Ljubljana, tel. 061/216-643, faks
061/125-22-50, soba št. 22/IV.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 6. 2. 1998, med 8. in 12. uro za 5.325
SIT.

Način plačila: virmansko ali gotovinsko v
blagajni naročnika, na žiroračun številka:
50106-601-90093.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 16. 4. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 27. 3. 1998.
Elektro-Slovenija, d.o.o., Ljubljana

Št. 9/98 Ob-330
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana,
kont. oseba Zdenka Zaletel, Zaloška 29,
Ljubljana, tel. 061/140-13-66, faks
061/140-31-90, soba št. 14/I.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nabava zastruplje-

nih vab (rodenticidov) za deratizacijo:
– zastrupljene vabe – peletet, 4.500

kg okvirna količina letno,
– ostale vrste zastrupljenih vab, 200

kg okvirna količina letno.
3. Orientacijska vrednost naročila:

5,500.000 SIT/letno.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: v 12 mesecih, začetek
15. 3. 1998 in zaključek 14. 3. 1999.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 16. 2. 1998 do
9. ure, na naslov: Zavod za zdravstveno
varstvo Ljubljana, prevzemnica Zdenka Za-
letel, Zaloška 29, 1000 Ljubljana, tel.
061/140-13-66, faks 061/140-31-90, so-
ba št. 14/I.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 16. 2. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Zavod za zdravstve-
no varstvo Ljubljana, odpiranje vodi strokov-
na komisija, Zaloška 29, Ljubljana, tel.
061/140-13-66, faks 061/140-31-90, so-
ba št. 8/I.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 26. 2. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Zavod za zdravstveno vars-
tvo Ljubljana, kont. oseba Zdenka Zaletel,
Zaloška 29, Ljubljana, tel. 061/140-13-66,
faks 061/140-31-90, soba št. 14/I.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 12. 2. 1998 za 3.000 SIT.

Način plačila: z virmanom, na račun šte-
vilka: 50102-603-48480.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 6. 4. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 6. 3. 1998.
Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana

Št. 02/3/98 Ob-332
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Rudnik lignita Velenje, kont. oseba
Franc Lenart, Partizanska 78, Velenje, tel.
063/853-312 int. 1453, e-mail franci.le-
nart@rtv.si.

Termoelektrarna Šoštanj, kont. oseba
Egon Jurač, Lole Ribarja 18, Šoštanj, tel.
063/42-03-290.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izdelava projekta

“Gospodarjenje z vodami v pridobival-
nem prostoru Rudnika lignita Velenje”.

3. Orientacijska vrednost naročila:
8.000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 12 mesecev.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
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vane: najnižja cena, druga merila, navede-
na v razpisni dokumentaciji.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 2. 3. 1998 do
11. ure, na naslov: Rudnik lignita Velenje,
prevzemnik Franci Lenart, Partizanska 78,
Velenje, tel. 063/854-312 int. 1453, faks
063/854-986, soba št. 317, e-mail:
franci.lenart@rbo.si.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 2. 3. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Rudnik lignita Vele-
nje, odpiranje vodi Kristina Zupanc, Parti-
zanska 78, Velenje, tel. 063/853-312 int.
1464, faks 063/854-986, sejna soba,
e-mail kristina.zupanc@rbo.si.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 16. 3. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Rudnik lignita Velenje, kont.
oseba Franci Lenart, Partizanska 78, Vele-
nje, tel. 063/853-312 int. 1453, faks
063/854-986, e-mail franci.lenart@rtv.si.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 25. februarja 1998 za 15.000 SIT.

Način plačila: virman, na račun številka:
52800-601-23430 pri APP Velenje.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 30. aprila

1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 20. marec 1998.
Rudnik lignita Velenje, p.o.

Št. 151-05-6/98-176 Ob-333
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Ljutomer, Vrazova 1, Ljutomer,
kont. oseba Dominika Grilc, tel.
069/81-712, faks 069/81-610, soba 215.

2. Predmet javnega naročila:storitve.
Navedba vsebine: izdelava tehnične

dokumentacije za izgradnjo Doma sta-
rejših občanov v Ljutomeru (PGD, PZI).

3. Orientacijska vrednost naročila:
3,500.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: rok za izdelavo projekta ne
more biti daljši od 90 dni.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– cena projekta,
– rok izdelave projekta,
– reference ponudnika,
– upoštevanje razpisnih pogojev,

– morebitne ugodnosti, ki jih nudi po-
nudnik.

Ponudbe morajo vsebovati elemente in
izpolnjevati pogoje, določene v razpisni do-
kumentaciji.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 20. 2. 1998 do
11. ure, na naslov: Občina Ljutomer, Vrazo-
va 1, 9240 Ljutomer.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 20. 2. 1998
ob 12. uri, v prostorih Občine Ljutomer, III.
nadstropje, sejna soba. Prisotni predstavni-
ki ponudnikov morajo pred odpiranjem po-
nudb predložiti pisno pooblastilo.

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

Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni v roku 14 dni od dneva odpiranja
ponudb.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo: Občina Ljutomer, Vrazova 1,
9240 Ljutomer, kont. oseba Grilc Dominika,
soba št. 215, tel. 069/81-712 int. 266.

Pred dvigom razpisne dokumentacije je
potrebno plačati stroške v višini 5.000 SIT
na ŽR Občine Ljutomer, št.
51930-630-76197, kar ponudnik dokaže s
potrdilom o plačilu.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu naročnika.
10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 13. 3. 1998.
Občina Ljutomer

Št. 2725-2-162/98 Ob-334

Javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

za izdelavo tehnične dokumentacije “hi-
dravlično bolniško dvigalo nosilnosti 1500
kg pri objektu pediatrije”.

1. Naročnik: Splošna bolnišnica Celje.
2. Predmet razpisa: izbira najugodnej-

šega ponudnika za izdelavo projektne
dokumentacije PGD in PZI “hidravlično
bolniško dvigalo nosilnosti 1500 kg pri
objektu pediatrije”, ki bo zajelo funkcijo
dostopa – dovoza bolnikov iz kleti, prit-
ličja, I. in II. nadstropja ter podstrešja na
oddelke ter izdelavo investicijskega pro-
grama.

3. Orientacijska vrednost naročila PGD
in PZI z investicijskim programom “hidra-
vlično bolniško dvigalo nosilnosti 1500 kg
pri objektu pediatrije” s funkionalnimi pro-
stori kleti, pritličja, I. in II. nadstropja ter
podstrešja znaša 900.000 SIT.

Vsak ponudnik, ki se prijavi na javni
razpis za izdelavo PGD in PZI dobi idejno
rešitev projekta.

4. Predvideni pričetek izdelave projekt-
ne dokumentacije: 10. 2. 1998, rok do-
končanja PGD in PZI z investicijskim pro-
gramom je 3. marec 1998.

5. Kriteriji izbire ponudnika:
– pravočasnost in popolnost ponudbe,
– strokovnost, število stalno zaposlenih

kadrov s strukturami, reference in navedba
strokovnjakov za posamezne dele projekta,

– reference za projektiranje podobnih
projektov, ki jih je ponudnik opravil,

– cena ponudnika,
– rok izvedbe in strokovna usposoblje-

nost izvajalca,
– posebne ugodnosti.
6. Vsebina ponudbe:
– registracija za navedena dela – pro-

jektiranje,
– kadrovska zasedba zaposlenih,
– seznam izvedenih projektov, ki jih je

ponudnik projektiral z navedbami lokacije,
– opis načina plačila za navedena dela,
– garancija s strani ponudnika.
7. Rok za predložitev ponudbe je 6. fe-

bruar 1998 do 8. ure v pisarno SPV, Obla-
kova 5, Celje.

Ponudba mora biti oddana v zapečateni
kuverti z oznako “Javni razpis – Ponudba za
izdelavo tehnične dokumentacije PGD in PZI
ter investicijski program – Ne odpiraj!”

Prepozno prispelih ponudb komisija ne
bo sprejela in jih ne bo obravnavala.

8. Javno odpiranje ponudb bo 6. fe-
bruarja ob 9. uri, v prisotnosti ponudnikov,
ki morajo imeti pooblastila firme, ki jo zasto-
pajo.

Odpiranje ponudb bo v pisarni SPV.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu odpi-

ranja ponudb v roku 15 dni od dneva odpi-
ranja ponudb.

Vsak ponudnik krije vse svoje stroške za
izdelavo ponudbe.

9. Vse potrebne informacije v zvezi z raz-
pisom dobijo ponudniki v službi SPV, tel.
063/44-11-33 int. 24-17 pri inž. Bojanu
Ribiču od 30. januarja do 3. februarja 1998
od 7. do 12. ure.

Ogled objekta in lokacije je možen
3. februarja 1998 od 10. do 12. ure.

Splošna bolnišnica Celje

Št. 77/1/97 Ob-335
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Javni zavod Zdravstveni dom Ptuj, kont.
oseba Silvo Perko, ek., Potrčeva 19A, Ptuj,
tel. 062/771-251, faks 062/779-069.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nabava potrošnega

pisarniškega materiala.
3. Orientacijska vrednost naročila:

6,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: v 12 mesecih, začetek
1. 4. 1998 in zaključek 31. 3. 1999.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 24. 2. 1998 do
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12. ure, na naslov: Javni zavod Zdravstveni
dom Ptuj, tajništvo, prevzemnica Vlasta Mr-
šek, Potrčeva 19A, 2250 Ptuj, tel.
062/771-251, faks 062/779-069.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 3. 3. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Javni zavod Zdravs-
tveni dom Ptuj, odpiranje vodi Cvetka Merc,
dipl. prav., Potrčeva 19A, Ptuj, tel.
062/771-251, faks 062/779-069, soba
direktorja.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 24. 3. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Javni zavod Zdravstveni
dom Ptuj, kont. oseba Vlasta Mršek, Potr-
čeva 19A, Ptuj, tel. 062/771-251, faks
062/779-069, tajništvo.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 12. 2. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: negotovinsko, na račun
številka: 52400-603-31322.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Javni zavod Zdravstveni dom Ptuj, kont.
oseba Silvo Perko, ek., Potrčeva 19A, Ptuj,
tel. 062/771-251, faks 062/779-069.

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

Ponudba mora veljati do: podpisa po-
godbe.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 27. 3. 1998.

Št. 77/1/97 Ob-336
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Javni zavod Zdravstveni dom Ptuj, kont.
oseba Silvo Perko, ek., Potrčeva 19A, Ptuj,
tel. 062/771-251, faks 062/779-069.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: tiskanje obrazcev.
3. Orientacijska vrednost naročila:

7,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: v 24 mesecih, začetek
1. 5. 1998 in zaključek 30. 4. 2000.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 24. 2. 1998 do
12. ure, na naslov: Javni zavod Zdravstveni
dom Ptuj, tajništvo, prevzemnica Vlasta Mr-
šek, Potrčeva 19A, 2250 Ptuj, tel.
062/771-251, faks 062/779-069.

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

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 3. 3. 1998
ob 13. uri, na naslovu: Javni zavod Zdravs-
tveni dom Ptuj, odpiranje vodi Cvetka Merc,
dipl. prav., Potrčeva 19A, Ptuj, tel.
062/771-251, faks 062/779-069, soba
direktorja.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 24. 3. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Javni zavod Zdravstveni
dom Ptuj, kont. oseba Vlasta Mršek, Potr-
čeva 19A, Ptuj, tel. 062/771-251, faks
062/779-069, tajništvo.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 12. 2. 1998 za 8.000 SIT.

Način plačila: negotovinsko, na račun
številka: 52400-603-31322.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Javni zavod Zdravstveni dom Ptuj, kont.
oseba Silvo Perko, ek., Potrčeva 19A, Ptuj,
tel. 062/771-251, faks 062/779-069.

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

Ponudba mora veljati do: podpisa po-
godbe.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 27. 3. 1998.

Javni zavod Zdravstveni dom Ptuj

Št. 402-11/96-2 Ob-337
Republika Slovenija, Upravna enota Ptuj,

Slomškova ulica 10, Ptuj, objavlja na podla-
gi prvega in drugega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97)

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za leto

1998
1. Ime in sedež naročnika: Upravna eno-

ta Ptuj, Slomškova ulica 10, Ptuj.
2. Predmet javnega naročila: blago –

potrošni računalniški in pisarniški ma-
terial.

3. Orientacijska vrednost naročila:
13,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok za začetek
in dokončanje dobav: od sklenitve pogod-
be postopno do 31. 12. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane
pri ocenjevanju ponudb: najnižja nabavna ce-
na fco naročnik glede na kvaliteto in druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

6. Rok, v katerem lahko ponudniki pred-
ložijo ponudbe: rok za oddajo ponudbe je
10 dni in začne teči naslednji dan po objavi
v Uradnem listu RS. Šteje se, da je ponud-
ba pravočasna, če je prispela na naslov na-
ročnika v roku, določenem v prejšnjem stav-
ku do 12. ure.

Ponudba mora biti dana v zaprti kuverti,
na kateri mora biti oznaka “Ne odpiraj –
ponudba za dobavo potrošnega računalniš-
kega in pisarniškega materiala”, s točnim
naslovom ponudnika.

7. Naslov, prostor, datum in ura javne-
ga odpiranja ponudb: javno odpiranje po-
nudb bo ob 12. uri naslednjega delovnega
dne po poteku roka za oddajo ponudb, na
sedežu naročnika, Slomškova ulica 10, so-
ba št. 20.

8. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa: ponudniki
bodo o izidu javnega razpisa obveščeni pi-
sno, v roku 15 dni od dneva odpiranja po-
nudb.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo oziroma
pogledajo v razpisno dokumentacijo: razpi-
sno dokumentacijo lahko ponudniki prevza-
mejo oziroma vpogledajo v času razpisa na
sedežu Upravne enote Ptuj, Slomškova uli-
ca 10, soba št. 18, pri kont. osebi Rožma-
rin Slavku, vsak delovni dan med 8. in 9.
uro, tel. 062/771-131.

10. Prepozne ponudbe in ponudbe, ki
ne bodo pravilno označene, bo komisija iz-
ločila iz nadaljnjega postopka in jih neodpr-
te vrnila ponudniku.

Št. 402-11/96-2 Ob-338
Republika Slovenija, Upravna enota Ptuj,

Slomškova ulica 10, Ptuj, objavlja na podla-
gi prvega in drugega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97)

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za leto

1998
1. Ime in sedež naročnika: Upravna eno-

ta Ptuj, Slomškova ulica 10, Ptuj.
2. Predmet javnega naročila: storitve –

čiščenje poslovnih prostorov.
Navedba vsebine: čiščenje poslovnih

prostorov Upravne enote Ptuj v izmeri
1.675 m2.

3. Orientacijska vrednost naročila:
5,300.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: od
sklenitve pogodbe do 31. 12. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: najnižja cena čiščenja za m2, druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

6. Rok, v katerem lahko ponudniki pred-
ložijo ponudbe: rok za oddajo ponudbe je
10 dni in začne teči naslednji dan po objavi
v Uradnem listu RS. Šteje se, da je ponud-
ba pravočasna, če je prispela na naslov na-
ročnika v roku, določenem v prejšnjem stav-
ku do 12. ure.

Ponudba mora biti dana v zaprti kuverti,
na kateri mora biti oznaka “Ne odpiraj –
ponudba za opravljanje storitev čiščenja po-
slovnih prostorov”, s točnim naslovom po-
nudnika.

7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb
bo ob 9. uri naslednjega delovnega dne po
poteku roka za oddajo ponudb, na sedežu
naročnika, Slomškova ulica 10, soba št. 20.

8. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa: ponudniki
bodo o izidu javnega razpisa obveščeni pi-
sno, v roku 15 dni od dneva odpiranja po-
nudb.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo oziroma
pogledajo v razpisno dokumentacijo: razpi-
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sno dokumentacijo lahko ponudniki prevza-
mejo oziroma vpogledajo v času razpisa na
sedežu Upravne enote Ptuj, Slomškova uli-
ca 10, soba št. 18, pri kont. osebi Rožma-
rin Slavku, vsak delovni dan med 8. in
9. uro, tel. 062/771-131.

10. Prepozne ponudbe in ponudbe, ki
ne bodo pravilno označene, bo komisija iz-
ločila iz nadaljnjega postopka in jih neodpr-
te vrnila ponudniku.

Upravna enota Ptuj

Ob-339

Javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime in sedež naročnika: Zdravstveni
dom Tolmin, Prešernova 6, Tolmin, tel.
065/81-120.

2. Predmeti javnega naročila so:
a) medicinski sanitetni material, in si-

cer sanitetni materiali, medicinski po-
trošni material, potrošni material, labo-
ratorijska diagnostika in pribor, sreds-
tva za dezinfekcijo in kemikalije, RTG
filmi in zaščita, kirurški instrumenti,
zdravniške in sestrske torbe, pribor za
sterilizacijo, stetoskopi materiali za os-
krbo ran, elektrode, obliži in drug potro-
šni medicinski material ter zobozdravs-
tveni medicinski material, in sicer medi-
cinski potrošni material v zobozdravs-
tvu za preventivo, medicinski potrošni
material v zobozdravstvu za zdravljenje,
aparati in instrumenti za konservativo,
aparati in instrumenti za protetiko, pro-
tetični potrošni material in parenteralne
razstopine;

Orientacijska vrednost naročila je
12,000.000 SIT.

b) mikrobiološke preiskave;
Orientacijska vrednost naročila je

11,500.000 SIT.
c) kurilno olje za ogrevanje – tip ex-

tra lahko;
Orientacijska vrednost naročila je

5,100.000 SIT.
3. Dobavni rok: 10 mesecev, začetek

1. 3. 1998 in zaključek 31. 12. 1998.
4. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika: cena, plačilni pogoji, roki za doba-
vo blaga oziroma izvedbo storitve, komplet-
nost ponudbe, reference ponudnika in kva-
liteta; pomen posameznega merila je enak
zaporedju, kot so ta predhodno zapisana.

5. Rok in način za predložitev ponudbe:
ponudba z vso potrebno dokumentacijo ter
oznako “Ne odpiraj – ponudba za javni raz-
pis za izbiro izvajalca v ZD Tolmin z oznako
predmet naročila” je potrebno oddati v za-
prti kuverti osebno ali po pošti na sedež
naročnika do 13. 2. 1998 do 12. ure. Prev-
zemnik za sprejem ponudb je pooblaščena
delavka naročnika Božena Istenič. Ponud-
ba vsakega ponudnika mora veljati do 28.
2. 1998.

6. Javno odpiranje ponudb bo 18. 2.
1998 ob 10. uri v sejni sobi na sedežu na-
ročnika, odpiranje vodi strokovna komisija.

7. Ponudniki bodo obveščeni o izidu raz-
pisa najkasneje do 25. 2. 1998.

8. Razpisno dokumentacijo lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo na sedežu na-
ročnika pri Boženi Istenič, tel. 065/81-120,
vsak delovnik med 8. in 9. uro.

9. Razpisna dokumentacija je na razpo-
lago proti plačilu zneska 10.000 SIT za po-
samezni predmet naročila, na žiro račun na-
ročnika, št. 52030-603-31455, s pripisom
“stroški razpisne dokumentacije iz javnega
razpisa”.

10. Dodatne informacije se dobijo na na-
slovu naročnika le na pismeno vlogo.

Zdravstveni dom Tolmin

Ob-340
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Srednja šola tekstilne usmeritve, Parti-
zanski trg 4, Metlika.

2. Predmet javnega naročila: storitev.
Vsebina:  najem  kuhinje  z  opremo

za  pripravo  in  razdeljevanje  hladnih
malic.

3. Orientacijska mesečna najemnina:
300 DM + komunalni stroški.

4. Čas najema oziroma začetek in ko-
nec najema: po dogovoru.

5. Merila  za  izbiro  najugodnejše  po-
nudbe:

– cena hladne malice (najnižja ponudba
ni nujno najugodnejša),

– ponujena višina najemnine,
– reference ponudnika,
– plačilni pogoji,
– veljavnost ponudbe,
– rast cene hladne malice oziroma viši-

na najemnine.
6. Rok in način predložitve ponudbe
Ponudniki morajo ponudbe oddati po po-

šti ali osebno v tajništvo šole v roku 10 dni
po objavi razpisa v Uradnem listu RS, na
naslov: Srednja šola tekstilne usmeritve Met-
lika, Partizanski trg 4, Metlika.

Zapečatene ponudbe morajo biti jasno
označene z napisom “Ne odpiraj - Ponudba
za najem kuhinje“.

Nepravilno opremljene in nepravilno se-
stavljene ponudbe bo komisija zavrnila v po-
stopku odpiranja ponudb.

O datumu odpiranja ponudb bodo po-
nudniki obveščeni pisno.

Zastopniki ponudnikov morajo imeti pri
odpiranju ponudb pisna pooblastila za za-
stopanje.

Ponudniki bodo obveščeni o izbiri v roku
15 dni od dneva odpiranja ponudb.

Dodatna pojasnila lahko zainteresirani
ponudniki dobijo vsak delovni dan na Sred-
nji šoli tekstilne usmeritve, na telefon
068/58-010 pri Branki Klarić.

Srednja šola tekstilne usmeritve
Metlika

Št. 40/98 Ob-341
Na podlagi zakona o spremembah in do-

polnitvah zakona o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 78/97) in
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) Občina Brezovica objavlja

javni razpis
za sofinciranje programov na področju

športa, ki so v javnem interesu v letu
1998

I. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji
izvajalci športnih programov:

– športna društva in klubi,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovi-

jo društva za posamezna območja,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebni-

ki in druge organizacije, ki so registrirane za
opravljanje dejavnosti v športu,

– ustanove, ki so ustanovljene za oprav-
ljanje dejavnosti v športu in so splošno ko-
ristne in neprofitne,

– vrtci, osnovne šole.
II. V letu 1998 bomo sofinancirali na-

slednje programe:
1. Šport otrok in mladine
a) Interesna športna vzgoja predšolskih

otrok:
– sofinancirali bomo programe, ki imajo

značaj redne vadbe.
b) Interesna športna vzgoja šoloobvez-

nih otrok:
– sofinancirali bomo programe, ki imajo

značaj redne vadbe, organizacijo in izvedbo
šolskih športnih tekmovanj, tečaje plavanja.

c) Programi športa nadarjenih otrok in
mladine, usmerjenih v kakovosti in vrhunski
šport:

– sofinacirali bomo programe v indivi-
dualnih in kolektivnih športnih panogah, ki
imajo značaj rednega športnega treniranja.

2. Športnorekreativna dejavnost odraslih
– sofinancirali bomo uporabo objektov,

ki so namenjeni rekreaciji
III. Izbrane programe bomo sofinancirali

na podlagi kriterijev za financiranje športnih
programov v občini.

Prednost pri izboru bodo imeli izvajalci
neprofitnih organizacij in zavodov.

IV. Rok za prijavo programov 16. 2.
1998.

V. Svoje programe pošljite na naslov ob-
čine: Občina Brezovica, Tržaška c. 390,
1351 Brezovica.

VI. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili po-
godbe.

Občina Brezovica

Št. 58/98 Ob-355
Ministrstvo za znanost in tehnologijo Re-

publike Slovenije, Slovenska 50, Ljubljana,
na podlagi 27. člena zakona o raziskovalni
dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/91) in zakona o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97 objavlja

javni razpis
za organizacijo in izvedbo predstavitve
slovenskih znanstvenih in tehnoloških
dosežkov ter slovenskih proizvajalcev
visokih tehnologij na mednarodnih in

sejemskih prireditvah v tujini in v
Republiki Sloveniji v letu 1998

1. Naročnik je Ministrstvo za znanost in
tehnologijo Republike Slovenije, Ljubljana,
Slovenska c. 50

2. Predmet razpisa je:
A) izbira najkakovostnejšega ponudnika

za celovito organiziranje in izvedbo predsta-
vitev slovenskih znanstvenih in tehnoloških
dosežkov in slovenskih proizvajalcev viso-
kih tehnologij na mednarodnih in sejemskih
prireditvah v tujini in v Republiki Sloveniji v
letu 1998. Prireditve v tujini, pri katerih bo
predvidoma (v primeru, če katera od spodaj
navedenih prireditev odpade iz razlogov, ki
niso na naročnikovi strani, se naročnik in
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ponudnik lahko dogovorita o sodelovanju
pri drugih prireditvah) sodelovalo Ministrstvo
za znanost in tehnologijo Republike Slove-
nije v letu 1998 so:

1. Mednarodni industrijski sejem “Han-
nover 1997“, Hannover, Nemčija, april
1998.

2. Mednarodni sejem visokih tehnologij
“SITEF 1997“, Toulouse, Francija, oktober
1998.

3. Tehnološko-poslovni forum “TECH-
MART“, predvidoma v Braziliji (september
1998) in/ali v Indiji (maj 1998).

4. Raziskovalni Forum, Leipzig, septem-
ber 1998.

B) izvedba predstavitvenih elementov
(panoji, vitrine, opozorilci itd.) za medna-
rodne in domače prireditve v Republiki Slo-
veniji, pri katerih sodeluje Ministrstvo za zna-
nost in tehnologijo (v nadaljevanju MZT).

3. Ponudniki morajo zagotoviti izvedbo
naslednjih storitev:

ad A)
a) izvedbeni stiki z razstavljavci (razpis in

izdelava prijavnih gradiv, obveščanje in pri-
dobivanje razstavljavcev, načrt postavitve
razstave, transport eksponatov),

b) obračun finančne participacije razstav-
ljavcev,

c) priprava, organiziranje in izvedba raz-
stavnega prostora (ca. 100 m2),

č) dodatna zahteva pri opremi razstavne-
ga prostora: računalniška in telekomunika-
cijska strojna in programska oprema ter AV
izvedba za potrebe demonstracij,

d) izdelava celostne podobe prireditev
in sejemskih gradiv,

e) vsebinska priprava in izdelava dvoje-
zičnega kataloga razstavljavcev v ustreznih
jezikih,

f) strokovno vodenje na prireditvi,
g) organiziranje “slovenskega dne“ (va-

bila, pogostitev za ca. 100 oseb, tiskovna
konferenca: priprava prostora in opreme,
sodelovanje  z  organizatorji  v  državi  gosti-
teljici,

h) obveščanje tuje javnosti (oglaševanje,
ciljno vabljenje),

i) druge aktivnosti za podporo razstav-
ljavcem po predlogu ponudnika,

j) izvedba ankete med udeleženci prire-
ditve/razstavljavci po zaključeni prireditvi za-
radi ugotavljanja uspešnosti nastopa in pri-
prava zaključnega poročila.

ad B)
– priprava in izvedba posameznih ele-

mentov po dogovoru z naročnikom.
4. Rok dokončanja del je 30 dni po za-

ključku prireditve.
5. Orientacijska vrednost sofinanciranja

s strani MZT za celotni predmet razpisa je
20,000.000 SIT. Znesek vključuje ceno na-
jema razstavnega prostora (ca. 100 m2 za
vsako prireditev, razen za “Hannover 98“),
ostale stroške krijejo razstavljavci s partici-
pacijo. V ceno ponudbe mora biti vključen
prometni davek.

6. Ponudbe morajo biti opremljene v
skladu s 26. členom citiranega zakona o
javnih naročilih.

7. Tehnična dokumentacija za posamez-
ne prireditve bo pravočasno na voljo pri na-
ročniku.

8. Merila in kriteriji za izbiro najboljšega
ponudnika so naslednja:

– kakovost predlagane izvedbe,
– celovitost ponudbe,
– cena in plačilni pogoji,
– druge ugodnosti, ki jih daje ponudnik

(popusti in drugo),
– reference pri izvajanju tovrstnih pro-

jektov promocije.
9. Pisne ponudbe z naslovom ponudni-

ka in opozorilom “Ne odpiraj, ponudba za
javni razpis“, z navedbo “za mednarodno
promocijo slovenske znanosti in tehnologi-
je“ in z naslovom pošiljatelja na hrbtni strani
morajo ponudniki dostaviti v zaprtih ovojni-
cah na naslov: Republika Slovenija, Mini-
strstvo za znanost in tehnologijo, Slovenska
50, Ljubljana.

10. Ovojnica s ponudbo mora na ta na-
slov prispeti, ne glede na vrsto prenosa te
pošiljke, do vključno torka, 17. februarja
1998 do 12. ure.

11. Ponudbe bo po preteku tega roka
odprla komisija za odpiranje in ocenjevanje
ponudb. Nepravočasnih in nepravilno
opremljenih oziroma prejetih ponudb komi-
sija ne bo obravnavala in bodo vrnjene po-
nudnikom.

12. Javno odpiranje ponudb, na katero
so vabljeni vsi ponudniki, bo v sredo,
18. februarja 1998 ob 9. uri v prostorih
Ministrstva RS za znanost in tehnologijo,
Slovenska c. 50, sejna soba, II. nadstropje.

13. O izbiri bodo ponudniki obveščeni
najpozneje v desetih dneh po javnem odpi-
ranju ponudb.

14.Vse dodatne informacije v zvezi z jav-
nim razpisom dobijo interesenti na MZT pri
Alenki Mihailovski, soba 317 (za 2.A.) ozi-
roma pri Vladimiru Vajdi, soba 205 (za 2.B.),
telefon 061 1311-107.

Ministrstvo za znanost
in tehnologijo

Ob-365
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro ponudnika brez omejitev za

leto 1998
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

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

2. Predmet javnega naročila: blago po
skupinah.

3. Navedba vsebine: sukcesivna doba-
va pisarniškega in potrošnega materia-
la ter drobne pisarniške opreme.

4. Orientacijska vrednost naročila:
100,000.000 SIT.

5. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja nabav: pogodbe za sukcesivne
nabave bodo sklenjene za obdobje leta
1998, to je do 31. 12. 1998.

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

– cena po posameznih artiklih ali po po-
sameznih grupah artiklov,

– kakovost blaga po standardih, ki velja-
jo v RS,

– stalnost cen in najnižje cene,
– plačilni pogoji,
– način fakturiranja,
– vrednostni in količinski popusti,
– dobavni rok in način dobave,

– garancija dobav in odzivni čas,
– možnost nakupov oziroma dostave na

dislocirane enote,
– sposobnost prilagajanja potrebam na-

ročnika,
– dosedanje izkušnje s ponudniki,
– ostale ugodnosti, ki jih nudijo ponud-

niki,
– druga merila, navedena v razpisni do-

kumentaciji.
7. Rok v katerem morajo ponudniki pred-

ložiti ponudbe je 30 dni in začne teči na-
slednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Ponudbe je treba poslati na naslov: RTV
Slovenija, Komercialna služba, Kolodvorska
2, 1550 Ljubljana. Ponudbe morajo biti v
zaprtih kuvertah in opremljene z imenom in
naslovom ponudnika.

Ponudba mora biti označena z napisom:
Ne odpiraj – za razpis – ponudba za razpis
št. 001 za pisarniški material in opremo.

Ponudbe morajo biti veljavne do skleni-
tve pogodbe.

8. Javno odpiranje ponudb bo naslednji
delovni dan po preteku roka za oddajo po-
nudb ob 13. uri v sobi 37/V v prostorih JZ
RTV Slovenija, Kolodvorska 2, RTV center,
Ljubljana.

9. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo od 2. 2. do 13. 2. 1998 med
12. in 14. uro v Komercialni službi RTV
Slovenija, Čufarjeva 2 pri Veljku Raku, soba
12, tel. 175-21-95, faks 175-21-86.

10. Razpisna dokumentacija je na raz-
polago za 10.000 SIT po enodnevni pred-
hodni najavi po telefaksu. Način plačila je
negotovinski na račun številka
50101-603-45036 z oznako predmeta pla-
čila. Dodatne informacije so na razpolago
samo v pismeni obliki na naslovu kot pod 9.
točko.

10. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izbiri najugodnejšega ponudnika
je 7 dni po sprejetju sklepa razpisne komi-
sije.

11. Prepozno prispele ponudbe in po-
nudbe, ki ne bodo pravilno označene bo
komisija izločila iz nadaljnjega postopka in
jih vrnila ponudnikom.

JZ RTV Slovenija

Št. 66/98 Ob-372
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Galerija Božidar Jakac, kont. oseba Bo-
jan Božič, direktor, Grajska cesta 45, Ko-
stanjevica na Krki, tel. 0608/87-008, faks
0608/87-335.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: statična sanacija in

delna prezentacija prostorov stare pre-
lature v samostanskem kompleksu Ko-
stanjevica, ki je razglašen za kulturni
spomenik.

3. Orientacijska vrednost naročila:
15,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 15. 3. 1998 in zaključek 30. 7. 1998.

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



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 7 / 30. 1. 1998 / Stran 647

vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 24. 2. 1998 do
10. ure, na naslov Galerija Božidar Jakac,
prevzemnik Bojan Božič, Grajske ceste 45,
Kostanjevica na Krki, tel. 0608/87-008,
faks 0608/87-335.

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 24. 2. 1998
ob 10.30 na naslovu: Galerija Božidar Ja-
kac, odpiranje vodi Ivica Žibert, Grajska ce-
sta 45, Kostanjevica na Krki, tel.
0608/87-008, faks 0608/87-335.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 6. 3. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Galerija Božidar Jakac,
kont. oseba Ivica Žibert, Grajska cesta 45,
Kostanjevica na Krki, tel. 0608/87-008,
faks 0608/87-335.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 20. 2. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: potrjeni virmanski nalog,
na račun številka 51600-603-30762.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu Ljubljanski reg. zavod za varstvo nar. in
kult. dediščine, kont. oseba Mojca Torkar,
Tržaška c. 4, Ljubljana, tel.
061/125-41-98, faks 061/125-61-12.

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

Ponudba mora veljati do: 25. 4. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 13. 3. 1998.
Galerija Božidar Jakac

Kostanjevica na Krki

Št. 04/98 Ob-373
Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Jadran-

ska c. 31, Ankaran, na podlagi prvega in
drugega odstavka 18. člena zakona o jav-
nih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Jadran-
ska c. 31, Ankaran, kont. oseba Jože Vr-
čon, tel. 066/462-220, faks
066/527-185.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: čiščenje in vzdrže-

vanje parkovnih površin.
3. Orientacijska vrednost naročila:

7,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: 12

mesecev od sklenitve pogodbe z izbranim
ponudnikom.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika in kakršnekoli omejitve, ki bodo
upoštevane pri ocenjevanju ponudb: najniž-

ja cena ob zahtevanju kakovosti in druga
merila iz razpisne dokumentacije.

Pogoj sklenitve pogodbe je prevzem do-
sedanjih delavcev v parku naročnika za čas
trajanja pogodbenega razmerja.

Na razpis se lahko prijavijo ponudniki, ki
imajo registrirano dejavnost s področja vrt-
narstva in urejanja parkovnih površin.

Naročnik si pridržuje pravico, da glede
na ostale kriterije najcenejše ponudbe ne
šteje za najugodnejšo.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 19. 2. 1998 do 10.
ure na naslov: Ortopedska bolnišnica Valdol-
tra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran, v tajniš-
tvo uprave, prevzemnik Alenka Vodopivec tel.
066/462-212, faks 066/527-185, v zape-
čatenem ovitku ali tako zaprtem ovitku, da je
na odpiranju možno preveriti, da je ovitek
zaprt tako, kot je bil predan, z oznako: “Ne
odpiraj – javni razpis” in številko objave jav-
nega razpisa v Uradnem listu RS ter z naved-
bo predmeta naročila.

Če ponudnik pošlje ponudbo po pošti,
se šteje za pravočasno predloženo ponud-
ba, ki je naročniku predložena do roka, do-
ločenega v javnem razpisu.

Nepravočasno prispele, nepravilno
opremljene, nejasne in nepopolne ponud-
be bodo v postopku odpiranja oziroma oce-
njevanja ponudb izločene.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb
bo 19. 2. 1998 ob 11. uri na naslovu: Orto-
pedska bolnišnica Valdoltra, Jadranska c.
31, 6280 Ankaran, v sejni sobi na upravi.
Odpiranje vodi Gordana Hero, dipl. jur. tel.
066/462-207, faks 066/527-185.

Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili javnega odpiranja ponudb, morajo
predložiti pisno pooblastilo ponudnika.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa: ponudniki
bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje
do 27. 2. 1998.

8. Kraj,  čas  in  oseba,  pri  kateri
lahko zainteresirani ponudniki dvignejo raz-
pisno dokumentacijo: Ortopedska bolnišni-
ca  Valdoltra,  Jadranska  c.  31,  Ankaran,
pri  Alenki  Vodopivec,  upravna  stavba  –
I. nadstropje, tel. 066/462-212, faks
066/527-185.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
vsak delovnik do 10. 2. 1998, med 7. in
15. uro za 5.000 SIT po enodnevni pred-
hodni najavi po faksu ob predložitvi poobla-
stila in dokazila o vplačilu odkupnine.

Način plačila: negotovinsko na žiro ra-
čun Ortopedske bolnišnice Valdoltra št.
51400-603-30666 pri Agenciji za plačilni
promet Koper.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije lahko ponudniki za-

stavijo samo pisno na naslov: Ortopedska
bolnišnica Valdoltra, Jadranska c. 31, 6280
Ankaran, kont. oseba Jože Vrčon, tel.
066/462-220, faks 066/527-185.

Z izročitvijo ponudb na podlagi tega raz-
pisa, ponudniki pristanejo na razpisne po-
goje in dajo svoj pristanek, da bodo kot
najugodnejši ponudniki izbrani za izvajanje
del, sklenili za njihovo izvedbo pogodbo v
skladu z razpisnimi pogoji.

Naročnik bo v primeru uspelega razpisa
najpozneje v 30 dneh po izdanem sklepu o
dodelitvi sklenil z izbranim ponudnikom pi-
sno pogodbo za izvedbo naročenih del.

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

Ponudba mora veljati 60 dni od datuma
odpiranja ponudb.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čil: 6. 3. 1998.

Ortopedska bolnišnica Valdoltra

Ob-374
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Klinični center Ljubljana, kont. oseba
Barbara Jurca, dipl. ek., Zaloška cesta 2,
Ljubljana, tel. 061/311-634, faks
061/315-585.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine:

Presno meso
Naziv artikla Okvirna letna količina v kg

1. presno meso 203.650
2. perutninsko meso 42.000
3. kunci 2.000
skupaj 247.650

Mesni izdelki
Naziv artikla Okvirna letna količina

sveže poltrajne salame in
šunke-individualno pakiranje 100.000 kosov
sveže, poltrajne salame in šunke 8.000 kg
pašteta 26.000 kosov
hrenovke 2.500 kg
pečenice 2.000 kg
krvavice 300 kg
klobase-kranjske 1.200 kg
slanina-prekajena 2.000 kg
vratina-prekajena 3.000 kg
zaseka 500 kg
mesni sir 1.000 kg
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3. Orientacijska vrednost naročila
190,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 12 mesecev.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 16. marca 1998
do 11. ure, na naslov Klinični center Ljublja-
na, tajništvo komercialnega sektorja, Poljan-
ski nasip 58, Ljubljana, tel. 061/1748-100,
faks 061/1748-254, soba št. 13.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 16. marca
1998 ob 12. uri, na naslovu: Klinični center
Ljubljana, glavna stavba – predavalnica IV.,
odpiranje vodi Barbara Jurca, dipl. ek., Za-
loška cesta 7, Ljubljana, predavalnica IV.

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

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

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Klinični center Ljubljana –
Komercialni sektor, kont. oseba Karmen P.
Tršelič, v.u.d., vsak delovni dan med 9. in
12. uro Poljanski nasip 58, Ljubljana, tel.
061/1748-222, faks 061/1748-254, so-
ba št. 15.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 27. februarja 1998 za 10.000 SIT.

Način plačila: neposredno pred dvigom
razpisne dokumentacije na blagajni Klinič-
nega centra, Bohoričeva 28, Ljubljana, vsak
delovni dan med 9. in 12. uro.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko: Klinični center Ljublja-
na, kont. oseba Barbara Jurca, dipl. ek.,
Zaloška cesta 2, Ljubljana, tel.
061/311-634, faks 061/315-583.

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

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

čila: 15. maj 1998.
Klinični center Ljubljana

Št. 161/I/98 Ob-375
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Komunalno podjetje Velenje, kont. ose-
ba Mira Kokot, Koroška 37 b, Velenje, tel.
063/856-251, faks 063/855-796, soba
št. 21.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: predmet javnega
razpisa je izvedba priključitve kanaliza-

cije območja Straža na kanalizacijski si-
stem Šaleške doline – odseki.

3. Orientacijska vrednost naročila:
6,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 30. 3. 1998, zaključek določi ponud-
nik, vendar najkasneje do 31. 5. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be: druga merila, navedena v razpisni doku-
mentaciji.

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

6. Rok za dostavo ponudbe
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo

predložene najkasneje do 2. 3. 1998 do
12. ure na naslov Komunalno podjetje Vele-
nje, prevzemnik Mira Kokot, Koroška 37 b,
Velenje, tel. 063/856-251, faks
063/855-796, soba št. 21.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudbe – 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 3. 3. 1998,
ob 11. uri na naslovu: Komunalno podjetje
Velenje, Koroška 37 b, Velenje, tel.
063/856-251, faks 063/855-796, sejna
soba.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 20. 3. 1998.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Komunalno podjetje Vele-
nje, kont. oseba Mira Kokot, Koroška 37 b,
Velenje, tel. 063/856-251, faks
063/855-796, soba št. 21.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
od 5. 2. 1998 do 10. 2. 1998 za 7.000
SIT.

Način plačila: na račun številka:
52800-601-46145.

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

Ponudba mora veljati do: 2. 4. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 28. 3. 1998.
Komunalno podjetje Velenje, p.o.

Št. 5/98 Ob-376
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad RS
za mladino, Šmartinska 134a, Ljubljana, tel.
1842-457, faks 1842-498.

2. Predmet javnega naročila: izbira iz-
vajalca dejavnosti organizacije in koor-
dinacije projekta Mladinske kartice v
Sloveniji.

Namen javnega razpisa je zagotovitev po-
sebnih ugodnosti in popustov za mlade v
Sloveniji in pospeševanje programov mobil-
nosti mladih.

3. Orientacijska vrednost naročila znaša
38,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 4. 1998, zaključek 31. 12. 1998.

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

1. kadrovska struktura,
2. delovni in tehnični pogoji,
3. reference ponudnika,
4. finančni viri,
5. sodelovanje z mednarodnimi orga-

nizacijami in institucijami.
6. Ponudnik je lahko le društvo, zavod

ali druga oblika prostovoljne in neprofitne
organizacije, ki:

– je registrirana kot pravna oseba v RS,
– ni ustanovljen po zakonu o političnih

strankah (Ur. l. RS, št. 62/94),
– ne predstavlja verske skupnosti.
7. Ponudnik mora biti sposoben vzpo-

staviti sistem delovanja projekta Mladinske
kartice v Sloveniji, ki obsega:

– distribucijo in izdelavo kartice,
– informiranje mladih o možnostih upo-

rabe kartice ter ugodnostih, ki jih le-ta zago-
tavlja,

– zagotovitev širitve obstoječega siste-
ma Mladinske kartice,

– zagotovitev vključitve Mladinske karti-
ce v Sloveniji v mednarodno mrežo Mladin-
ske kartice (IYCA).

8. Rok in način predložitve ponudb
1. Ponudbe, ki morajo vsebovati vse

v razpisni dokumentaciji zahtevane sestavi-
ne, morajo biti predložene v tajništvo Urada
RS za mladino (soba 307), Šmartinska
134a, Ljubljana, najkasneje do 2. 3. 1998
do 12. ure.

2. Če ponudnik pošlje ponudbo po
pošti, se šteje za pravočasno predloženo
ponudba, ki je naročniku predložena do ro-
ka, določenega v javnem razpisu.

3. Ponudnik mora ponudbo predložiti
v zapečatenem ovitku ali tako zaprtem ovit-
ku, da je na odpiranju možno preveriti, da je
ovitek zaprt tako kot je bil predan.

4. Če predloži ponudnik ponudbo v
več ovitkih, morajo biti ovitki označeni po
zaporedju in njihovo število navedeno.

5. Na vsakem ovitku mora biti nave-
den:

– naslov naročnika
– vidna oznaka “Ne odpiraj – ponud-

ba na javni razpis za Mladinsko kartico” ter
številka objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS,

– naslov pošiljatelja (na hrbtni strani).
9. Naslov, prostor, datum in ura javnega

odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 3. 3. 1998

ob 15. uri v sejni sobi Urada RS za mladino,
Šmartinska 134a, Ljubljana.

Predstavniki  ponudnikov,  ki  bodo  so-
delovali  na  javnem  odpiranju  ponudb,
morajo pred začetkom javnega odpiranja
izročiti komisiji pisna pooblastila za sode-
lovanje.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najpozneje do 20. 3. 1998.

11. Kraj, čas in osebo pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo

Razpisno dokumentacijo ter vse dodat-
ne informacije lahko ponudniki dobijo v taj-
ništvu Urada RS za mladino (soba 307),
Šmartinska 134a, Ljubljana, vsak delovni
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dan med 12. in 14. uro, tel.
061/1842-457, faks 061/1842-498.

Št. 5/98 Ob-377
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad RS
za mladino, Šmartinska 134a, Ljubljana, tel.
1842-457, faks 1842-498.

2. Predmet javnega naročila: izbira iz-
vajalca dejavnosti organizacije in koor-
dinacije izmenjav mladih in programov
mobilnosti mladih v Sloveniji.

Namen javnega razpisa je organizirati
področje izmenjav mladih v Sloveniji, tako:

– da se zagotovijo enake možnosti za
udeležbo mladih v različnih oblikah izmen-
jav,

– da se spodbudi čimvečja udeležba
mladih v mednarodnih programih neformal-
nega izobraževanja s poudarkom na med-
kulturnem učenju in spoznavanju vrednot
mladih v različnih etičnih in kulturnih okoljih,

– da se skozi spoznavanje uspešnih
modelov in oblik dela mladih in z mladimi v
drugih državah poveča vključenost mladih v
družbene procese v Sloveniji.

3. Orientacijska vrednost naročila znaša
24,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 4. 1998, zaključek 31. 12. 1999.

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

1. Kadrovska struktura.
2. Delovni in tehnični pogoji.
3. Reference ponudnika.
4. Finančni viri.
5. Sodelovanje z mednarodnimi orga-

nizacijami in institucijami.
6. Ponudnik je lahko le društvo, za-

vod ali druga oblika prostovoljne in neprofit-
ne organizacije, ki:

– je registrirana kot pravna oseba v RS,
– ni ustanovljen po zakonu o političnih

strankah (Ur. l. RS, št. 62/94),
– ne predstavlja verske skupnosti.
6. Rok in način predložitve ponudb

1. Ponudbe, ki morajo vsebovati vse
v razpisni dokumentaciji zahtevane sestavi-
ne, morajo biti predložene v tajništvo Urada
RS za mladino (soba 307), Šmartinska 134
a, Ljubljana, najkasneje do 2. 3. 1998 do
12. ure.

2. Če ponudnik pošlje ponudbo po
pošti, se šteje za pravočasno predloženo
ponudba, ki je naročniku predložena do ro-
ka, določenega v javnem razpisu.

3. Ponudnik mora ponudbo predložiti
v zapečatenem ovitku ali tako zaprtem ovit-
ku, da je na odpiranju možno preveriti, da je
ovitek zaprt tako kot je bil predan.

4. Če predloži ponudnik ponudbo v
več ovitkih, morajo biti ovitki označeni po
zaporedju in njihovo število navedeno.

5. Na vsakem ovitku mora biti nave-
den:

– naslov naročnika
– vidna oznaka “Ne odpiraj – ponud-

ba na javni razpis za izmenjave mladih” ter

številka objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS,

– naslov pošiljatelja (na hrbtni strani).
7. Naslov, prostor, datum in ura javnega

odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 3. 3. 1998

ob 15. uri v sejni sobi Urada RS za mladino,
Šmartinska 134a, Ljubljana.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo sode-
lovali na javnem odpiranju ponudb, morajo
pred začetkom javnega odpiranja izročiti ko-
misiji pisna pooblastila za sodelovanje.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 20. 3. 1998.

9. Kraj, čas in osebo pri kateri lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno do-
kumentacijo

Razpisno dokumentacijo ter vse dodat-
ne informacije lahko ponudniki dobijo na
Uradu RS za mladino vsak delovni dan med
12. in 14. uro, tel. 061/1842-457, faks
061/1842-498.

Urad RS za mladino

Št. 2497/98 Ob-395
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Pošta Slovenije, d.o.o., kont. oseba Pe-
ter Hometer, Slomškov trg 10, Maribor, tel.
062/449-200, faks 062/449-23-11, III.
nadstropje.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: 250 kos Poštni mo-

ped.
3. Orientacijska vrednost naročila:

37,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek 10. 4. 1998 in zaključek 31. 12. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: najnižja cena, druga merila, navedena
v razpisni dokumentaciji.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 5. 3. 1998 do
12. ure, na naslov: Pošta Slovenije, d.o.o.,
prevzemnik Peter Hometer, Slomškov trg
10, 2000 Maribor, tel. 062/449-200, faks
062/449-23-11, III. nadstropje.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 6. 3. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Pošta Slovenije,
d.o.o., odpiranje vodi komisija za izbor,
Slomškov trg 10, Maribor, tel.
062/449-200, faks 062/449-23-11, sej-
na soba, III. nadstropje.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 1. 4. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Pošta Slovenije, d.o.o.,
kont. oseba Peter Hometer, Slomškov trg
10, Maribor, tel. 062/449-200, faks
062/449-23-11, III. nadstropje.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 13. 2. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: bariran ček ali virman, na
račun številka: 51800-601-180.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 10. 4. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 8. 4. 1998.

Št. 2497/98 Ob-396
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Pošta Slovenije, d.o.o., kont. oseba Pe-
ter Hometer, Slomškov trg 10, Maribor, tel.
062/449-200, faks 062/449-23-11, III.
nadstropje.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: vzdrževanje vozil.
3. Orientacijska vrednost naročila:

70,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: v 12

mesecih, začetek 9. 4. 1998 in zaključek
8. 4. 1999.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 5. 4. 1998 do
12. ure, na naslov: Pošta Slovenije, d.o.o.,
prevzemnik Peter Hometer, Slomškov trg
10, 2000 Maribor, tel. 062/449-200, faks
062/449-23-11, III. nadstropje.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 6. 4. 1998
ob 8. uri, na naslovu: Pošta Slovenije,
d.o.o., odpiranje vodi komisija za izbor,
Slomškov trg 10, Maribor, tel.
062/449-200, faks 062/449-23-11, sej-
na soba, III. nadstropje.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 1. 4. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Pošta Slovenije, d.o.o.,
kont. oseba Peter Hometer, Slomškov trg
10, Maribor, tel. 062/449-200, faks
062/449-23-11, III. nadstropje.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 13. 2. 1998 za 5.000 SIT.
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Način plačila: virman ali bariran ček, na
ŽR 51800-601-180.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 10. 4. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 1. 4. 1998.

Ob-397
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Pošta Slovenije, d.o.o., kont. oseba Pe-
ter Hometer, Slomškov trg 10, Maribor, tel.
062/449-200, faks 062/449-23-11, III.
nadstropje.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine:
  1. pisarnšiki material, dostava po

poštah v Sloveniji,
  2. čistilni material, dostava po po-

štah v Sloveniji,
  3. potrošni material, dostava po po-

štah v Sloveniji.
3. Orientacijska vrednost naročila:

147,680.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek 9. 3. 1998 in zaključek 8. 3. 1999.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: najnižja cena, druga merila, navede-
na v razpisni dokumentaciji.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 5. 3. 1998 do
12. ure, na naslov: Pošta Slovenije, d.o.o.,
prevzemnik Peter Hometer, Slomškov trg
10, 2000 Maribor, tel. 062/449-200, faks
062/449-23-11, III. nadstropje.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 6. 3. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Pošta Slovenije,
d.o.o., odpiranje vodi komisija za izbor,
Slomškov trg 10, Maribor, tel.
062/449-200, faks 062/449-23-11, sej-
na soba, III. nadstropje.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 1. 4. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Pošta Slovenije, d.o.o.,
kont. oseba Peter Hometer, Slomškov trg
10, Maribor, tel. 062/449-200, faks
062/449-23-11, III. nadstropje.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 13. 2. 1998 za 10.000 SIT.

Način plačila: virman ali bariran ček na
ŽR 51800-601-180.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 30. 4. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 8. 4. 1998.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Ob-398
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: RZZ, Glinška ul. 12, kont. oseba Mija
Poglajen, Glinška 12, Ljubljana, tel.
061/125-14-41, faks 061/125-98-23.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: sukcesivna dobava

pisarniškega, računalniškega in druge-
ga potrošnega materiala v letu 1998.

3. Orientacijska vrednost naročila:
85,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 4. 1998 in zaključek 31. 3. 1999.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 2. 3. 1998 do
11. ure, na naslov: Republiški zavod za za-
poslovanje, prevzemnik Milena Kyrinov,
Glinška 12, 1000 Ljubljana, tel.
061/125-98-07, faks 061/125-98-23.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 2. 3. 1998
ob 12.30, na naslovu: Parmova 32, Ljublja-
na.

Naročnik: RZZ, odpiranje vodi Mija Po-
glajen, Glinška 12, Ljubljana, tel.
061/125-98-07, faks 061/125-98-23.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 17. 3. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo: RZZ, kont. oseba Milena Kyrinov,
Glinška 12, Ljubljana, tel. 061/125-98-07,
faks 061/125-98-23, vložišče.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 6. 2. 1998.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 31. 3. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: april 1998.
Republiški zavod za zaposlovanje

Ljubljana

Ob-399
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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 Gornja Radgona, kont. oseba Jože
Ščavničar, Partizanska 13, Gornja Radgona,
tel. 069/61-671, faks 069/62-438.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: modernizacija kra-
jevne ceste Lešane–Nasova.

3. Orientacijska vrednost naročila:
29,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 60 dni.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 2. 3. 1998 do
10. ure, na naslov: Občina Gornja Radgo-
na, prevzemnik tajništvo občine, Partizan-
ska 13, 9250 Gornja Radgona, tel.
069/61-671,  faks  069/62-438,  soba
št. 14.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 2. 3. 1998
ob 11.30, na naslovu: Občina Gornja Rad-
gona, odpiranje vodi Dragan Kujundžič, Par-
tizanska 13, Gornja Radgona, tel.
069/61-671, faks 069/62-438.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 16. 3. 1998.

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

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 20. 2. 1998.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: konca izvedbe

del.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 16. 3. 1998.

Ob-400
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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 Gornja Radgona, kont. oseba Jože
Ščavničar, Partizanska 13, Gornja Radgona,
tel. 069/61-671, faks 069/62-438.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
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Navedba vsebine: modernizacija kra-
jevne ceste Spodnja Ščavnica–Plitvički
vrh.

3. Orientacijska vrednost naročila:
13,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 60 dni.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 2. 3. 1998 do
10. ure, na naslov: Občina Gornja Radgo-
na, prevzemnik tajništvo občine, Partizan-
ska 13, 9250 Gornja Radgona, tel.
069/61-671, faks 069/62-438.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 2. 3. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Občina Gornja Rad-
gona, odpiranje vodi Dragan Kujundžič, Par-
tizanska 13, Gornja Radgona, tel.
069/61-671, faks 069/62-438.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 16. 3. 1998.

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

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 20. 2. 1998.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: konca izvedbe

del.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 16. 3. 1998.

Ob-401
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

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

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: ureditev parkirišča
pri pokopališču v Gornji Radgoni.

3. Orientacijska vrednost naročila:
4,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 60 dni.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 2. 3. 1998 do

10. ure, na naslov: Občina Gornja Radgo-
na, prevzemnik tajništvo občine, Partizan-
ska 13, 9250 Gornja Radgona, tel.
069/61-671, faks 069/62-438.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 2. 3. 1998
ob 12.30, na naslovu: Občina Gornja Rad-
gona, odpiranje vodi Dragan Kujundžič, Par-
tizanska 13, Gornja Radgona, tel.
069/61-671, faks 069/62-438.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 16. 3. 1998.

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

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 20. 2. 1998.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: konca izvedbe

del.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 16. 3. 1998.

Ob-402
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

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

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: ureditev športnih
igrišč pri osnovni šoli v Gornji Radgoni.

3. Orientacijska vrednost naročila:
2,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 15 dni.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 2. 3. 1998 do 10. ure,
na naslov: Občina Gornja Radgona, prev-
zemnik tajništvo občine, Partizanska 13,
9250 Gornja Radgona, tel. 069/61-671,
faks 069/62-438, soba št. 14.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 2. 3. 1998
ob 13. uri, na naslovu: Občina Gornja Rad-

gona, odpiranje vodi Dragan Kujundžič, Par-
tizanska 13, Gornja Radgona, tel.
069/61-671, faks 069/62-438.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 16. 3. 1998.

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

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 20. 2. 1998.

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

Ponudba mora veljati do: konca izvedbe
del.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 16. 3. 1998.

Ob-403
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

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

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: asfaltiranje pločni-
kov ob magistralni cesti M10-1.

3. Orientacijska vrednost naročila:
6,000.000 SIT.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 2. 3. 1998 do 10.
ure, na naslov: Občina Gornja Radgona,
prevzemnik tajništvo občine, Partizanska 13,
9250 Gornja Radgona, tel. 069/61-671,
faks 069/62-438, soba št. 14.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 2. 3. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Občina Gornja Rad-
gona, odpiranje vodi Dragan Kujundžič, Par-
tizanska 13, Gornja Radgona, tel.
069/61-671, faks 069/62-438.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 16. 3. 1998.

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

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 20. 2. 1998.
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9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: konca izvedbe

del.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 16. 3. 1998.
Občina Gornja Radgona

Ob-404
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Zdravstveni dom Ljubljana, kont. oseba
Fani Župec-Hiti, dipl. ek., Kotnikova 28,
Ljubljana, tel. 061/329-167, 13-12-082,
faks 061/13-12-237, soba št. 31.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine:
a) laboratorijski material,
b) laboratorijski testi,
c) biokemični reagenti,
d) reagenti za analizatorje.
3. Orientacijska vrednost naročila:
  1. podskupina – 32,600.000 SIT,
  2. podskupina – 17,600.000 SIT,
  3. podskupina – 13,300.000 SIT,
  4. podskupina – 24,500.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: 12 mesecev, začetek 1. 5.
1998 in zaključek 31. 4. 1999.

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

– cena,
– boniteta ponudnika,
– kvaliteta,
– reference ponudnika,
– celovitost ponudbe.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upo-

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

predložene najkasneje do 2. 3. 1998 do
12. ure, na naslov: Zdravstveni dom Ljublja-
na, prevzemnik vložišče, Kotnikova 28,
Ljubljana, tel. 061/13-12-083, soba št. 33.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 4. 3. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Zdravstveni dom
Ljubljana, OE Center, odpiranje vodi mag.
Marinka Ravlič-Lipovšek, Metelkova 9, Ljub-
ljana, tel. 061/13-28-128 h.c., sejna soba
v pritličju.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 17. 4. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Zdravstveni dom Ljubljana,
kont. oseba Nastja Stergar, dipl.ek., Kotni-
kova 28, Ljubljana, tel. 061/13-12-082,
faks 061/13-12-237, soba št. 32.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 16. 2. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: negotovinsko na račun šte-
vilka: 50101-603-48587.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije, samo pismene, se

dobijo na naslovu kot pod 1. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 18. 5. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 24. 4. 1998.
Zdravstveni dom Ljubljana

Ob-405
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Sklad za razvoj obrti in podjetništva Ce-
lje, Trg Celjskih knezov 8, Celje, tel.
063/485-000, faks 063/481-512.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izdelava, prevoz in
montaža AB montažne konstrukcije za
objekt prevozništvo – hala “A”.

3. Orientacijska vrednost naročila:
11,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 16. 2. 1998 in zaključek 16. 3. 1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 10. 2. 1998 do
12. ure, na naslov: Sklad za razvoj obrti in
podjetništva Celje, prevzemnik Leitner Car-
men, Trg Celjskih knezov 8, 3000 Celje,
tel. 063/485-000, faks 063/481-512, so-
ba št. 16.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 10. 2. 1998
ob 12.30, na naslovu: Sklad za razvoj obrti
in podjetništva, Trg Celjskih knezov 8, Ce-
lje, tel. 485-000, faks 481-511, soba št.
13.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 13. 2. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Sklad za razvoj obrti in pod-
jetništva Celje, Trg Celjskih knezov 8, Ce-
lje,  tel.  485-000,  faks  481-511,  soba
št. 16.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
od 3. 2. 1998 do 5. 2. 1998 od 8. do
10. ure in od 12. do 14. ure za 8.000 SIT.

Način  plačila:  s  položnico  ali  nalogom
za prenos na račun številka:
50700-652-25498.

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

Ponudba mora veljati do: 30. 3. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 13. 2. 1998.
Občina Celje

Sklad za razvoj obrti in podjetništva
Celje

Št. 639/29 Ob-406
Zavod Osnovno zdravstvo Gorenjske OE

Zdravstveni dom Tržič, Blejska c. 10, objav-
lja na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97)

javni razpis
za nabavo reševalnega vozila

I. Naročnik je: Zavod Osnovno zdravstvo
Gorenjske, OE Zdravstveni dom Tržič, Blej-
ska c. 10.

II. Predmet razpisa je izvajanje ponudb
za dobavo reševalnega vozila za nujne reše-
valne prevoze.

Reševalno vozilo mora ustrezati nasled-
njim zahtevam:

A) Osnovno vozilo:
1. kombi verzija, povišana streha,
2. bencinski motor, 2.500 ccm, WV;
3. pogon 4×4,
4. ABS zavorni sistem,
5. airbag – za voznika in sopotnika,
6. servo volan,
7. vzmetenje prirejeno za reševalna vo-

zila,
8. signalne naprave, sirene in utripajoče

modre luči,
9. UKV instalacije,
10. garancija proizvajalca vozila za reše-

valno vozilo.
B) Ambulantni prostor:
1. ustrezna klimatizacija prostora – hla-

jenje oziroma ogrevanje prostora,
2. možnost nastavitve dodatnega ležiš-

ča in sedežev,
3. najmanj 4 sedeži za bolnike,
4. nosila Ferno tip 50-6/155-3, z us-

treznim izvlečnim podvozjem (nosilcem) –
1 kos,

5. napeljava za kisik – vsaj 2 priključka
(kompatibilni s sistemom Drager) in prostor
za kisikovo jeklenko,

6. električna napeljava in 2 vtičnici za
12 V,

7. omarica za vakuumsko blazino,
8. omarica za sanitetni material.
III. Rok dobave: april 1998.
IV. Ponudniki, ki se bodo udeležili javne-

ga razpisa, morajo k ponudbi priložiti na-
slednje podatke:

– ime in točen naslov ponudnika,
– registracijo podjetja ter odločbo o do-

voljenju za opravljanje dejavnosti, ki ni sta-
rejša od treh mesecev,

– reference,
– garancijski rok,
– zagotavljanje servisa tudi po poteku ga-

rancije in seznam pooblaščenih servisov,
– odzivni čas v primeru okvare,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik po last-

ni presoji,
– dobavni rok,
– vzorec ponudbe.
V. Merila za izbiro so:
– izpolnjevanje tehnične zahteve,
– cena, fiksnost cene in plačilni pogoji,
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– dobavni rok,
– garancijski roki in servisiranje,
– reference in drugi pogoji ponudnika.
VI. Investitor po tem razpisu ni zavezan k

izbiri med prispelimi ponudniki.
VII. Rok za oddajo ponudb je 15 dni od

objave. Pisne ponudbe z zahtevanimi po-
datki je potrebno poslati v zaprtih ovojni-
cah, na naslov: Zavod Osnovno zdravstvo
Gorenjske – OE Zdravstveni dom Tržič, Blej-
ska c. 10, 4290 Tržič, z oznako “Ne odpi-
raj” – ponudba za nabavo reševalnega vozi-
la. Investitor nepopolnih ponudb ne bo
obravnaval.

VIII. Odpiranje ovojnic s ponudbami in
postopek izbire, bo izvedla komisija investi-
torja 17. februarja 1998 ob 12. uri, v pro-
storih Zdravstvenega doma Tržič, Blejska
cesta 10.

Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili javnega odpiranja ponudb, morajo
komisiji predložiti pisno pooblastilo za za-
stopanje.

IX. Ponudniki bodo o izbiri pisno obveš-
čeni v roku 8 dni od dneva odločitve komisi-
je investitorja.

Zavod Osnovno zdravstvo Gorenjske
OE Zdravstveni dom Tržič

Ob-408
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča,
Ptuj, kont. osebi Vlasta Zupanič-Domajnko,
dipl. ek. in Renata Bevc, dipl. ek., Potrčeva
23–25, Ptuj, tel. 062/771-551, faks
062/772-451.

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

Navedba vsebine: izdelava in izvedba
računalniško podprtega informacijske-
ga sistema.

Tehnične specifikacije:
  1. strojna oprema,
  2. izgradnja lokalnega računalniškega

omrežja,
  3. aplikativna rešitev.
3. Orientacijska vrednost naročila:

35,000.000 SIT.
4. Rok začetka: začetek april 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 6. 3. 1998 do
14. ure, na naslov: Splošna bolnišnica dr.
Jožeta Potrča Ptuj, tajništvo, prevzemnik
Emica Flajšman, Potrčeva 23–25, 2250
Ptuj, tel. 062/771-551, faks
062/772-451.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 11. 3. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Splošna bolnišnica dr.
Jožeta Potrča Ptuj, odpiranje vodi Aleksan-
der Voda, pravnik, Potrčeva 23–25, Ptuj,
tel. 062/771-551, faks 062/772-451.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 31. 3. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Splošna bolnišnica dr. Jo-
žeta Potrča Ptuj, kont. oseba Vlasta Zupa-
nič-Domajnko, Potrčeva 23–25, Ptuj, tel.
062/771-551, faks 062/772-451.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 17. 2. 1998 za 3.000 SIT.

Način plačila: negotovinsko, na račun
številka: 52400-603-31317.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 30. 4. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 31. 3. 1998.
Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča

Ptuj

Št. 19/98 Ob-409
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulte-
ta, kont. oseba prof. dr. Katarina Čufar, Več-
na pot 2, Ljubljana, tel.061/123-11-61,
faks 061/123-50-35.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: 1 kos raziskovalni

svetlobni mikroskop z mikrofotografijo.
Tehnični podatki so opredeljeni v razpi-

sni dokumentaciji.
3. Orientacijska vrednost naročila:

9,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: 3 mesece, začetek 20. 3.
1998 in zaključek 20. 6. 1998.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 20. 2. 1998 do
14. ure, na naslov: Univerza v Ljubljani, Bio-
tehniška fakulteta, prevzemnik oddelek za
lesarstvo, Rožna dolina, C. VIII/34, 1001
Ljubljana, tel. 061/123-11-61, faks
061/272-297.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 26. 2. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Biotehniška fakulte-
ta, oddelek za lesarstvo, odpiranje vodi prof.
dr. Katarina Čufar, Rožna dolina, C. VIII/34,
Ljubljana, tel. 061/123-11-61, faks
061/272-297, sejna soba.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 20. 3. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo: Biotehniška fakulteta, oddelek za
lesarstvo, kont. oseba Urška Kovačič, Rožna
dolina, C. VIII/34, Ljubljana, tel.
061/272-172, faks 061/272-297, tajništvo.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 20. 2. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: s položnico, na račun šte-
vilka: 50100-609-10264.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 30. 6. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 30. 3. 1998.
Univerza v Ljubljani

Biotehniška fakulteta

Ob-410
Komunala, d.o.o., Lendava, Partizanska

93, objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Naročnik: Komunala, d.o.o., Lenda-
va, Partizanska 93.

2. Predmet naročila: vpis etažne last-
nine v zemljiško knjigo, izhajajoč iz se-
danjega dejanskega stanja.

3. Orientacijska vrednost: 35.000 SIT
do 45.000 SIT na stanovanje.

4. Predviden pričetek del: maj 1998 in
dokončanje: december 1999.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– kvaliteta ponudbe in reference,
– garancija,
– cena, način plačila,
– način prevzemanja rizika za nedose-

ganje rokov in kvalitete,
– druge ugodnosti.
Najcenejša ponudba ni nujno, da je naj-

ugodnejša.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo

predložene do 19. 2. 1998, na naslov: Ko-
munala, d.o.o., Lendava, Partizanska 93,
9220 Lendava.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – vknjižba
etažne lastnine – Ne odpiraj!”.

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

Javno odpiranje ponudb bo 20. 2. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Komunala, d.o.o.,
Lendava, Partizanska 93, Lendava. Pri od-
piranju ponudb morajo imeti prisotni pred-
stavniki pismeno pooblastilo za zastopanje.

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

Opcija ponudbe: 60 dni.
8. Zainteresirani ponudniki lahko dvig-

nejo razpisno dokumentacijo na naslovu:
Komunala, d.o.o., Lendava, Partizanska 93,
kont. oseba Gjerkeš Vida, tel.
069/789-060, faks 069/78-160.

9. Ponudniki bodo o izidu obveščeni v
roku 20 dni od odpiranja ponudb.

Komunala, d.o.o., Lendava
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Ob-407
Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.

l. RS, št. 24/97) Nogometni klub Beltinci,
Športni park, Beltinci, objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

za izvedbo električne razsvetljave ob
nogometnem igrišču v športnem parku

v Beltincih
1. Naročnik: Nogometni klub Beltinci.
2. Predmet javnega naročila: izvedba

električne razsvetljave (reflektorji na pose-
bej pripravljenih nosilnih konstrukcijah) ob
nogometnem igrišču v športnem parku v
Beltincih za potrebe nemotenega izvajanja
športnih prireditev v večernem času.

3. Orientacijska vrednost naročila znaša
ca. 10,000.000 SIT.

4. Predvideni rok začetka del je v mese-
cu marcu 1998 in dokončanje del konec
aprila 1998.

5. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so:

– ponudbena cena,
– rok izvedbe,
– fiksnost cen,
– garancijski rok, garancija kakovosti iz-

vedbe,
– tehnična usposobljenost ponudnika in

strokovnost z referencami,
– boniteta ponudnika,
– ostale ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
6. Pisne ponudbe je potrebno dostaviti v

20 dneh po objavi tega razpisa v Uradnem
listu RS. Ponudbe morajo prispeti do tega
roka, do 12. ure, na naslov: Nogometni
klub Beltinci, Športni park, 9231 Beltinci.
Ponudba mora biti v skladu z razpisno do-
kumentacijo in zakonsko predpisanim po-
stopkom. Možna je tudi delna ponudba sa-
mo za določen sklop del.

7. Ponudbe morajo biti oddane v zaprti
kuverti, z oznako ponudnika, z navedbo
predmeta razpisa in oznako “Ne odpiraj -
ponudba - Razsvetljava - Beltinci”.

8. Odpiranje ponudb bo naslednji delov-
ni dan po izteku roka za oddajo ponudb ob
14. uri v prostorih Nogometnega kluba Bel-
tinci, Športni park, Beltinci. Ponudniki bodo
obveščeni o izidu v zakonitem roku.

9. Ponudniki lahko dvignejo dokumenta-
cijo razpisanih del vsak delovni dan med
8. in 10. uro pri predsedniku Nogometnega
kluba Beltinci, Marjanu Maučecu, Gančani
80, 9231 Beltinci, po predhodni najavi. Po-
trebne informacije in razlage za izdelavo po-
nudbe posreduje Marjan Maučec, predsed-
nik Nogometnega kluba Beltinci, (tel./faks
069/42-000).

10. Investitor si pridržuje pravico spre-
meniti obseg del, kot je razpisan, glede na
pridobitev sredstev (republiška sredstva,
sredstva lokalnih skupnosti). Izvajalec v tem
primeru ni upravičen do odškodninskega
zahtevka.

Nogometni klub Beltinci

Št. 110-1/98 Ob-411
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Družba za avtoceste v Republiki Slove-
niji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: sanacija komunal-
ne in cestne infrastrukture v Bizoviku na
VAC.

3. Orientacijska vrednost naročila:
640,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del

Rok dokončanja del iz skupine “A” je do
30. 10. 1998 ter del iz skupine “B” je do
30. 12. 1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 3. 3. 1998 do 9.
ure, na naslov: Družba za državne ceste,
d.o.o., LJubljana, prevzemnik vložišče, Tr-
žaška 19a, 1000 Ljubljana, tel.
061/178-83-25, faks 061/178-83-26, so-
ba št. 123.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za Sanacija komunalne in cestne infrastruk-
ture v Bizoviku na VAC” – R.O. Na hrbtni
strani mora biti označen naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 3. 3. 1998
ob 9.30, na naslovu: Direkcija Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana.

Naročnik: Družba za avtoceste v Repub-
liki Sloveniji, d.d., odpiranje vodi strokovna
komisija, Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-74, soba št. 320/III.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 17. 4. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo: Družba za državne ceste, d.o.o.,
Ljubljana, kont. oseba Oto Rubinič, dipl. inž.,
Tržaška 19a, Ljubljana, tel. 061/178-83-31,
faks 061/178-83-32, soba št. 104.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 3. 3. 1998 za 100.000 SIT.

Način plačila: na blagajni DDC (soba
105) oziroma z virmanom, na račun števil-
ka: 50105-601-13838.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Družba za državne ceste, d.o.o., Ljub-
ljana, kont. oseba Robert Oblak, dipl. inž.,
Sneberska 120b, Ljubljana, tel.
061/485-076, faks 061/482-960.

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

Ponudba mora veljati do: 1. 6. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 24. 4. 1998.
Družba za avtoceste

v Republiki Sloveniji, d.d.

Ob-438
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Naročnika: Splošna bolnišnica Mur-
ska Sobota, Rakičan, Ul. dr. Vrbnjaka 6,
tel. 069/32-010, faks 069/21-007, kont.
oseba Milan Ferjan, ekonomist.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Vsebina: nadzor nad izvajanjem grad-

beno-obrtniških in instalacijskih del pri
izgradnji prostorov za potrebe patologi-
je z nadzidavo internega oddelka in
adaptacijo strehe.

3. Orientacijska vrednost: 400.000 SIT.
4. Čas izgradnje: v skladu s sklenjeno

pogodbo (predvideno tri mesece od uved-
be v posel).

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika: ponudbena cena, plačilni roki, re-
ference za podobna dela in usposobljenost
ponudnika, s ponderji v tem vrstnem redu.

6. Rok za predložitev ponudbe: 9. fe-
bruar 1998 do 12. ure, ne glede na način
predložitve, na naslov: Splošna bolnišnica
Murska Sobota, Rakičan, Ul. dr. Vrbnjaka
6, 9000 Murska Sobota (tajništvo.

Zapečatene kuverte morajo biti označe-
ne s točnim naslovom ponudnika, z napisom
“ Ne odpiraj – Javni razpis” in s številko Urad-
nega lista RS, kjer je bil razpis objavljen.

7. Javno odpiranje ponudb bo v torek,
10. februarja 1998 na Upravi bolnišnice v
sobi direktorja. Prisotni predstavniki ponud-
nikov morajo predložiti pred odpiranjem po-
nudb predsedniku strokovne komisije poob-
lastilo firme, katero zastopajo.

8. Ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa do 15. februarja 1998.

9. Razpisna dokumentacija je na vpogled
ali prevzem vsem zainteresiranim ponudni-
kom v tajništvu bolnišnice od 2. 2. do 5. 2.
1998 od 8. do 14. ure proti plačilu 3.000
SIT na ŽR 51900-603-32361.

10. Naročnik si pridržuje pravico, da
razveljavi javni razpis, kolikor z analizami
ugotovi, da so v ponudbi navedeni podatki
neresnični ali zavajajoči ali druge nepravil-
nosti.

Splošna bolnišnica Murska Sobota

Ob-419
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Carinska uprava RS, kont. oseba Irena
Bera, Šmartinska 130, Ljubljana, tel.
061/140-10-44, int. 21-92, faks
061/140-21-55, soba št. 720.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: dobava 1.500 kg ca-

rinske žice in 2,000.000 kosov carin-
skih zalivk.

Dobava bo na sedež Carinske uprave
RS, Šmartinska 130, Ljubljana.

3. Orientacijska vrednost naročila:
10,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 20. 3. 1998 in zaključek 20. 4. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.
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Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike v viši-
ni 10%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 19. 2. 1998 do
9. ure, na naslov Carinska uprava RS, prev-
zemnika Erika Anderlič, Račič Karmen,
Šmartinska 130, 1523 Ljubljana, tel.
061/140-10-44, int. 21-78, soba št. 709.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – Ne 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 19. 2. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Carinska uprava RS,
odpiranje vodi Mojca Ramšak Pešec, Šmar-
tinska 130, Ljubljana, tel. 061/140-10-44,
int. 21-27, faks 061/140-21-55, sejna so-
ba, 11 nad.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do  13. 3. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumen-
tacijo: Carinska uprava RS, kont. osebi Ire-
na Bera in Barbara Gašperlin, Šmartinska
130, Ljubljana, tel. 061/140-10-44, int.
21-92, 22-77, faks 061/140-21-55, soba
720, 719, e-mail Irena.Bera@curs.si-
gov.mail.si.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 18. 2. 1998.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 19. 4. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 20. 3. 1998.
Carinska uprava RS

Ob-420A
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Ve-
sna Dalmacija, Trg revolucije 12, Trbovlje,
tel. 0601/26-144, faks 0601/26-642.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: pranje in šivanje de-

lovnih oblek – lokacija Hrasatnik.
3. Orientacijska vrednost naročila:

9,300.000 SIT.
4. Dobavni rok: 12 mesecev.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 12. 2. 1998 do
8. ure, na naslov RTH, d.o.o., Trbovlje,
kont. oseba Ladislava Kramžar, Trg revolu-
cije 12,  1420 Trbovlje, tel. 0601/26-144,
faks 0601/26-642, tajništvo.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 12. 2. 1998
ob 12. uri, na naslovu: RTH, d.o.o., Trbov-
lje, kont. oseba Vesna Dalmacija, Trg revo-
lucije 12, Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642, sejna soba.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 27. 2. 1998.

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

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 6. 2. 1998 za 10.000 SIT.

Način plačila: nakazilo na žiro račun
RTH, d.o.o., na račun številka:
52700-601-18647 pri APP Trbovlje.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Ve-
sna Dalmacija, Trg revolucije 12, Trbvolje,
tel. 0601/26-144, faks 0601/26-642.

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

Ponudba mora veljati do: 29. 3. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 6. 3. 1997

Ob-420B
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Ve-
sna Dalmacija, Trg revolucije 12, Trbovlje,
tel. 0601/26-144, faks 0601/26-642.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: pranje in šivanje de-

lovnih oblek – lokacija Trbovlje.
3. Orientacijska vrednost naročila:

6,200.000 SIT.
4. Dobavni rok: 12 mesecev.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 12. 2. 1998 do
8. ure, na naslov RTH, d.o.o., Trbovlje,
kont. oseba Ladislava Kramžar, Trg revolu-
cije 12, 1420 Trbovlje, tel. 0601/26-144,
faks 0601/26-642, tajništvo.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 12. 2. 1998
ob 10. uri, na naslovu: RTH, d.o.o., Trbov-

lje, kont. oseba Vesna Dalmacija, Trg revo-
lucije 12, Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642, sejna soba.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 27. 2. 1998.

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

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 6. 2. 1998 za 10.000 SIT.

Način plačila: nakazilo na žiro račun
RTH, d.o.o., na račun številka:
52700-601-18647 pri APP Trbovlje.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Ve-
sna Dalmacija, Trg revolucije 12, Trbvolje,
tel. 0601/26-144, faks 0601/26-642.

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

Ponudba mora veljati do: 29. 3. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 6. 3. 1997
RTH, d.o.o., Trbovlje

Ob-421
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka:Telekom Slovenije, p.o., PE Novo me-
sto, kont. osebi Peter Udovč, inž. Roman
Gabrijel, dipl. inž., Novi trg 7a, Novo mesto,
tel. 068/371-051, 371-120, faks
322-853, soba št. 81, 76.

2. Predmet javnega naročila: blago,
gradbena dela, storitve.

Navedba vsebine: izgradnja RNO, pre-
ključitev obstoječega RNO na novo tk
omrežje, sanacija dvojčnih priključkov na
območju ATC Veliki Gaber in Brusnice.

3. Orientacijska vrednost naročila:
7,000.000 SIT.

4. Rok  začetka in dokončanja del: za-
četek 2. 3. 1998 in zaključek 20. 5. 1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 20. 2. 1998 do
11. ure, na naslov Telekom Slovenije, p.o.,
PE Novo mesto, prevzemnik tajništvo Dragi-
ca Hočevar, Novi tg 7a, 8000 Novo mesto,
tel. 068/321-221, faks 068/322-853, so-
ba št. 90.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo  20. 2. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Telekom Slovenije,
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p.o., PE Novo mesto, odpiranje vodi Sonny
Beronja, dipl. jur., Novi trg 7a, Novo mesto,
tel. 068/371-151, faks 068/322-853, so-
ba št. 76.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do  27. 2. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Telekom Slovenije, p.o., PE
Novo mesto, kont. osebi Peter Udovč inž.
in Roman Gabrijel, dipl. inž., Novi tg 7a,
Novo mesto, tel. 068/371-051, 371-120,
faks 068/323-564, soba št. 81 in 76.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 12. 2. 1998.

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

Ponudba mora veljati do: 31. 3. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 27. 2. 1998.

Telekom Slovenije, p.o.,
PE Novo mesto

Št. 6/17-296/4-98 Ob-422
Na podlagi prvega 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: Telekom Slovenije, p.o., PE
Kranj, Ul. Mirka Vadnova 13, Kranj.

2. Predmet razpisa: izbira izvajalca za
izgradnjo naslednjih objektov:

– telefonskega kabelskega omrežja,
KKO in RNO Cerklje – Sp. Brnik in
OK Cerklje–Brnik letališče,

– telefonskega kabelskega omrežja
KKO in Voklo, Voglje, Prebačevo in
OK odcep Šenučur–Voklo,

– telefonskega kabelskega omrežja
KKO in RNO Visoko–Hotemaže,

– telefonskega kabelskega omrežja
KKO in RNO Plavž.

3. Orientacijska vrednost del znaša:
– KKO, RNO in OK Cerklje–Sp. Brnik:

48 mio SIT,
– KKO, RNO in OK odcep Voklo–Vog-

lje–Prebačevo: 27 mio SIT,
– KKO in RNO Visoko–Hotemaže:

17 mio SIT,
– KKO in RNO Plavž: 42 mio SIT.
4. Rok pričetka in dokončanja del:
– KKO in RNO Cerklje–Sp. Brnik in

OK Cerklje Brnik letališče – začetek 16. 3.
1998, zaključek 30. 9. 1998,

– KKO in RNO Voklo–Voglje–Prebače-
vo in OK odcep Voklo – začetek 16. 3.
1998, zaključek 30. 9. 1998,

– KKO in RNO Visoko–Hotemaže – za-
četek 16. 3. 1998, zaključek 30. 6. 1998,

– KKO in RNO Plavž – začetek 16. 3.
1998, zaključek 30. 9. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so cena, roki, splošne reference
ter posebej še reference že opravljenih del
za naročnika ter prilagodljivost specifičnim
zahtevam naročnika.

6. Razpisno dokumentacijo ponudniki
lahko dvignejo od 2. 2. 1998 do vključno
4. 2. 1998 v vložišču Telekom Slovenije,
p.o., na naslovu Kranj, Ulica Mirka Vadnova

13, soba 18 (tel. 262-320 med 8. in 10.
uro).

Natančnejše  informacije  o  razpisu
pod  1.,  3.  in  4.  točko  dobijo  ponudniki
pri Tomažu Pintarju, tel. št. 262-242 in
pod 2. točko pri Marjanu Trilarju tel. št.
262-309.

Pogoj za dvig razpisne dokumentacije je
plačilo stroškov v višini 15.000 SIT za vsak
objekt posebej na žiro račun št.
51500-849-1968, kar ponudniki dokažejo
s potrdilom o plačilu.

Naročnik si pridržuje pravico korigirati
obseg del glede na razpisno in projektno
dokumentacijo.

7. Prijave
Na javni razpis se lahko prijavijo izvajalci

del, ki so registrirani za gradnjo telekomuni-
kacijskih kabelskih omrežij, imajo ustrezne
strokovne kadre in odgovarjajočo opremo.

8. Rok
Rok za oddajo ponudb je 2. 3. 1998 do

9. ure na sedežu naročnika.
Ponudbe pošljite s priporočeno pošiljko

na naslov: Telekom Slovenije, p.o., PE
Kranj, Ulica Mirka Vadnova 13, 4000 Kranj
ali oddajte osebno v pisarni vložišča PE
Kranj, Ul. Mirka Vadnova 13, soba št. 18.

Ponudbe morajo biti oddane v dveh izvo-
dih in v zapečatenih ovojnicah ločeno za
vsak objekt in z oznako: “Ne odpiraj”.

Opcija ponudbe mora biti do sklenitve
pogodbe.

9. Odpiranje ponudb bo 2. 3. 1998 v
sejni sobi poslovne stavbe (objekt B) Tele-
koma Slovenije PE Kranj, Ul. Mirka Vadno-
va 13, Kranj, s pričetkom ob 11. uri.

Na odpiranje ponudb so vabljeni vsi
predstavniki ponudnikov, ki morajo imeti pi-
sna pooblastila za zastopanje.

10. Obvestila o izbiri: ponudniki bodo o
izidu razpisa obveščeni najkasneje do 24. 3.
1998.

Telekom Slovenije
PE Kranj

Ob-423
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Naravoslovnotehniška fakulteta, kont.
oseba Ingrid Korenč, Aškerčeva 12, Ljub-
ljana, tel. 17-04-601, 17-04-500, faks
12-58-114, soba št. 109, e-mail ingrid.ko-
renc@ntfgam.uni-lj.si.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: raziskovalna opre-

ma:
  1. ZETA-sizer:
– merjenje ZETA-potenciala koloidnih

delcev,
– merjenje porazdelitve velikosti koloid-

nih delcev;
  2. univerzalni natezno-tlačni stroj:
– osnovna in dodatna oprema.
3. Orientacijska vrednost naročila:

30,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek marec in zaključek 31. 12. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-

vane: najnižja cena, druga merila, navede-
na v razpisni dokumentaciji.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 27. 2. 1998 do
12. ure, na naslov: Naravoslovnotehniška
fakulteta, prevzemnik Ingrid Korenč, Ašker-
čeva 12, tel. 061/17-04-601, faks
061/12-58-114, soba št. 109, e-mail
ingrid.korenc@ntfgam.uni-lj.si.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 4. 3. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Naravoslovnotehniška
fakulteta, odpiranje vodi Andrej Štimulak,
dipl. inž., Aškerčeva 12, Ljubljana, tel.
061/17-04-626, 17-04-500, faks
061/12-58-114, soba št. 110, e-mail
andrej-stimulak@ntfgam.uni-lj.si.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 16. 3. 1998.

8. Kraj,  čas  in  oseba,  pri  kateri
lahko  zainteresirani  ponudniki  dvignejo
razpisno  dokumentacijo:  Naravoslovno-
tehniška  fakulteta,  kont.  oseba  Ingrid
Korenč, Aškerčeva 12, Ljubljana, tel.
061/17-04-601, 17-04-500, faks
061/12-58-114, soba št. 109, e-mail in-
grid.korenc@ntfgam.uni-lj.si.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 20. 2. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: virmanski nalog na račun
številka: 50101-603-402699.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko: Naravoslovnotehniška
fakulteta, prevzemnica Ingrid Korenč, Aš-
kerčeva 12, Ljubljana, tel. 061/17-04-601,
17-04-500, faks 061/12-58-114, soba št.
109, e-mail ingrid.korenc@ntfgam.uni-lj.si.

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

Ponudba mora veljati do: 31. 3. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 20. 3. 1998.
Naravoslovnotehniška fakulteta

Št. 710-1/98-1-002 Ob-424
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Republiški zavod za zaposlovanje, Ob-
močna enota Maribor, kont. oseba Rolanda
Podjaveršek, Gregorčičeva ul. 37, Maribor,
tel. 062/225-371, faks 062/222-257.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: čiščenje prostorov

Republiškega zavoda za zaposlovanje
Območne enote Maribor in uradov za
delo.

3. Orientacijska vrednost naročila:
7,800.000 SIT (letno).
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4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 1 leto, začetek 1. 4. 1998
in zaključek 31. 3. 1999.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 26. 2. 1997 do
10. ure, na naslov: Republiški zavod za za-
poslovanje Območna enota Maribor, prev-
zemnik vložišče, soba št. 202/II, Gregorči-
čeva 37, Maribor.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 2. marca
1998, na naslovu: Republiški zavod za za-
poslovanje, Gregorčičeva ul. 37, Maribor,
soba št. 214/II. nadstropje. Odpiranje vodi
Matjaž Antolinc.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa: ponudniki
bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje
do 12. marca 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Republiški zavod za zapo-
slovanje Območna enota Maribor, Gregor-
čičeva ulica 37, Maribor, kont. oseba Ro-
landa Podjaveršek, soba št. 210/II. nad-
stropje.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 20. februarja 1998.

9. Ostali podatki: ponudba mora veljati
do 31. marca 1998.

Republiški zavod za zaposlovanje
Območna enota Maribor

Št. 17/98-198 Ob-425
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o., kont.
oseba Kržan Jože, dipl. inž. rud., Titova
106, Senovo, tel. 0608/71-300, faks
0608/71-879.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: likvidacija separaci-
je s pripadajočimi objekti.

3. Orientacijska vrednost naročila:
10,000.000 SIT.

4. Dobavni rok ozirom rok začetka in do-
končanja del: 2 meseca, začetek 1. 5.
1998 in zaključek 30. 6. 1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 9. 3. 1998 do
10. ure, na naslov: Rudnik Senovo v zapira-

nju, d.o.o., prevzemnica Mlakar Zdenka, Ti-
tova 106, 8281 Senovo, tel. 0608/71-300,
faks 0608/71-879..

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 9. 3. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Rudnik Senovo v
zapiranju, d.o.o., odpiranje vodi Božič An-
drej, Titova 106, Senovo, tel.
0608/71-300, faks 0608/71-879, sejna
soba.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 30. 3. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Rudnik Senovo v zapiranju,
d.o.o., kont. oseba Mlakar Zdenka, Titova
106, Senovo, tel. 0608/71-300, faks
0608/71-879.

Razpisna  dokumentacija  je  na  razpo-
lago do 20. 2. 1998, do 12. ure, za
10.000 SIT.

Način plačila: virman ali položnica na ra-
čun številka: 51600-601-24464, sklic na
št. 1201-15059.

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

Ponudba mora veljati do: 30. 6. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 10. 4. 1998.

Št. 17/98-198 Ob-426
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o., kont.
oseba Kržan Jože, dipl. inž. rud., Titova
106, Senovo, tel. 0608/71-300, faks
0608/71-879.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: sanacija površine na
Reštanju.

3. Orientacijska vrednost naročila:
40,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 9 mesecev, začetek 1. 4.
1998 in zaključek 30. 12. 1998.

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

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

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

predložene najkasneje do 2. 3. 1998 do
10. ure, na naslov: Rudnik Senovo v zapira-
nju, d.o.o., prevzemnica Mlakar Zdenka, Ti-
tova 106, 8281 Senovo, tel. 0608/71-300,
faks 0608/71-879..

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-

nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila.

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

Javno odpiranje ponudb bo 2. 3. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Rudnik Senovo v
zapiranju, d.o.o., odpiranje vodi Božič An-
drej, Titova 106, Senovo, tel.
0608/71-300, faks 0608/71-879, sejna
soba.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 23. 3. 1998.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Rudnik Senovo v zapiranju,
d.o.o., kont. oseba Mlakar Zdenka, Titova
106, Senovo, tel. 0608/71-300, faks
0608/71-879.

Razpisna  dokumentacija  je  na  razpo-
lago do 13. 2. 1998, do 12. ure, za
10.000 SIT.

Način plačila: virman ali položnica na ra-
čun številka: 51600-601-24464, sklic na
št. 1201-15057.

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

Ponudba mora veljati do: 30. 6. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 3. 4. 1998.
Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o.,

Senovo

Ob-427
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Pesnica, kont. Fartely Vilko, Pe-
snica pri Mariboru 39/A, Pesnica pri Mari-
boru, tel. 062/653-202, 653-111, faks
062/653-202, 653-079.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: redno vzdrževanje

lokalnih cest na območju Občine Pesni-
ca v letu 1998.

3. Orientacijska vrednost naročila:
25,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 3. 1998 in zaključek 31. 12. 1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 11. 2. 1998 do
12. ure, na naslov: Občina Pesnica, občin-
ski urad, prevzemnica Maček Nevenka, Pe-
snica pri Mariboru 39/A, Pesnica pri Mari-
boru, tel. 062/653-111, faks
062/653-079, soba št. 108.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 11. 2. 1998
ob 13. uri, na naslovu: Občina Pesnica,
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odpiranje vodi Vilko Fartely, Pesnica pri Ma-
riboru 39/A, Pesnica pri Mariboru, tel.
062/653-111, faks 062/653-079, soba
št. K 03.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 20. 2. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Pesnica, kont. ose-
ba Vilko Fartely, Pesnica pri Mariboru 41,
Pesnica pri Mariboru, tel. 062/653-202,
faks 062/653-202, soba št. 1.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 11. 2. 1998 za 2.000 SIT.

Način plačila: nalog za prenos, na račun
številka: 51800-630-25531.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Občina Pesnica, kont. oseba Vilko Far-
tely, Pesnica pri Mariboru 41, Pesnica pri
Mariboru, tel. 062/653-202, faks
062/653-202.

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

Ponudba mora veljati do: 28. 2. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 27. 2. 1998.

Ob-428
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Pesnica, kont. Fartely Vilko, Pe-
snica pri Mariboru 39/A, Pesnica pri Mari-
boru, tel. 062/653-202, 653-111, faks
062/653-202, 653-079.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: vzdrževanje avto-

busnih postajališč in javnih površin na
območju Občine Pesnica v letu 1998.

3. Orientacijska vrednost naročila:
8,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 3. 1998 in zaključek 31. 12. 1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 11. 2. 1998 do
12. ure, na naslov: Občina Pesnica, občin-
ski urad, prevzemnica Maček Nevenka, Pe-
snica pri Mariboru 39/A, Pesnica pri Mari-
boru, tel. 062/653-111, faks
062/653-079, soba št. 108.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 11. 2. 1998
ob 13. uri, na naslovu: Občina Pesnica,
odpiranje vodi Vilko Fartely, Pesnica pri Ma-
riboru 39/A, Pesnica pri Mariboru, tel.
062/653-111, faks 062/653-079, soba
št. K 03.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 20. 2. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Pesnica, kont. ose-
ba Vilko Fartely, Pesnica pri Mariboru 41,
Pesnica pri Mariboru, tel. 062/653-202,
faks 062/653-202.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 11. 2. 1998 za 2.000 SIT.

Način plačila: prenosni nalog splošna po-
ložnica, na račun številka:
51800-630-25531.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Občina Pesnica, kont. oseba Vilko Far-
tely, Pesnica pri Mariboru 41, Pesnica pri
Mariboru, tel. 062/653-202, faks
062/653-202.

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

Ponudba mora veljati do: 28. 2. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 27. 2. 1998.

Ob-429
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Pesnica, kont. oseba Fartely
Vilko, Pesnica pri Mariboru 39/A, Pesnica
pri Mariboru, tel. 062/653-202, 653-111,
faks 062/653-202, 653-079.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: vzdrževanje javne

razsvetljave na območju Občine Pesni-
ca v letu 1998.

3. Orientacijska vrednost naročila:
6,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 3. 1998 in zaključek 31. 12. 1998.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 11. 2. 1998 do
12. ure, na naslov: Občina Pesnica, občin-
ski urad, prevzemnica Maček Nevenka, Pe-
snica pri Mariboru 39/A, Pesnica pri Mari-
boru, tel. 062/653-111, faks
062/653-079, soba št. 108.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 11. 2. 1998
ob 14. uri, na naslovu: Občina Pesnica,
odpiranje vodi Vilko Fartely, Pesnica pri Ma-
riboru 39/A, Pesnica pri Mariboru, tel.
062/653-111, faks 062/653-079, soba
št. K 03.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 20. 2. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Pesnica, kont. ose-
ba Vilko Fartely, Pesnica pri Mariboru 41,
Pesnica pri Mariboru, tel. 062/653-202,
faks 062/653-202, soba št. 1.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 11. 2. 1998 za 2.000 SIT.

Način plačila: prenosni nalog, splošna
položnica na račun številka:
51800-630-25531.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Občina Pesnica, kont. oseba Vilko Far-
tely, Pesnica pri Mariboru 41, Pesnica pri
Mariboru, tel. 062/653-202, faks
062/653-202.

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

Ponudba mora veljati do: 28. 12. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 27. 2. 1998.
Občina Pesnica

Ob-430
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Splošna bolnišnica Celje, Oblakova 5,
Celje, kont. oseba Štinek Matjaž, dipl. ek.,
tel. 063/441-133, faks 063/482-050.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: ultrazvočni aparat –

mikroprocesorska ultrazvočna naprava
visoke resolucije s spektralnim in barv-
nim Dopplerjem in linearno 7,5 Mhz,
konveksno 3,5 Mhz in rektalno sondo in
s punkcijskimi adapterji.

3. Orientacijska vrednost naročila:
12,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: takoj.

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

  1. cena in plačilni pogoji,
  2. garancijska doba,
  3. reference,
  4. cena vitalnih rezervnih delov,
  5. dobavni rok.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo

predložene najkasneje do 2. 3. 1998 do 8.
ure, na naslov: Splošna bolnišnica Celje,
prevzemnica Milena Vulovič – tajništvo po-
močnika direktorja za finance, Gregorčiče-
va 3, Celje.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 2. 3. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Splošna bolnišnica
Celje, Oblakova 5, Celje, v prostorih sejne
sobe kirurgije. Odpiranje vodi Matjaž Šti-
mek, dipl. ek., tel. 063/441-133, faks
063/482-050.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa
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Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 16. 3. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Splošna bolnišnica Celje,
Gregorčičeva 3, tajništvo pomočnika direk-
torja za finance – Milena Vulovič, tel.
063/441-133, faks 063/481-219.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 16. 2. 1998 za 5.000 SIT, po enodnev-
ni predhodni najavi po faksu.

Način plačila: negotovinsko na račun šte-
vilka: 50700-603-31871.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Matjaž Štinek, dipl. ek., Oblakova 5,
Celje, tel. 063/441-133, faks
063/482-050.

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

Ponudba mora veljati do: 30. 4. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 20. 3. 1998.
Splošna bolnišnica Celje

Ob-440
Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.

l. RS, št. 24/97) objavlja Občina Rogaška
Slatina

javni razpis
za izbiro izvajalca del za gradnjo

zunanje ureditve Poslovno trgovskega
objekta Tržišče v Rogaški Slatini

1. Naročnik: Občina Rogaška Slatina, Iz-
letniška ulica 2, Rogaška Slatina.

2. Predmet razpisa: gradnja zunanje ure-
ditve Poslovno trgovskega objekta Tržišče v
Rogaški Slatini.

3. Orientacijska vrednost del:
40,000.000 SIT.

Naročnik si pridružuje pravico določiti
eventualno manjši obseg del od razpisanih
z ozirom na razpoložljiva finančna sredstva.
Izvajalec v tem primeru ni upravičen do od-
škodninskega zahtevka.

4. Predvideni rok pričetka del je marec
1998. Rok za dokončanje del je 30. 6. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– reference,
– rok izvedbe,
– usposobljenost ponudnika za realiza-

cijo ponudbenih del,
– garancijski rok in
– druge ugodnosti.
Omejitev za izbiro najugodnejšega po-

nudnika je fiksna cena na enoto do konca
gradnje.

6. Rok za oddajo ponudb je do pone-
deljka, 2. 3. 1998 do 12. ure neglede na
vrsto prenosa, na naslov: “Občina Rogaška
Slatina, Izletniška 2, Rogaška Slatina“.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena “Ne odpiraj - Ponudba za zunanjo ure-
ditev PTC Tržišče“.

7. Javno odpiranje ponudb bo 3. 3. 1998
ob 10. uri v prostorih Občine Rogaška Slati-
na. Predstavniki ponudnikov morajo predlo-
žiti pisno pooblastilo za zastopanje.

8. Ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa najkasneje v 15 dneh od dne-
va odpiranja ponudb.

9. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo z razpisnimi pogoji, od dneva
razpisa dalje, vsak delovni dan od 10. do
12. ure na sedežu Občine Rogaška Slatina,
Izletniška 2, na Oddelku za okolje in pro-
stor. Informacije lahko dobite na telefon
063/814-222. Rok za dvig razpisne doku-
mentacije je do 10. 2. 1998.

Razpisno dokumentacijo lahko dvignete
proti plačilu 10.000 SIT. Nakazilo nakažete
na žiro račun št. 50730-630-10-217 Obči-
na Rogaška Slatina s pripisom “Javni razpis
za zunanjo ureditev PTC Tržišče“.

Ob-441
Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.

l. RS, št. 24/97) objavlja Občina Rogaška
Slatina

javni razpis
za izbiro izvajalca del za izgradnjo

promenade v Rogaški Slatini
na območju CZ 1

1. Naročnik: Občina Rogaška Slatina, Iz-
letniška ulica 2, Rogaška Slatina.

2. Predmet razpisa: izgradnja promena-
de na območju CZ 1.

3. Orientacijska vrednost del:
70,000.000 SIT.

Naročnik si pridružuje pravico določiti
eventualno manjši obseg del od razpisanih
z ozirom na razpoložljiva finančna sredstva.
Izvajalec v tem primeru ni upravičen do od-
škodninskega zahtevka.

4. Predvideni rok pričetka del je marec
1998. Rok za dokončanje del je 30. 6.
1998.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– reference,
– rok izvedbe,
– usposobljenost ponudnika za realiza-

cijo ponudbenih del,
– garancijski rok in
– druge ugodnosti.
Omejitev za izbiro najugodnejšega po-

nudnika je fiksna cena na enoto do konca
gradnje.

6. Rok za oddajo ponudb je do pone-
deljka, 2. 3. 1998 do 12. ure neglede na
vrsto prenosa, na naslov: “Občina Rogaška
Slatina, Izletniška 2, Rogaška Slatina“.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena “Ne odpiraj - Ponudba za izgradnjo
promenade CZ 1”.

7. Javno odpiranje ponudb bo 3. 3.
1998 ob 14. uri v prostorih Občine Ro-
gaška Slatina. Predstavniki ponudnikov mo-
rajo predložiti pisno pooblastilo za zasto-
panje.

8. Ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa najkasneje v 15 dneh od dne-
va odpiranja ponudb.

9. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo z razpisnimi pogoji, od dneva
razpisa dalje, vsak delovni dan od 10. do
12. ure na sedežu Občine Rogaška Slatina,
Izletniška 2, na Oddelku za okolje in pro-
stor. Informacije lahko dobite na telefon
063/814-222. Rok za dvig razpisne doku-
mentacije je do 10. 2. 1998.

Razpisno dokumentacijo lahko dvigne-
te proti plačilu 10.000 SIT. Nakazilo naka-

žete na žiro račun št. 50730-630-10-217
Občina Rogaška Slatina s pripisom “Javni
razpis za izgradnjo promenade na območ-
ju CZ 1“.

Ob-442
Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.

l. RS, št. 24/97) objavlja Občina Rogaška
Slatina

javni razpis
za izbiro izvajalca del za izgradnjo

parkirišč v Rogaški Slatini na območju
CZ 1

1. Naročnik: Občina Rogaška Slatina, Iz-
letniška ulica 2, Rogaška Slatina.

2. Predmet razpisa: izgradnja parkirišč
na območju CZ 1.

3. Orientacijska vrednost del:
50,000.000 SIT.

Naročnik si pridružuje pravico določiti
eventualno manjši obseg del od razpisanih
z ozirom na razpoložljiva finančna sredstva.
Izvajalec v tem primeru ni upravičen do od-
škodninskega zahtevka.

4. Predvideni rok pričetka del je marec
1998. Rok za dokončanje del je 30. 6.
1998.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– reference,
– rok izvedbe,
– usposobljenost ponudnika za realiza-

cijo ponudbenih del,
– garancijski rok in
– druge ugodnosti.
Omejitev za izbiro najugodnejšega po-

nudnika je fiksna cena na enoto do konca
gradnje.

6. Rok za oddajo ponudb je do pone-
deljka, 2. 3. 1998 do 12. ure neglede na
vrsto prenosa, na naslov: “Občina Rogaška
Slatina, Izletniška 2, Rogaška Slatina“.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena “Ne odpiraj - Ponudba za izgradnjo
parkirišč CZ 1“.

7. Javno odpiranje ponudb bo 3. 3.
1998 ob 12. uri v prostorih Občine Ro-
gaška Slatina. Predstavniki ponudnikov mo-
rajo predložiti pisno pooblastilo za zasto-
panje.

8. Ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa najkasneje v 15 dneh od dne-
va odpiranja ponudb.

9. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo z razpisnimi pogoji, od dneva
razpisa dalje, vsak delovni dan od 10. do
12. ure na sedežu Občine Rogaška Slatina,
Izletniška 2, na Oddelku za okolje in pro-
stor. Informacije lahko dobite na telefon
063/814-222. Rok za dvig razpisne doku-
mentacije je do 10. 2. 1998.

Razpisno dokumentacijo lahko dvignete
proti plačilu 10.000 SIT. Nakazilo nakažete
na žiro račun št. 50730-630-10-217 Obči-
na Rogaška Slatina s pripisom “Javni razpis
ponudba za izgradnjo parkirišč CZ 1.”

Občina Rogaška Slatina

Ob-458
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:
Osnovna šola Venclja Perka, kont. oseba
Marijan Stopar, Ljubljanska c. 58, Domžale,
tel. 061/711-187, faks 061/711-187.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: čiščenje šolskih pro-

storov ca. 6773 m2.
3. Orientacijska vrednost naročila:

9,900.000 SIT letno.
4. Rok začetka del: začetek 15. 3.

1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: najnižja cena, druga merila, navede-
na v razpisni dokumentaciji.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 20. 2. 1998 do
12. ure, na naslov: Osnovna šola Venclja
Perka, prevzemnica Duša Berus, Ljubljan-
ska c. 58, 1230 Domžale, tel.
061/711-187, faks 061/711-187.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 23. 2. 1998
ob 8. uri, na naslovu: Osnovna šola Venclja
Perka, odpiranje vodi Zalokar Majda, Ljub-
ljanska c. 58, Domžale, tel. 061/711-187,
faks 061/711-187, ravnateljeva pisarna.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 10. 3. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo: Poslovna skupnost OŠ Občine
Domžale, kont. oseba Zalokar Majda, Ljub-
ljanska 89, Domžale, tel. 061/719-180, faks
061/719-180, tajništvo.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 19. 2. 1998 za 1.500 SIT.

Način plačila:  na blagajni zavoda na ra-
čun številka: 50120-603-55450.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Osnovna šola Venclja Perka, kont. ose-
ba Marijan Stopar, Ljubljanska 58, Domža-
le, tel. 061/711-187, faks 061/711-187.

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

Osnovna šola Venclja Perka
Domžale

Št. 20/1-98 Ob-331
Na podlagi 18. čin 50. členalena zakona

o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) ob-
javljamo

Javni razpis za izbiro izvajalca
s predhodnim ugotavljanjem

sposobnosti

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime in sedež naročnika: Zdravstveni

dom Sežana, Partizanska 24, Sežana, kont.
oseba Nadja Grmek, tel. 067/31-671, faks
067/73-696.

2. Predmet javnega naročila: blago v
vrednosti 17,000.000 SIT.

Navedba vsebine: potrošni medicinski
material:

a) sanitetni material – 6,000.000 SIT,
b) zobozdravstveni material –

7,000.000 SIT,
c) laboratorijski material –

4,000.000 SIT.
3. Dobavni rok: 9 mesecev, začetek

1. 4. 1998, zaključek 31. 12. 1998, suk-
cesivno.

4. Merila  za  izbiro  najugodnejšega
ponudnika:   najnižja   nabavna   cena,
daljši  plačilni  pogoji,  dobavni  rok  in
reference.

5. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 10. 2. 1998 do
10. ure, na naslov: Zdravstveni dom Seža-
na, Partizanska 24, 6210 Sežana, prevzem-
nik tajništvo zavoda..

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

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

Javno odpiranje ponudb bo v torek
10. februarja 1998, ob 11. uri, v prostorih
uprave zavoda ZD Sežana, Partizanska 24,
Sežana, odpiranje vodi Nadja Grmek.

7. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri naj-
ugodnejšega ponudnika najkasneje do
26. februarja 1998.

8. Zainteresirani ponudniki lahko dvigne-
jo razpisno dokumentacijo na naslovu:
Zdravstveni dom Sežana, Partizanska 24,
Sežana.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 5. februarja 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: negotovinsko na račun šte-
vilka: 51420-603-31525 ali z vplačilom pri
blagajni ob prevzemu dokumentacije.

9. Ponudba mora veljati do: 31. 3.
1998.

Zdravstveni dom Sežana

Ob-363
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. in 50. člena zakona o javnih naročilih
(Ur. l. RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za ugotavljanje predhodne sposobnosti

za izbiro izvajalcev za pridobivanje in
izdelavo projektne dokumentacije
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Mestna občina Ljubljana, Adamič Lun-
drovo n. 2, Ljubljana, kont. oseba Vida Sta-
novnik, vodja naročila, Adamič Lundrovo n.
2, soba 255/II, Ljubljana, tel. 13-33-269 in
faks 318-350.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: pridobivanje in iz-

delava projektne dokumentacije.
3. Orientacijska vrednost naročila bo do-

ločena v proračunu za leto 1998.

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

5. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
prispele po pošti ali osebno predložene naj-
kasneje do 2. 3. 1998 do 13. ure na na-
slov: Mestna občina Ljubljana, Mestna upra-
va, Dani Klarič, Adamič Lundrovo n. 2, 1000
Ljubljana, soba št. 255/II, tel. 13-33-269,
faks 318-350.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj –
JR 43 – ugotavljanje predhodne sposobno-
sti za pridobivanje in izdelavo projektne do-
kumentacije”.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb
bo 2. 3. 1998 ob 13.15 v prostorih Mestne
občine Ljubljana, Adamič Lundrovo nabrež-
je 2, Ljubljana, pred sobo št. 143 v I. nad-
stropju. Odpiranje bo vodila Marjana Gro-
belnik.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa: ponudniki
bodo obveščeni o izidu razpisa v 7 dneh po
podpisu sklepa.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Mestna občina Ljubljana,
Mestna uprava, kont. oseba Dani Klarič,
Adamič Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana, so-
ba 255/II.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 30. 1. 1998 do vključno 6. 2. 1998 s
fotokopijo potrdila o plačilu 10.000 SIT.

Način plačila: s položnico na račun Mest-
ne občine Ljubljana, št. 50100-845-50358,
s pripisom: razpisna dokumentacija – JR
43.

9. Opcija ponudbe je 90 dni.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila je v zakonskem roku.

Ob-364
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. in 50. člena zakona o javnih naročilih
(Ur. l. RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za ugotavljanje predhodne sposobnosti

za izbiro izvajalcev za izvajanje
tekočega vzdrževanja objektov

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Mestna občina Ljubljana, Adamič Lun-
drovo n. 2, Ljubljana, kont. oseba Vida Sta-
novnik, vodja naročila, Adamič Lundrovo n.
2, soba 255/II, Ljubljana, tel. 13-33-269 in
faks 318-350.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: ugotavljanje pred-

hodne sposobnosti za izbiro izvajalcev
za izvajanje tekočega vzdrževanja ob-
jektov v lasti Mestne občine Ljubljana,
javnih zavodih in javnih podjetjih ter us-
tanovah, katerih ustanovitelj ali finan-
cer je Mestna občina Ljubljana.

3. Orientacijska vrednost naročila bo do-
ločena s proračunom za leto 1998.

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

5. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
prispele po pošti ali osebno predložene naj-
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kasneje do 3. 3. 1998 do 13. ure na na-
slov: Mestna občina Ljubljana, Mestna upra-
va, Dani Klarič, Adamič Lundrovo n. 2, 1000
Ljubljana, soba št. 255/II, tel. 13-33-269,
faks 318-350.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj –
JR 40 – tekoče vzdrževanje”.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb
bo 3. 3. 1998 ob 13.15 v prostorih Mestne
občine Ljubljana, Adamič Lundrovo nabrež-
je 2, Ljubljana, pred sobo št. 143 v I. nad-
stropju. Odpiranje bo vodil Simon Vidmar.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa: ponudniki
bodo obveščeni o izidu razpisa v 7 dneh po
podpisu sklepa.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Mestna občina Ljubljana,
Mestna uprava, kont. oseba Dani Klarič,
Adamič Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana, so-
ba 255/II.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 30. 1. 1998 do vključno 6. 2. 1998 s
fotokopijo potrdila o plačilu 10.000 SIT.

Način plačila: s položnico na žiro račun
Mestne občine Ljubljana, št.
50100-845-50358, s pripisom: razpisna
dokumentacija – JR 40.

9. Opcija ponudbe je 90 dni.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila je v zakonskem roku.
Mestna občina Ljubljana

Ob-368
Na podlagi 18. in 50. člena zakona o

javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objav-
ljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime in sedež naročnika: Zdravstveni

dom Ajdovščina, Idrijska 1, Ajdovščina.
2. Predmet javnega naročila: blago v

vrednosti: 30,500.000 SIT.
Navedba vsebine:
a) zdravila skupine D: 17,600.000 SIT,
b) material za zobozdravsto in zobo-

tehniko: 12,900.000 SIT.
3. Dobavni rok: 9 mesecev, začetek

1. 4. 1998, zaključek 31. 12. 1998, suk-
cesivno.

4. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika: najnižja nabavna cena, daljši pla-
čilni pogoji, dobavni rok in reference.

5. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 16. 2. 1998 do
11. ure, na naslov: Zdravstveni dom Ajdovš-
čina, Idrijska 1, 5270 Ajdovščina, prevzem-
nik tajništvo zavoda.

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

6. Javno odpiranje ponudb bo 16. 2.
1998 ob 12. uri, v prostorih uprave zavoda
ZD Ajdovščina, Idrijska 1, Ajdovščina. Odpi-
ranje vodi Zmaga Seljak.

7. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri na-
jugodnejšega ponudnika najkasneje do 2. 3.
1998.

8. Zainteresirani ponudniki lahko dvigne-
jo razpisno dokumentacijo na naslovu:
Zdravstveni dom Ajdovščina, Idrijska 1, Aj-
dovščina. Razpisna dokumentacija je na raz-
polago do 13. 2. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: negotovinsko na račun šte-
vilka: 52010-603-31434 ali pri blagajni ob
prevzemu dokumentacije.

9. Ponudba mora veljati do 15. 4. 1998.
Zdravstveni dom Ajdovščina

Št. 12/1998 Ob-369
Na podlagi 18. in 50. člena zakona o

javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objav-
ljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca

1. Ime in sedež naročnika: Zdravstveni
dom Ilirska Bistrica, Ilirska Bistrica, Gregor-
čičeva ulica 8, kont. oseba Božidara Česnik.

2. Predmet javnega naročila: blago v
vrednosti 27,000.000 SIT.

Navedba vsebine:
a) zdravila skupine “D”, sanitetni ma-

terial, medicinsko potrošni material in
rtg material: 9,000.000 SIT,

b) zobozdravstveni material:
11,000.000 SIT,

c) laboratorijski material: 7,000.000
SIT.

3. Dobavni rok: 9 mesecev, začetek
1. 4. 1998, zaključek 31. 12. 1998 – suk-
cesivno.

4. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika: najnižja nabavna cena, daljši pla-
čilni pogoji, dobavni rok in reference.

5. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 13. 2. 1998 do
11. ure, na naslov: Zdravstveni dom Ilirska
Bistrica, Gregorčičeva 8, prevzemnik tajniš-
tvo zavoda.

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. Javno odpiranje ponudb bo v Zdravs-
tvenem domu Ilirska Bistrica, Gregorčičeva
ulica 8, 13. 2. 1998 ob 12. uri, v prostorih
uprave zavoda ZD (knjižnica), odpiranje vo-
di Slavica Potepan.

7. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri naj-
ugodnejšega ponudnika do 23. 2. 1998.

8. Zainteresirani ponudniki lahko dvigne-
jo razpisno dokumentacijo na naslovu:
Zdravstveni dom Ilirska Bistrica, Gregorči-
čeva 8 – tajništvo.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 11. 2. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: negotovinsko na račun šte-
vilka: 52210-603-30778 ali z vplačilom pri
blagajni ob prevzemu dokumentacije.

9. Ponudba mora veljati do: 15. 4.
1998.

Zdravstveni dom Ilirska Bistrica

Ob-370
Na podlagi 18. in 50. člena zakona o

javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objav-
ljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti

1. Naročnik: Zdravstveni dom Koper,
Dellavallejeva 3, Koper.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine:
a) zdravila,
b) material za nego ran in ostali sani-

tetni material, razkužila, dezinficiensi in
RTG material,

c) zobozdravstveni material,
d) laboratorijski material in diagno-

stična sredstva,
e) pisarniški in potrošni material ter

obrazci.
Ponudniki lahko ponudijo blago posa-

mezne skupine (a, b, c, d ali e) ali za več
skupin.

3. Orientacijska vrednost naročila je
54,500.000 SIT, od tega:

pod a) 6,000.000 SIT,
pod b) 12,000.000 SIT,
pod c) 10,000.000 SIT,
pod d) 17,000.000 SIT,
pod f) 9,500.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok za začetek

in dokončanje dobav: 11 mesecev, zače-
tek 1. 3. 1998, zaključek 31. 1. 1999.

5. Pogoji za priznanje sposobnosti in do-
kazi, ki jih mora predložiti ponudnik:

– veljavna registracija za opravljanje de-
javnosti,

– potrdilo sodišča, da proti ponudniku ni
uveden postopek prisilne poravnave, ste-
čajni postopek ali postopek likvidacije,

– potrdilo sodišča, da proti ponudniku ni
bila izdana pravnomočna sodna odločba, ki
kaže na ponudnikovo nestrokovnost,

– potrdilo agencije za plačilni promet ozi-
roma davčnega organa, da ima ponudnik
poravnavne svoje obveznosti iz naslova dav-
kov, taks in drugih dajatev, določenih z za-
konom,

– potrjen obrazec BON 1 in BON 2 ali
BON 3,

– potrjena garancija za resnost ponud-
be,

– potrjena izjava banke, da bo ponudnik
dobil garancijo za dobro izvedbo posla,

– izjava ponudnika, da lahko zagotavlja
dobavo več kot dve tretjini letne količine
blaga skupine, za katero se je prijavil na
razpis.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika: najnižja cena in druga merila iz
razpisne dokumentacije.

7. Ponudniki morajo dostaviti ponudbe v
zaprtih kuvertah, na naslov: Zdravstveni dom
Koper, Dellavallejeva 3, 6000 Koper, z oz-
nako: “Ne odpiraj – ponudba” ter z naved-
bo številke objave razpisa v Uradnem listu
RS in predmeta naročila. Na zadnji strani
kuverte morata biti razvidna firma in sedež
pošiljatelja. Ponudbe morajo poslati pripo-
ročeno po pošti ali osebno.

Osebno se lahko ponudbe odda v tajniš-
tvu Zdravstvenega doma v Kopru, Dellaval-
lejeva 3, II. nadstropje, prvzemnica Nadja
Buzečan.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 2. 3. 1998 do
12. ure.

8. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb
bo 3. 3. 1998 ob 10. uri, na naslovu:
Zdravstveni dom Koper, Dellavallejeva 3, II.
nadstropje – sejna soba.
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9. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do  10. 3. 1998.

10. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Zdravstveni dom Koper,
Dellavallejeva 3, II. nadstropje, tajništvo –
kontaktna oseba Nadja Buzečan, faks
066/273-118.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 24. 2. 1998, vsak delovnik med 8. in
12. uro za 6.000 SIT, po enodnevni pred-
hodni najavi po faksu.

Način plačila: z virmanskim nalogom
(predložiti potrjen izvod), na ŽR št.
51400-603-31408 s pripisom “za razpisno
dokumentacijo”.

11. Dodatne informacije, samo pisme-
ne, se dobijo na naslovu, navedenim pod 7.
točko.

12. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotav-
ljanjem sposobnosti.

Ponudba mora veljati do: 15. 3. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 13. 3. 1998
Zdravstveni dom Koper

Ob-371
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Dijaški dom Maribor, Gosposvetska 89,
Maribor, kont. oseba Željko Gumzi.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine:
– živila in material za prehrano,
– brezalkoholne pijače.
3. Orientacijska vrednost naročila:

45,000.000 SIT.
4. Dobavni rok dobave blaga: 31. 12.

1998.
5. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika in kakršnekoli omejitve, ki bodo
upoštevane pri ocenjevanju ponudb: meri-
la, iz razpisne dokumentacije.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 20. 2. 1998 do
12. ure, na naslov: Dijaški dom Maribor,
Gosposvetska 89, 2000 Maribor, prevzem-
nik Željko Gumzi.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 25. 2. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Dijaški dom Maribor,
Gosposvetska 89. Odpiranje vodi Željko
Gumzi, tel. 062/222-485, int. 217.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 10. 3. 1998

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

dokumentacijo: zainteresirani ponudniki
lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na
sedežu naročnika pri Gumzi Željku, za
3.000 SIT.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 15. 2. 1998, po enodnevni predhodni
najavi. Ob dvigu razpisne dokumentacije je
potrebno predložiti dokazilo o vplačilu na
ŽR 51800-603-31359.

Način plačila: na račun številka:
9. Ostali podatki
Dodatne informacije, samo pismene, se

dobijo na naslovu: Dijaški dom Maribor,
Gosposvetska 89, pri Gumzi Željku, tel.
062/222-485, faks 062/212-014.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotav-
ljanjem sposobnosti po 50. členu zakona o
javnih naročilih. Z izbranimi ponudniki bo
sklenjena pogodba za dobavo živil in brezal-
koholnih pijač.

Ponudba mora veljati do: 31. 12. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 17. 3. 1998.
Dijaški dom Maribor

Št. 01.4-5/5-98 Ob-390
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča
Ptuj, kont. oseba Aleksander Voda, pravnik,
Potrčeva 23–25, Ptuj, tel.062/771-551,
faks 062/772-451.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nezdravstveni ma-

terial:
I. izdelki iz tekstila – 12,700.000 SIT,
a) posteljni program – 7,200.000 SIT,
b) delovna oblačila – 1,100.000 SIT,
c) operacijski program – 3,300.000

SIT,
d) kuhinjski program – 300.000 SIT,
e) otroški program – 800.000 SIT.
3. Orientacijska vrednost naročila:

12,700.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek 1. 4. 1998 in zaključek 31. 12. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 23. 2. 1998 do
14. ure, na naslov: Splošna bolnišnica dr.
Jožeta Potrča Ptuj, tajništvo, prevzemnica
Emica Flajšman, Potrčeva 23–25, 2250
Ptuj, tel. 062/771-551, faks 062/772-451.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 27. 2. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Splošna bolnišnica dr.
Jožeta Potrča Ptuj, odpiranje vodi Aleksan-

der Voda, pravnik, Potrčeva 23–25, Ptuj,
tel.062/771-551, faks 062/772-451.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 19. 3. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Splošna bolnišnica dr. Jo-
žeta Potrča Ptuj, Potrčeva 23–25, Ptuj, tel.
062/771-551, faks 062/772-451.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 13. 2. 1998 za 3.000 SIT.

Način plačila: negotovinsko  na račun
številka: 52400-603-31317.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotav-
ljanjem sposobnosti.

Ponudba mora veljati do: 30. 4. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 19. 3. 1998.

Št. 01.4-5/5-98 Ob-391
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča
Ptuj, kont. oseba Aleksander Voda, pravnik,
Potrčeva 23–25, Ptuj, tel.062/771-551,
faks 062/772-451.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nezdravstveni ma-

terial:
I. pisarniški materiali – 11,000.000 SIT,
a) obrazci razni – 6,900.000 SIT,
b) ostali pisarniški material –

4,100.000 SIT.
3. Orientacijska vrednost naročila:

11,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: za-

četek 1. 4. 1998 in zaključek 31. 12.
1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 23. 2. 1998 do
14. ure, na naslov: Splošna bolnišnica dr.
Jožeta Potrča Ptuj, tajništvo, prevzemnica
Emica Flajšman, Potrčeva 23–25, 2250
Ptuj, tel. 062/771-551, faks
062/772-451.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 2. 3. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Splošna bolnišnica dr.
Jožeta Potrča Ptuj, odpiranje vodi Aleksan-
der Voda, pravnik, Potrčeva 23–25, Ptuj,
tel.062/771-551, faks 062/772-451.
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7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 23. 3. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Splošna bolnišnica dr. Jo-
žeta Potrča Ptuj, kont. oseba Aleksander
Voda, Potrčeva 23–25, Ptuj, tel.
062/771-551, faks 062/772-451.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 13. 2. 1998 za 3.000 SIT.

Način plačila: negotovinsko  na račun
številka: 52400-603-31317.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotav-
ljanjem sposobnosti.

Ponudba mora veljati do: 30. 4. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 23. 3. 1998.

Št. 01.4-5/5-98 Ob-392
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča
Ptuj, kont. oseba Aleksander Voda, pravnik,
Potrčeva 23–25, Ptuj, tel.062/771-551,
faks 062/772-451.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nezdravstveni ma-

terial:
I. material za popravila in vzdrževa-

nje – 13,700.000 SIT,
II. pralna in čistilna sredstva –

5,500.000 SIT,
a) pralna sredstva – 800.000 SIT,
b) čistilna sredstva – 4,700.000 SIT.
3. Orientacijska vrednost naročila:

19,200.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek 1. 4. 1998 in zaključek 31. 12. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 23. 2. 1998 do
14. ure, na naslov: Splošna bolnišnica dr.
Jožeta Potrča Ptuj, tajništvo, prevzemnica
Emica Flajšman, Potrčeva 23–25, 2250
Ptuj, tel. 062/771-551, faks
062/772-451.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 3. 3. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Splošna bolnišnica dr.
Jožeta Potrča Ptuj, odpiranje vodi Aleksan-
der Voda, pravnik, Potrčeva 23–25, Ptuj,
tel.062/771-551, faks 062/772-451.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 23. 3. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Splošna bolnišnica dr. Jo-
žeta Potrča Ptuj, kont. oseba Aleksander
Voda, Potrčeva 23–25, Ptuj, tel.
062/771-551, faks 062/772-451.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 13. 2. 1998 za 3.000 SIT.

Način plačila: negotovinsko  na račun
številka: 52400-603-31317.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotav-
ljanjem sposobnosti.

Ponudba mora veljati do: 30. 4. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 23. 3. 1998.

Št. 01.4-5/5-98 Ob-393
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča
Ptuj, kont. oseba Aleksander Voda, pravnik,
Potrčeva 23–25, Ptuj, tel.062/771-551,
faks 062/772-451.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: živila in material za

prehrano:
a) meso – 24,000.000 SIT,
  1. govedina – 4,500.000 SIT,
  2. teletina – 4,500.000 SIT,
  3. svinjina – 2,700.000 SIT,
  4. ostalo sveže meso – 2,300.000 SIT,
  5. perutnina in izdelki – 7,000.000

SIT,
  6. ribe – 1,000.000 SIT,
  7. izdelki iz mesa – 2,000.000 SIT;
b) sadje in zelenjava – 10,000.000 SIT,
  1. sadje domače – 1,200.000 SIT,
  2. sadje južno – 1,700.000 SIT,
  3. zelenjava – 7,100.000 SIT;
c) kruh in pekovsko pecivo –

3,000.000 SIT,
d) mlevski izdelki in testenine –

2,000.000 SIT,
e) mleko, mlečni izdelki, zmrznjeni iz-

delki – 6,000.000 SIT,
f) jajca – 1,000.000 SIT,
g) splošno prehrambeno blago –

8,000.000 SIT.
3. Orientacijska vrednost naročila:

54,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: za-

četek 1. 4. 1998 in zaključek 31. 12.
1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 6. 3. 1998 do
14. ure, na naslov: Splošna bolnišnica dr.
Jožeta Potrča Ptuj, tajništvo, prevzemnica
Emica Flajšman, Potrčeva 23–25, 2250
Ptuj, tel. 062/771-551, faks
062/772-451.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 12. 3. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Splošna bolnišnica dr.
Jožeta Potrča Ptuj, odpiranje vodi Aleksan-
der Voda, pravnik, Potrčeva 23–25, Ptuj,
tel.062/771-551, faks 062/772-451.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 1. 4. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Splošna bolnišnica dr. Jo-
žeta Potrča Ptuj, kont. oseba Aleksander
Voda, Potrčeva 23–25, Ptuj, tel.
062/771-551, faks 062/772-451.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 17. 2. 1998 za 3.000 SIT.

Način plačila: negotovinsko  na račun
številka: 52400-603-31317.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotav-
ljanjem sposobnosti.

Ponudba mora veljati do: 30. 4. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 1. 4. 1998.
Javni zavod

Splošna bolnišnica Dr. Jožeta Potrča,
Ptuj

Št. 04/98 Ob-394
Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Jadran-

ska c. 31, Ankaran, na podlagi prvega in
drugega odstavka 18. člena ter v zvezi s
50. členom zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Jadran-
ska c. 31, Ankaran, kont. oseba Lilijana
Vouk, dipl. inž. živ. teh., tel. 066/462-252,
faks 066/527-185.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nabava živil in ma-

teriala za prehrano po skupinah
I. skupina: meso in mesni izdelki, ri-

be in morski sadeži,
II. skupina: sadje in zelenjava,
III. skupina: mleko in mlečni izdelki,
IV. skupina: kruh, mlevski in pekarski

izdelki,
V. skupina: maščobe rastlinskega izvo-

ra, sladkor, sladki namazi, napitki, kom-
poti, začimbe, koncentrati in ostala živila.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: orientacijska
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vrednost: 60,000.000 SIT, oziroma po sku-
pinah:

I. skupina v vrednosti: 26,500.000 SIT,
II. skupina v vrednosti: 8,000.000 SIT,
III. skupina v vrednosti: 9,000.000 SIT,
IV. skupina v vrednosti: 9,500.000 SIT,
V. skupina v vrednosti: 7,000.000 SIT,
čas objave: 30. 1. 1998.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: 12 mesecev od sklenitve
pogodb z izbranimi ponudniki.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika in kakršnekoli omejitve, ki bodo
upoštevane pri ocenjevanju ponudb: najniž-
ja cena ob zahtevanju kakovosti in druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Najcenejši ponudnik ni nujno najugod-
nejši.

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

Naročnik si pridržuje pravico določati
morebitni manjši obseg dobave od razpisa-
nega glede na razpoložljiva finančna sreds-
tva in dejanske potrebe.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 4. 3. 1998 do
10. ure, na naslov: Ortopedska bolnišnica
Valdoltra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran,
v tajništvo uprave, prevzemnica Alenka Vo-
dopivec, tel. 066/462-212, faks
066/527-185, v zapečatenem ovitku ali ta-
ko zaprtem ovitku, da je na odpiranju mož-
no preveriti, da je ovitek zaprt tako, kot je bil
predan, z oznako: “Ne odpiraj – javni raz-
pis” in številko objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta
naročila in skupine.

Kolikor ponudnik pripravi ponudbe za
več skupin, ki so predmet javnega razpisa,
morajo biti ponudbe za vsako skupino v po-
sebnem ovitku.

Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili javnega odpiranja ponudb, morajo
predložiti pisno pooblastilo ponudnika.

Nepravočasno prispele, nepravilno
opremljene, nejasne in nepopolne ponud-
be bodo v postopku odpiranja oziroma oce-
njevanja ponudb izločene.

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

Javno odpiranje ponudb bo potekalo za
skupine po naslednjem razporedu:

I. skupina: 4. 3. 1998 ob 13. uri,
II. skupina: 5. 3. 1998 ob 9. uri,
III. skupina: 5. 3. 1998 ob 13. uri,
IV. skupina: 6. 3. 1998 ob 9. uri,
V. skupina: 6. 3. 1998 ob 13. uri,
na naslovu: Ortopedska bolnišnica Val-

doltra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran, v
sejni sobi na upravi. Odpiranje vodi Gorda-
na Hero, dipl. jur. tel. 066/462-207, faks
066/527-185.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 26. 3. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Ortopedska bolnišnica Val-
doltra, Jadranska c. 31, Ankaran, pri Alenki
Vodopivec, upravna stavba – I. nadstropje,
tel. 066/462-212, faks 066/527-185.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
vsak delovnik do 6. 2. 1998, med 7. in 15.
uro za 5.000 SIT za posamezno skupino

predmeta javnega razpisa po enodnevni
predhodni najavi po faksu ob predložitvi
pooblastila in dokazila o vplačilu odkupine.

Način plačila: negotovinsko na žiro ra-
čun Ortopedske bolnišnice Valdoltra, št.
51400-603-30666 pri Agenciji za plačilni
promet Koper.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije lahko ponudniki za-

stavijo samo pisno, na naslov: Ortopedska
bolnišnica Valdoltra, Jadranska c. 31, An-
karan, kont. oseba Lilijana Vouk, dipl. inž.
živ. teh., tel. 066/462-212, faks
066/527-185, vsak delovnik med 9. in
11. uro.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotav-
ljanjem sposobnosti.

Ponudba mora veljati do: 30. 4. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 3. 4. 1998.
Ortopedska bolnišnica Valdoltra

Ob-446
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Občina Pesnica, kont. oseba Fartely
Vilko, Pesnica pri Mariboru 39/A, Pesnica
pri Mariboru, tel. 062/653-202, 653-111,
faks 062/653-202, 653-079.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: predhodno ugotav-
ljanje sposobnosti za obnovitvena dela
na občinskih javnih cestah v letu 1998.

3. Orientacijska vrednost naročila:
30,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 3. 1998 in zaključek 31. 12. 1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 11. 2. 1998 do
12. ure, na naslov: Občina Pesnica, ob-
činski urad, prevzemnica Maček Nevenka,
Pesnica pri Mariboru 39/A, Pesnica pri
Mariboru, tel. 062/653-111, faks
062/653-079, soba št. 108.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 11. 2. 1998
ob 14. uri, na naslovu: Občina Pesnica,
odpiranje vodi Vilko Fartely, Pesnica pri Ma-
riboru 39/A, Pesnica pri Mariboru, tel.
062/653-111, faks 062/653-079, soba
št. K 03.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 20. 2. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Pesnica, kont. ose-
ba Vilko Fartely, Pesnica pri Mariboru 41,
Pesnica pri Mariboru, tel. 062/653-202,
faks 062/653-202, soba št. 1.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 11. 2. 1998 za 1.000 SIT.

Način plačila: prenosni nalog, splošna
položnica, na račun številka:
51800-630-25531.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Občina Pesnica, kont. oseba Vilko Far-
tely, Pesnica pri Mariboru 41, Pesnica pri
Mariboru, tel. 062/653-202, faks
062/653-202, soba št. 1.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotav-
ljanjem sposobnosti.

Ponudba mora veljati do: 28. 2. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 27. 2. 1998.
Občina Pesnica

Ob-447
Na podlagi 43. 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 naročni-

ka: Občina Ruše, kont. oseba Krajcer Vla-
dimir in Pajtler Albina, Kolodvorska 9, Ru-
še, tel. 062/661-403, faks 062/661-949.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: kanalsko omrežje
naselja Lovrenc na Pohorju – I. faza, v
dolžini 4,051 km.

3. Orientacijska vrednost naročila:
150,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek julij1998 oziroma po zaključku finančne
konstrukcije in zaključek v enem letu od
začetka del.

5. Merila za ugotavljanje in priznanje spo-
sobnosti:

  1. ponujena višina sofinanciranja,
  2. pogoji sofinanciranja,
  3. druga merila navedena v razpisni do-

kumentaciji.
Naročnik se ne obvezuje, da bo sprejel

najnižjo ali katerokoli prijavo oziroma po-
nudbo.

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

6. Naslov in rok v katerem morajo biti
predložene prijave

Upoštevane bodo prijave, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 2. 3. 1998 do 12. ure,
na naslov: Občina Ruše, prevzemnik vložiš-
če – soba 208, Kolodvorska 9, Ruše, tel.
062/661-403, faks 062/661-949.

Kuverte morajo biti: zapečatene, na spred-
nji strani jasno označene z napisom “Ne odpi-
raj – Ponudba za kanalsko omrežje Lovrenc
na Pohorju – I. faza” in številko objave javnega
razpisa v Uradnem listu RS, na hrbtni strani
mora biti naveden naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 3. 3. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Občina Ruše, odpi-



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 7 / 30. 1. 1998 / Stran 665

ranje vodi Krajcer Vladimir, Ulica ruske čete
3 (sejna soba – samski dom), Ruše, tel.
062/661-403, faks 062/661-949.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu
javnega razpisa predvidoma do 12. 3.
1998.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Ruše, kont. osebi
Pajtler Albina, Krajcer Vladimir, Ulica ruske
čete 3 (samski dom), Ruše, tel.
062/661-403, faks 062/661-949.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 25. 2. 1998 za 20.000 SIT.

Način plačila: negotovinsko-z virmanom
na žiro račun Občine Ruše, št.
51800-630-25552.

10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu navedenem pod 9. točko tega razpisa.
11. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotav-
ljanjem sposobnosti.

Ponudba mora veljati do: 30. 6. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: v zakonskem roku.
Občina Ruše

Št. 58/98 Ob-354
Ministrstvo za znanost in tehnologijo Re-

publike Slovenije, Slovenska cesta 50, Ljub-
ljana, na podlagi zakona o javnih naročilih
(Ur. l. RS, št. 24/97), zakona o raziskovalni
dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/91) in pravilnika
o financiranju in sofinanciranju mednarod-
nega znanstvenega in tehnološkega sode-
lovanja Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
62/96) objavlja

javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
udeležb na mednarodnih konferencah

v tujini z vabljenimi predavanji in za
delovanje slovenskih znanstvenih

združenj v svetu
1. Naročnik je Ministrstvo za znanost in

tehnologijo Republike Slovenije, Slovenska
c. 50, Ljubljana.

2. Predmet razpisa je:
a) zbiranje predlogov za sofinanciranje

udeležb na mednarodnih konferencah v tu-
jini z vabljenimi predavanji,

b) za delovanje slovenskih znanstvenih
združenj v svetu.

3. Orientacijska vrednost javnega razpi-
sa je

ad a) 15,000.000 SIT,
ad b) 15,000.000 SIT.
4. Predmet razpisa - udeležba na med-

narodni konferenci v tujini z vabljenim pre-
davanjem oziroma delovanje slovenskega
znanstvenega združenja v svetu - mora biti
uresničen v letu 1998.

Sofinanciranje bo potekalo do končne
porabe razpoložljivih namenskih sredstev za
l. 1998.

5. V skladu s pravilnikom o financiranju
in sofinanciranju mednarodnega znanstve-

Zbiranje predlogov

nega in tehnološkega sodelovanja Republi-
ke Slovenije Ministrstvo lahko sofinancira:

ad.a) mednarodne prevozne stroške (po
APEX oziroma drugi najbolj ekonomični tari-
fi) slovenskih znanstvenikov na mednarod-
nih konferencah v tujini, na katerih so ude-
leženi z vabljenimi predavanji in jim stroške
bivanja krije organizator;

ad.b.1) članstvo slovenskih znanstvenih
združenj v mednarodnih znanstvenih zdru-
ženjih od 40.000 do 190.000 SIT letno -
Ministrstvo ne sofinancira članarin sekcijam
znanstvenih združenj;

ad b.2) delovanje slovenskih predstavni-
kov, izvoljenih za predsednike, podpredsed-
nike, generalne sekretarje ali člane vodstve-
nih organov mednarodnih znanstvenih zdru-
ženj v višini mednarodnih prevoznih stroškov
ter dnevnic, kot jih določa uredba o povra-
čilu stroškov za službena potovanja v tujino,
(Ur. l. RS, št. 38/94, 63/94 in 24/96) za
udeležbe na zasedanjih vodstvenih organov
mednarodnih znanstvenih združenj;

ad.b.3) nadomestila za strokovna opra-
vila v zvezi z opravljanjem funkcije pred-
sednikov in generalnih sekretarjev medna-
rodnih znanstvenih združenj največ do
200.000 SIT letno.

6. Na javni razpis se lahko prijavijo:
– raziskovalne organizacije in zasebni ra-

ziskovalci, ki izvajajo nacionalni raziskovalni
program;

– slovenska znanstvena združenja;
– raziskovalne organizacije, ki izvajajo

dejavnosti iz mednarodnih dvostranskih ali
večstranskih sporazumov;

– aktivni raziskovalci, izvoljeni za pred-
sednike, podpredsednike, generalne sekre-
tarje ali člane vodstvenih organov medna-
rodnih znanstvenih združenj.

7. Prijava na razpis mora vsebovati:
– naziv javnega razpisa;
– podatke o prijavitelju;
– dokazila o izpolnjevanju razpisnih po-

gojev:
ad a.
– vabilo organizatorja za vabljeno preda-

vanje;
– predračun stroškov;
– program mednarodnega srečanja;
ad.b.1)
– račun mednarodnega znanstvenega

združenja;
ad b.2)
– vabilo na zasedanje,
– dokazilo o funkciji v mednarodnem

znanstvenem združenju,
– predračun stroškov;
ad b.3)
– dokazilo o funkciji v mednarodnem

znanstvenem združenju,
– predračun stroškov.
8. Merila za izbiro predlogov za sofinan-

ciranje:
V postopku za zbiranje prijav za sofinan-

ciranje mednarodnega sodelovanja se
obravnavajo pravočasne in pravilno oprem-
ljene prijave, ki izpolnjujejo vse z javnim raz-
pisom zahtevane pogoje.

Če komisija za odpiranje ponudb ugoto-
vi, da prijava na javni razpis ni bila pravoča-
sno vložena, oziroma ne vsebuje vseh zah-
tevanih podatkov, jo s sklepom zavrže.

9. Predstavniki slovenskih znanstvenih
institucij iz zamejstva lahko zaprosijo za so-

financiranje pod enakimi pogoji kot
znanstveniki v Republiki Sloveniji.

10. Pisne ponudbe z vso potrebno do-
kumentacijo in oznako “Ne odpiraj - ponud-
ba za javni razpis za zbiranje predlogov za
sofinanciranje udeležb na mednarodnih kon-
ferencah v tujini in za delovanje slovenskih
znanstvenih združenj v svetu“ in naslovom
pošiljatelja na hrbtni strani morajo ponudni-
ki dostaviti v zaprtih ovojnicah v vložišče
Ministrstva za znanost in tehnologijo, Ljub-
ljana, Slovenska cesta 50, do:

a) 13. marca 1998,
b) 15. junija 1998,
c) 15. septembra 1998.
11. Predloge, ki bodo predloženi do

13. marca 1998 bo odprla komisija za od-
piranje ponudb 16. marca 1998 ob 9. uri,
predloge, ki bodo predloženi do 15. junija
1998 bo odprla komisija za odpiranje po-
nudb 16. junija 1998 ob 9. uri in predloge,
ki bodo predloženi do 15. septembra 1998
bo odprla komisija za odpiranje ponudb
16. septembra 1998 ob 9. uri v prostorih
Ministrstva za znanost in tehnologijo, Slo-
venska c. 50, Ljubljana.

12. O sprejetem sklepu o sofinanciranju
bodo ponudniki pisno obveščeni najkasne-
je v 15 dneh od dneva odpiranja prispelih
ponudb.

13. Dodatne informacije v zvezi z razpi-
som dobijo interesenti v Ministrstvu za zna-
nost in tehnologijo, Slovenska cesta 50,
Ljubljana, pri Alenki Mihailovski (tel.
061/1311-107).

Št. 4-1/1006/1-98 Ob-342
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o priznanju sposobnosti

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Telekom Slovenije, p.o., Poslovna eno-
ta Celje, Lava 1, Celje, kont. oseba Janez
Senica, inž. el., tel. 063/421-420.

2. Predmet javnega naročila:
Navedba vsebine: investicijska izgrad-

nja in investicijsko vzdrževanje (gradbe-
na dela) na telekomunikacijskem
omrežju na območju PE Celje za leto
1998.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas izvedbe del: 130,000.000
SIT, začetek januar 1998, zaključek decem-
ber 1998.

4. Ime oziroma naziv ponudnikov, ki jim
je bila priznana sposobnost in obdobje za
katerega je priznana:

– Nizke in visoke gradnje Rahmanaj
Rahm, s.p., Celje,

– PAP Telematika, d.d., Ljubljana,
– TK in EL, d.o.o., Ljubljana,
– Gradbena mehanizacija Tone Brodej,

s.p., Celje,
– Zidarstvo, fasaderstvo Uka Jashari,

s.p., Grobelno,
– Strojna gradbena mehanizacija Hrovat

Alojz s.p., Pristava pri Mestinju,

Sklepi po 42. členu
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– Gradnje Polak, Polak Gabrijel, s.p.,
Šentjur,

– Tegrad, d.d., Ljubljana,
– Halcom, d.o.o., Podčetrtek.
Čas priznanja sposobnosti: 12 mesecev,

od 1. 1. 1998 do 31. 12. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnikov
Merila za izbiro ponudnikov: merila iz raz-

pisne dokumentacije.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 6. 1.

1998 ob 9. uri, na naslovu naročnika Tele-
kom Slovenije, PE Celje, Lava 1, Celje.

Število prispelih ponudb: 18.
Datum in številka objave javnega razpi-

sa: Ur. l. RS, št. 73, z dne 28. XI. 1997;
Ob-5206.

Predvideni datum objave dodelitve spo-
sobnosti: 23. 1. 1998.

Telekom Slovenije, p.o.,
Poslovna enota Celje

Ob-343
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 sedež naročnika: Pro-

stovoljno gasilsko društvo Škofja Loka,
Studneec 5, Škofja Loka.

2. Predmet javnega razpisa: izdelava
nadgradnje gasilskega vozila Steyer
13S23 4×4 - GVC 24/RO.

3. Orientacijska vrednost naročila:
6,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 3 mesece.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: kvaliteta

vgrajenih materialov in izdelava, reference,
cena.

6. Število  prispelih  ponudb:  3,  naj-
nižja  cena  5,801.322  SIT,  najvišja
5,910.200 SIT.

7. Kraj in datum odpiranja ponudb: odpi-
ranje ponudb je potekalo v prostorih PGD
Škofja Loka, 9. 1. 1998.

8. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

9. Datum in številka objave javnega raz-
pisa: Ur. l. RS, št. 81 z dne 19. XII. 1997.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila 25. 1. 1998.

Prostovoljno gasilsko društvo
Škofja Loka

Št. 4/98 Ob-344
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Mestna občina Velenje, UNJS, kont.
oseba Dušan Dolinar, Titov trg 1, Velenje,
tel. 063/856-151, faks 852-200, soba št.
1/IV.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: prevoz učencev os-

novnih šol v letu 1998.
3. Orientacijska  vrednost  naročila:

15 mio SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: v 11 mesecih, začetek
1. 2. 1998 in zaključek 31. 12. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo  19. 2.
1997, ob 10. uri na naslovu: MO Velenje,
Titov trg 1.

Število prispelih ponudb: 4, najnižja ce-
na 187 SIT/km, najvišja cena 225 SIT/km.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Ur. l. RS, št. 73 z dne 28. XI. 1997, Št.
94/87, Ob-5177.

Mestna občina Velenje

Št. 3/98 Ob-345
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Inštitut za varovanje zdravja Republike
Slovenije, kont. oseba Miha Kmet, Trubar-
jeva 2, Ljubljana, tel. 1323-245.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izvedba del čišče-

nja poslovnih prostorov.
3. Orientacijska vrednost 15,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: 12 mesecev, začetek 1. 2.
1998 in zaključek 31. 1. 1999.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: kvaliteta čistil, cena, reference.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 8. 1. 1998
na naslovu: Inštitut za varovanje zdravja Re-
publike Slovenije, Trubarjeva 2, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 8.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Ur. l. RS, št. 81 z dne 19. XII. 1997, št.
134/97.

Št. 3/98 Ob-346
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Inštitut za varovanje zdravja Republike
Slovenije, kont. oseba Miha Kmet, Trubar-
jeva 2, Ljubljana, tel. 1323-245.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: dobava pisarniške-

ga in računalniškega materiala.
3. Orientacijska vrednost 15,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: 12 mesecev, začetek 1. 1.
1998 in zaključek 31. 12. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: kvaliteta, cena, reference.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 18. 12.
1997 na naslovu: Inštitut za varovanje zdravja
Republike Slovenije, Trubarjeva 2, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 8.
7. Postopek izbire izvajalca: dvostopen-

jski javni 50. člen ZJN.
Datum in številka objave javnega razpi-

sa: Ur. l. RS, št. 73 z dne 28. XI. 1997, št.
125/97.

Inštitut za varovanje zdravja RS
Ljubljana

Ob-347
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulte-
ta, kont. oseba Oddelek za biologijo, Mira
Potočnik, Večna pot 111, Ljubljana, tel.
266-994, faks 273-390, e-mail mira.potoč-
nik@uni.lj.si.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: sistem tekočinske

kromatografije visoke zmogljivosti
(HPLC) z autosamplerjem.

3. Orientacijska vrednost naročila:
10,100.000 SIT.

4. Dobavni rok: 2 meseca ali do 60 dni.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga

merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-

števane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe:
– tehnično-tehnološki parametri z drugi-

mi tehničnimi značilnostmi in referencami
proizvajalca,

– dobavni pogoji.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 9. 1. 1998

ob 9. uri na naslovu: Biotehniška fakulteta, Od-
delek za biologijo, Večna pot 111, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 2, najnižja ce-
na 9,088.067,70 SIT, najvišja cena
9,884.814,10 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42. člen
ZJN).

Datum in številka objave javnega razpisa:
Ur. l. RS, št.75 z dne 5. XII. 1997, št. 901/97.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila 30. 1. 1998.

Biotehniška fakulteta
Univerza v Ljubljani

Št. 05/12-98 Ob-348
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
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1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o., Haj-
drihova 2, Ljubljana, tel. 061/219-533,
faks 061/222-633.

2. Predmet javnega naročila: sanacija
in zaščita površin masivnih betonskih in
armiranobetonskih elementov pregrad-
nega objekta HE Medvode, izdelava pro-
jektne dokumentacije ter izvedba grad-
benih del po projektni nalogi in pogojih
razpisne dokumentacije.

V skladu s pogoji javnega razpisa je iz-
bran le izvajalec za izdelavo projektne doku-
mentacije, za izbiro najugodnejšega ponud-
nika za izvedbo del pa bo na podlagi spre-
menjene razpisne dokumentacije javni razpis
v najkrajšem možnem času ponovljen.

3. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 100,000.000 SIT.

4. Predvideni začetek gradbenih del na
HE Medvode je marec 1998, predvideni
zaključek izvedbe pa konec novembra
1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika za izde-
lavo projektne dokumentacije: v ponudbi so
po mnenju komisije za izvedbo javnega raz-
pisa podane najprimernejše tehnološke re-
šitve.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: Savske elektrarne Ljubljana,
d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, je bilo
15. 12. 1997 ob 11. uri. Pravočasno je
dostavilo svoje ponudbe devet ponudnikov
od osemnajstih, ki so dvignili razpisno do-
kumentacijo.

Najnižja cena za izdelavo projektne do-
kumentacije je 4,150.000 SIT, najvišja
8,519.742 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca (Ur. l. RS, št. 70 z dne
14. XI. 1997).

Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o.
Ljubljana

Ob-349
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:

Prva gimnazija Maribor, kont. oseba Srečko
Zorko, Trg generala Maistra 1, Maribor, tel.
062/211-180, faks 062/211-180.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: ureditev prostorov v
kleti Prve gimnazije Maribor.

3. Orientacijska vrednost naročila:
7,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek januar 1998 in zaključek marec 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: cena, reference.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 5. 12.
1997 ob 9. uri na naslovu: Prva gimnazija
Maribor, Trg generala Maistra 1, Maribor.

Število  prispelih  ponudb:  9,  najnižja
cena 6,887.732 SIT, najvišja cena
12,644.650,80 SIT.

Datum in številka objave javnega razpisa:
Ur. l. RS, št. 70 z dne 14. XI. 1997, Ob-4920.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 22. 12. 1997.

Prva gimnazija, Maribor

Št. 05-1929/97 Ob-350
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o priznanju sposobnosti

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Komunalno stanovanjsko podjetje Bre-
žice, d.d., Cesta prvih borcev 11, Brežice
tel. 0608/611-19.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine:
A) dobava gradbenih in vodovodnih

materialov,
B) dobava nafte in naftnih derivatov,
C) strojne usluge v gramoznici Vrbi-

na in asfaltni bazi Boršt.
3. Orientacijska vrednost naročila:
A) dobava gradbenih in vodovodnih ma-

terialov 85,000.000 SIT,
B) dobava nafte in naftnih derivatov

71,000.000 SIT,
C) strojne usluge v gramoznici Vrbina in

asfaltni bazi Boršt 15,000.000 SIT.
4. Ime oziroma naziv ponudnikov, ki jim

je bila priznana sposobnost in obdobje, za
katerega jim je bila priznana:

A) dobava gradbenih in vodovodnih ma-
terialov: Merkur Kranj, Cesta na okroglo 7,
Naklo; Kovinotehna d.d., Celje, Intermarket
Brežice, Tovarniška cesta, Brežice, Arnex
d.o.o., Ivančna Gorica, Ljubljanska cesta,
Vigrad d.o.o., Celje, Cesta na Ostrožno
101, Celje; Antea d.o.o., Bojsno, Bojsno
31a, Globoko, Posavje d.d., Brežice, Ce-
sta prvih borcev 35, Brežice.

B) dobava nafte in naftnih derivatov: Mer-
kur d.d., Kranj, Cesta na okroglo 7, Naklo;
Posavje d.d., Brežice, Cesta prvih borcev
35, Brežice, Petrol d.d., Ljubljana, TOE Bre-
žice, Tovarniška cesta 2, Brežice, OMV
Istrabenz, Ferarska ulica 7, Koper.

C) strojne usluge v gramoznici Vrbina in
asfaltni bazi Boršt: ni bila priznana sposob-
nost, ker je bila prejeta le ena ponudba.

Čas priznanja sposobnosti: 12 mesecev
od pravnomočnosti sklepa o priznanju spo-
sobnosti.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena in druga merila, navedena v razpisni
dokumentaciji.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 8. 1.
1998 ob 9.30 na sedežu Komunalno sta-
novanjskega podjetja Brežice, d.d., Cesta
prvih borcev 9, Brežice.

Število prispelih ponudb:
A) dobava gradbenih in vodovodnih ma-

terialov 14,
B) dobava nafte in naftnih derivatov 4,
C) strojne usluge v gramoznici Vrbina in

asfaltni bazi Boršt 1.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavlja-
njem sposobnosti (50. člen ZJN).

Števila in datum objave javnega razpisa
št. 05-1876/97 Ur. l. RS, št. 73 z dne
28. XI. 1997.

Predvideni datum objave sklepa o priz-
nanju sposobnosti: 23. 1. 1998.

Komunalno stanovanjsko podjetje,
d.d., Brežice

Ob-351
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o priznanju sposobnosti

1. Naročnik: Dom starejših Lendava, Na-
selje prekmurske brigade 4/a, Lendava, tel.
069/78-236, 78-237.

2. Predmet javnega naročila: blago
Navedba vsebine: živila in material za

prehrano, režijski material, material za
popravila in vzdrževanje, splošni drobni
inventar.

3. Orientacijska vrednost del:
19,000.000 SIT.

4. Ime oziroma naziv ponudnika, ki mu
je bila priznana sposobnost in obdobje za
katerega je priznana:

4.1. Veletrgovina Koloniale, d.d., Mari-
bor,

4.2. Povrtnina d.d., Maribor,
4.3. Mercator SVS, d.d., Ptuj,
4.4. Žito d.o.o., Ljubljana,
4.5. Pomurske mlekarne, d.d., Murska

Sobota,
4.6. Kmetijska zadruga Hotiza–Polana,

z.o.o.,
4.7. Gramis, d.o.o., Murska Sobota,
4.8. Proizvodnja konzumnih jajc Kocet

Marija, Odranci, samostojni kmetovalec,
4.9. Pekarna Dominko Darko, s.p., Ne-

delica,
4.10. Mavrica Utroša Marija, s.p., Čren-

šovci,
4.11. Mlinarstvo Premoša Ivan, s.p., Tur-

nišče,
4.12. Mlekarna Celea, d.o.o., Arja vas,
4.13. Sadjarstvo Smodiš Otovci, d.o.o.
Čas priznanja sposobnosti: 11 mesecev,

od 1. 2. 1998 do 31. 12. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: pri oce-

njevanju ponudb niso bile upoštevane pre-
ference za domače ponudnike. Kriterij za
izbiro ponudb: kriteriji iz razpisne dokumen-
tacije.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: javno odpiranje ponudb je bilo 8. 1.
1998 ob 12. uri v Domu starejših Lendava,
Naselje prekmurske brigade 4/a.

Število prispelih ponudb: 15.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavlja-
njem sposobnosti (50. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpisa:
Ur. l. RS, št. 77-78/97 z dne 12. XII. 1997
in Ur. l. RS, št. 81/97 z dne 19. XII. 1997.

Dom starejših, Lendava

Št. 1-0004/98 Ob-352
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Rudnik Zagorja v zapiranju, d.o.o., kont.
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oseba Debevec Aleksander, Grajska 2, Za-
gorje ob Savi, tel. 0601/64-100, faks
0601/61-078.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: ponovni javni razpis

za izbiro izvajalca brez omejitev za do-
bavo materiala za vzdrževanje strojev in
naprav.

3. Orientacijska vrednost naročila:
9,500.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: v 12 mesecih, začetek
1. 1. 1998 in zaključek 31. 12. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: edini ponudnik v skladu s tretjim
odstavkom 34. člena zakona o javnih naro-
čilih.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 20. 1.
1998 na naslovu: Rudnik Zagorja v zapira-
nju, d.o.o., Grajska 2, Zagorje ob Savi.

Število prispelih ponudb: 1, najnižja ce-
na 6,073.795 SIT, najvišja cena 6,073.795
SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: ponovljen
javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Ur. l. RS, št. 1 z dne 9. 1. 1998, .

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 20. 1. 1998.

Rudnik Zagorje v zapiranju d.o.o.
Zagorje ob Savi

Ob-366
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Državni zbor Republike Slovenije, kont.
oseba Jasna Urbanija, urednica Poročeval-
ca, Šubičeva 4, Ljubljana, tel.
061/176-14-28, faks 061/125-50-77, so-
ba št. 124/T5/II.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: priprava za tisk, tisk

in razpošiljanje Poročevalca DZ v nakla-
di 5500 izvodov.

3. Orientacijska vrednost naročila:
71,298.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 1. 1998 in zaključek 31. 12. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena; druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-
vane preference za domače ponudnike v
višini 15%.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: cena, plačilni pogoji in reference.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: javno odpiranje ponudb je bilo
16. 12. 1997 ob 9. uri, na naslovu: Državni
zbor Republike Slovenije, Šubičeva 4, Ljub-
ljana.

Število  prispelih  ponudb:  3,  najnižja
cena:  294.000 SIT  (obseg  16  strani  –
vhodni dok. v el. obliki), najvišja cena:

315.300 SIT (obseg 16 strani – vhodni dok.
v el. obliki).

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 70, z dne 14. XI.
1997; Ob-4968.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 30. 1. 1998.

Državni zbor RS

Ob-367
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 Ljutomer, kont. oseba Andreja Torič,
Vrazova 1, Ljutomer, tel. 069/81-712, faks
069/81-610, soba št. 211.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izdelava projekta za

gradnjo ČN v Križevcih pri Ljutomeru.
3. Vrednost dodeljenega naročila:

2,400.000 SIT.
4. Dobavni rok: 90 dni.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga

merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-

števane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe:
– cena projektov,
– reference,
– rok izdelave projektov,
– prednosti predlagane ČN,
– plačilni pogoji.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 5. 1.

1998 ob 13. uri, na naslovu: Občina Ljuto-
mer, Vrazova 1, Ljutomer.

Število prispelih ponudb: 8, najnižja ce-
na: 1,384.500 SIT, najvišja cena:
4,403.562 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 78 z dne 12. XII.
1997; Ob-5372.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 30. 1. 1998.

Občina Ljutomer

Št. 110-1/98 Ob-412
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 Evgen Mugerli, dipl. inž.,
Ulica XIV. divizije 4, Celje, tel. 065/66-319.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: HC Selo–Šempeter;
oskrba postaja Vogrsko – podvoza
3-11A in 3-11B na dostopni cesti do ser-
visnih platojev.

3. Orientacijska vrednost naročila:
50,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: 120
dni od uvedbe izvajalca v delo.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: ponduba ponudnika J.V. GINEX
International, d.o.o. + G7 Ljubljana je bila
izbrana zaradi najugodnejše cene.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 9. 12.
1997 ob 9. uri na naslovu: Direkcija RS za
ceste, Tržaška 19, Ljubljana.

Naročnik Družba za avtoceste v Republi-
ki Sloveniji d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje.

Št. prispelih ponudb: 8, najnižja cena:
33,773.216 SIT, najvišja cena:
49,981.924 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Ur. l. RS, št. 68 z dne 7. XI. 1997.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 30. 1. 1998.

Ob-413
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Družba za avtoceste v Republiki Slove-
niji, d.d., kont. oseba Evgen Mugerli, dipl.
inž., Ulica XIV. divizije 4, Celje, tel.
065/66-319.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: HC Selo–Šempeter;
oskrba postaja Vogrsko – ureditev pla-
toja “jug”.

3. Orientacijska vrednost naročila:
145,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 60 dni od uvedbe izvajalca
v delo.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: ponduba ponudnika J.V. GINEX
International, d.o.o. + G7 Ljubljana je bila
izbrana zaradi najugodnejše cene.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 10. 12.
1997 ob 9. uri na naslovu: Direkcija RS za
ceste, Tržaška 19, Ljubljana.

Naročnik Družba za avtoceste v Republi-
ki Sloveniji d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje.

Št. prispelih ponudb: 6, najnižja cena:
60,476.352 SIT, najvišja cena:
96,479.354 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Ur. l. RS, št. 68 z dne 7. XI. 1997.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 30. 1. 1998.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji d.d.
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Ob-414
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Naravoslovnotehniška Fakulteta, kont.
oseba Ingrid Korenč, Aškerčeva 12, Ljub-
ljana, tel. 12-54-121, 12-53-458, faks
12-58-114, soba št. 109.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: raziskovalna opre-

ma:
1. Zeta-sizer:
– merjenje Zeta-potenciala koloidnih

delcev,
– merjenje porazdelitve velikosti ko-

loidnih delcev.
2. Univerzalni natezno-tlačni stroj:
– osnovna in dodatna oprema.
3. Naprava za natančno ionsko poli-

ranje in tanjšanje:
– osnovni sistem z možnostjo oboje-

stranskega poliranja in tanjšanja vzorcev za
TEM raziskave.

3. Orientacijska vrednost naročila:
30,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek marec in zaključek 31. 12. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena; druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe:

Sklepi komisije:
1. Zeta-sizer; ponovi se javni razpis

za izbiro izvajalca brez omejitev.
2. Univerzali natezno-tlačni stroj; po-

novi se javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Naprava za natančno ionsko poli-
ranje in tanjšanje; izbrano je bilo podjetje
SCAN, d.o.o., Predvor.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo  7. 1.
1998 ob 9. uri na naslovu: Naravoslovno-
tehniška fakulteta, Aškerčeva 12.

Število prispelih ponudb: 10, najnižja ce-
na: 8,386.829,40 SIT, najvišja cena:
28,024.149 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 73 z dne 28. XI.
1997; Ob-5131.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila 30. 1. 1998.

Naravoslovnotehniška fakulteta

Su 84/97 Ob-415
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Okrožno sodišče v Ljubljani, kont. ose-
ba Majda Bobnar, Tavčarjeva 9, Ljubljana,

tel. 061/312-684, faks 061/303-051, so-
ba št. 38.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: dobava pisarniške-

ga, računalniškega in potrošnega mate-
riala ter drobnega inventarja.

3. Orientacijska vrednost naročila:
51,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: za-
četek 1. 2. 1998 in zaključek 31. 12.
1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena; druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-
vane preference za domače ponudnike v
višini 10%.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: kvaliteta, cena, rok dobave, stal-
nost zalog, ponudba izven specifikacije, re-
ference in razne ugodnosti.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo  3. 1.
1998 ob 13. uri na naslovu: Okrožno so-
dišče v Ljubljani, Tavčarjeva 9, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 9.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Ur. l. RS, št. 77-78 z dne 12. XII. 1997.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila 30. 1. 1998.

Su 84/97 Ob-416
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Okrožno sodišče v Ljubljani, kont. ose-
ba Majda Bobnar, Tavčarjeva 9, Ljubljana,
tel. 061/312-684, faks 061/303-051, so-
ba št. 38.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: servisiranje fotoko-

pirnih strojev.
3. Orientacijska vrednost naročila:

14,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: za-

četek 1. 2. 1998 in zaključek 31. 12.
1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena; druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-
vane preference za domače ponudnike v
višini 10%.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: kvaliteta, cena, rok storitev, refe-
rence in druge ugodnosti.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 7. 1.
1998 ob 13. uri na naslovu: Okrožno so-
dišče v Ljubljani, Tavčarjeva 9, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 3.
Datum in številka objave javnega razpi-

sa: Ur. l. RS, št. 77-78 z dne 12. XII. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila 30. 1. 1998.
Okrožno sodišče v Ljubljani

Ob-417
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Carinska uprava RS, kont. oseba Irena
Bera, Šmartinska 130, Ljubljana, tel.
061/140-10-44, int. 21-92, faks
061/140-21-55, soba št. 720, e-mail
Irena.Bera@curs.sigov.mail.si.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: dobava 1.500 kg ca-

rinske žice in 2,000.000 kosov carin-
skih zalivk.

Dobava bo na sedež Carinske uprave
RS, Šmartinska 130, Ljubljana.

3. Orientacijska vrednost naročila:
10,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 20. 2. 1998 in zaključek 20. 3. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-
vane preference za domače ponudnike v
višini 10%.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: v skladu z 41. členom zakona o
javnih naročilih ni bil izbran nobeden od
ponudnikov. Javni razpis se ponovi.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo  20. 1.
1998 ob 10. uri na naslovu: Carinska upra-
va RS, Šmartinska 130, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 4, najnižja ce-
na: 8,497.800 SIT, najvišja cena:
10,390.000 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Ur. l. RS, št. 81 z dne 19. XII. 1997.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 30. 1. 1998.

Ob-418
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Carinska uprava RS, kont. oseba Irena
Bera, Šmartinska 130, Ljubljana, tel.
061/140-10-44, int. 21-92, faks
061/140-21-55, soba št. 720, e-mail
Irena.Bera@curs.sigov.mail.si.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: dobava pisarniškega,

računalniškega in potrošnega materiala.
Dobava bo na lokacije posameznih cari-

narnic: Celje, Dravograd, Jesenice, Koper,
Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova
Gorica in Sežana.

3. Orientacijska vrednost naročila:
70,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek  1. 2. 1998 in/ali zaključek 31. 12.
1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
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Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-
vane preference za domače ponudnike v
višini 10%.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: v skladu z merili je bil izbran po-
nudnik, katerega ponudba je bila cenovno
najugodnejša, imela najkrajši odzivni čas in
najdaljši plačilni rok.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 5. 1.
1998 ob 10. uri na naslovu: Carinska upra-
va RS, Šmartinska 130, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 7, najnižja ce-
na: 49,082.928 SIT, najvišja cena:
64,042.469 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Ur. l. RS, št. 73 z dne 28. XII. 1997.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 30. 1. 1998.

Carinska uprava Republike Slovenije

Ob-431
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o priznanju sposobnosti

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Vrtec Šoštanj, kont. oseba Ivica Cavnik,
Koroška 13, Šoštanj, tel. 063/881-015.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: živila in material za

prehrano.
3. Orientacijska vrednost naročila:

15,000.000 SIT.
4. Ime in naziv ponudnikov, ki jim je bila

priznana sposobnost in obdobje za katere-
ga jim je bila priznana:

1. Oskrba z zelenjavo, južnim sadjem
ter splošnim prehrambenim blagom.

Ponudnik: TP ERA Velenje, Prešer-
nova 10, Velenje.

2. Oskrba z dosedanjimi nujnimi pre-
hrambnimi artikli iz maloprodaje.

Ponudnik: Trgovina d.d., Dolina Vele-
nje, Goriška 46, Velenje.

3. Oskrba z mlekom in mlečnimi iz-
delki.

Ponudnik: Mlekarna Celeia, Arja vas
92, Petrovče.

4. Oskrba z jajci.
Ponudnik: Mercator ZKZ Mozirje, Ce-

sta na Lepo njivo 2, Mozirje.
5. Oskrba z mesom in mesnimi izdel-

ki ter jabolki.
Ponudnik: Kmetijska zadruga Šaleška

dolina, Trg svobode 12, Šoštanj.
6. Oskrba s kruhom in pekovskim pe-

civom.
Ponudnik: Presta Velenje, Cesta tal-

cev 2, Velenje.
5. Pri ocenjevanju ponudb so bili upo-

števani kriteriji iz razpisne dokumentacije.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 12. 1.

1998 ob 12. uri na naslovu: Vrtec Šoštanj,
Koroška 13, Šoštanj.

Število prispelih ustreznih ponudb je bilo
16, 1 ponudba je prispela prepozno in bila
neoznačena.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavlja-
njem sposobnosti (50. čl. ZJN).

8. Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 27. 1. 1998.

Vrtec Šoštanj

Št. 2/97 Ob-432
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Zavod Republike Slovenije za šolstvo,
kont. oseba Jelka Vintar – vodja založbe,
Poljanska cesta 28, Ljubljana, tel.
061/13-33-266, faks 061/310-267, soba
št. 010.

2. Predmet javnega naročila:
Navedba vsebine: izvajanje tiskarskih

grafičnih in oblikovalskih storitev za po-
trebe Zavoda RS za šolstvo v letu 1998.

3. Orientacijska vrednost naročila:
80,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 12 mesecev.
5. Utemeljitev izbire ponudnika:
Opis odločujočih meril za izbiro izbranih

ponudb:
– merila navedena v razpisni dokumen-

taciji.
Izbrani so bili naslednji ponudniki:
– pod A točko: Studio Kocbek, Ljublja-

na, Boex, d.o.o., Ljubljana, Enja, d.o.o.,
Ljubljana,

– pod B točko: Present, d.o.o., Ljublja-
na; Tiskarna Novo mesto, d.d., Novo me-
sto; Tiskarna Jože Moškrič, d.d., Ljubljana;
Škala grafika, d.o.o., Ljubljana; Paco,
d.o.o., Ljubljana; Planprint, d.o.o., Ljublja-
na; Littera Picta, d.o.o., Ljubljana; Biro M,
d.o.o., Ljubljana.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo  6. 1.
1998 ob 11. uri na naslovu: Zavod Republi-
ke Slovenije za šolstvo, Poljanska cesta 28,
Ljubljana, soba št. 302/III. nadstropje.

Število prispelih ponudb: 25.
Datum in številka objave javnega razpi-

sa:  Uradni list RS, št. 73 z dne 28. XI.
1997; Ob-5187.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 31. 1. 1998.

Zavod Republike Slovenije za šolstvo

Ob-436
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o priznanju sposobnosti

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Splošna bolnišnica Maribor, kont. ose-
ba Vladilsav Žnidarič, inž., Ljubljanska ul. 5,
Maribor, tel. 062/317-221.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: material za popravi-

la in vzdrževanje.

3. Orientacijska vrednost naročila:
28,000.000 SIT.

4. Ime oziroma naiziv ponudnikov, ki jim
je bila priznana sposobnost in obdobje, za
katerega jim je bila priznana

Ponudnik: STTC Maribor, Tržaška 53,
Maribor.

Čas priznanja sposobnosti: 12 mesecev
od pravnomočnosti sklepa o priznanju spo-
sobnosti.

5. Utemeljitev izbire ponudnika
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-

števane preference za domače ponudnike.
Kriteriji za izbiro ponudbe – kriteriji iz

razpisne dokumentacije.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 30. 12.

1997 ob 13. uri na naslovu: Splošna bolni-
šnica Maribor, Ljubljanska ul. 5, Maribor.

Število prispelih ponudb: 5.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljan-
jem sposobnosti (50. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Ur. l. RS, št. 75 z dne 5. XII. 1997,
Ob-5269.

Predvideni datum objave priznanja spo-
sobnosti 30. 1. 1998.

Ob-437
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o priznanju sposobnosti

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Splošna bolnišnica Maribor, kont. ose-
ba Vladislav Žnidarič, inž., Ljubljanska ul. 5,
Maribor, tel. 062/317-221.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: premog.
3. Orientacijska vrednost naročila:

11,815.000 SIT.
4. Ime oziroma naiziv ponudnikov, ki jim

je bila priznana sposobnost in obdobje, za
katerega jim je bila priznana

Ponudnik: Dom smreka Maribor, Valva-
zorjeva 19, Maribor.

Ponudnik Horizont, d.o.o., Vodovodna
30c, Maribor.

Čas priznanja sposobnosti: 12 mesecev
od pravnomočnosti sklepa o priznanju spo-
sobnosti.

5. Utemeljitev izbire ponudnika
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-

števane preference za domače ponudnike.
Kriteriji za izbiro ponudbe – kriteriji iz

razpisne dokumentacije.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 30. 12.

1997 ob 8. uri na naslovu naročnika: Splošna
bolnišnica Maribor, Ljubljanska ul. 5, Maribor.

Število prispelih ponudb: 4.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljan-
jem sposobnosti (50. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Ur. l. RS, št. 75 z dne 5. XII. 1997,
Ob-5270.

Predvideni datum objave priznanja spo-
sobnosti 29. 1. 1998.

Splošna bolnišnica Maribor
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Oddaja javnega naročila brez
javnega razpisa (55. člen)

Ob-449
Na podlagi tretjega odstavka 55. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Ministrstvo za notranje zadeve RS, kont.
oseba Zdenka Vipavec, Štefanova 2, Ljub-
ljana, tel. 061/172-56-56.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: izdelava in dobava

posameznih delov uniforme:
  1. bunda modra – 80 kos,
  2. bunda modra IC – 100 kos,
  3. plašč dežni – 80 kos,
  4. uniforma delovna – 130 kos,
  5. uniforma delovna IC – 100 kos.
3. Vrednost dodeljenega naročila:

7,376.460 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek 8. 8. 1997 in/ali zaključek 15. 9. 1997.
5. Utemeljitev izbire ponudnika
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-

števane preference za domače ponudnike.
Opis  odločujočih  meril  za  izbiro  izbra-

ne  ponudbe:  oprema  je  kupljena  v skladu
s 3. točko 34. člena zakona o javnih naroči-
lih (Ur. l. RS, št. 24/97), ki določa, da se
javno naročilo odda z neposredno pogodbo,
če ponovljeni javni razpis ni uspel.

Ob-450
Na podlagi tretjega odstavka 55. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Ministrstvo za notranje zadeve RS, kont.
oseba Zdenka Vipavec, Štefanova 2, Ljub-
ljana, tel. 061/172-56-56.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine:
  1. srajca zimska dolgi rokav, modra

– 9910 kosov,
  2. srajca letna dolgi rokav, siva –

1530 kosov.
3. Vrednost dodeljenega naročila:

17,720.020,50 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek 6. 11. 1997 in/ali zaključek 30. 12.
1997.

5. Utemeljitev izbire ponudnika
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-

števane preference za domače ponudnike.
Opis  odločujočih  meril  za  izbiro  iz-

brane ponudbe: blago je kupljeno v skladu
s 3. točko 34. člena zakona o javnih naro-
čilih (Ur. l. RS, št. 24/97), ki določa, da se
javno  naročilo  odda  z  neposredno  po-
godbo,  če  ponovljeni  javni  razpis  ni
uspel.

Ob-451
Na podlagi tretjega odstavka 55. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Ministrstvo za notranje zadeve RS, kont.
oseba Zdenka Vipavec, Štefanova 2, Ljub-
ljana, tel. 061/172-56-56.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine:
  1. tkanina modra, artikel Zvone, ši-

fra 1020 – 15000 m,
  2. tkanina siva, armirana, artikel Ja-

nja, šifra 1042 – 4600 m,
3. Vrednost dodeljenega naročila:

14,078.400 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek 14. 11. 1997 in zaključek 15. 11.
1997.

5. Utemeljitev izbire ponudnika
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-

števane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: blago je kupljena v skladu s
3. točko 34. člena zakona o javnih naroči-
lih (Ur. l. RS, št. 24/97), ki določa, da se
javno  naročilo  odda  z  neposredno  po-
godbo,  če  ponovljeni  javni  razpis  ni
uspel.

Ob-452
Na podlagi tretjega odstavka 55. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Ministrstvo za notranje zadeve RS, kont.
oseba Zdenka Vipavec, Štefanova 2, Ljub-
ljana, tel. 061/172-56-56.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine:
  1. bunda modra – 100 kosov,
  2. kombinezon enodelni – LPE – 24

kosov,
  3. plašč prehodni – 70 kosov,
  4. uniforma delovna – 650 kosov,
  5. hlače dežne Gore-tex – 450 ko-

sov
  6. kapa s ščitnikom – modra – 4250

kosov,
  7. kapa s ščitnikom – svečana – 100

kosov,
  8. označba za bundo, plašč dežni,

anorak – 350 kosov,
  9. naramke za pulover, srajco, uni-

formo delovno – 500 parov,
  10. naramke za jopič veterni, plašč

prehodni – 500 parov.
3. Vrednost dodeljenega naročila:

28,570.710 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek 29. 10. 1997 in zaključek 30. 12.
1997.

5. Utemeljitev izbire ponudnika
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-

števane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: artikli so kupljeni v skladu s
3. točko 34. člena zakona o javnih naroči-
lih (Ur. l. RS,  št.  24/97),  ki  določa,  da
se  javno  naročilo  odda  z  neposredno
pogodbo,  če  ponovljeni  javni  razpis  ni
uspel.

Ob-453
Na podlagi tretjega odstavka 55. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Ministrstvo za notranje zadeve RS, kont.
oseba Zdenka Vipavec, Štefanova 2, Ljub-
ljana, tel. 061/172-56-56.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine:
  1. čevlji terenski, vibram podplat,

art. 6565-1 NATO,
  2. čevlji ženski, art. 7312-1.
3. Vrednost dodeljenega naročila:

6,795.600 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek 11. 11. 1997 in/ali zaključek 30. 12.
1997.

5. Utemeljitev izbire ponudnika
Pri  ocenjevanju  ponudb  niso  bile

upoštevane  preference  za  domače  po-
nudnike.

Opis  odločujočih  meril  za  izbiro  iz-
brane  ponudbe:  oprema  je  kupljena  v
skladu s 3. točko 34. člena zakona o jav-
nih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97), ki dolo-
ča, da se javno naročilo odda z neposred-
no pogodbo, če ponovljeni javni razpis ni
uspel.

Ob-454
Na podlagi tretjega odstavka 55. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Ministrstvo za notranje zadeve RS, kont.
oseba Zdenka Vipavec, Štefanova 2, Ljub-
ljana, tel. 061/172-56-56.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine:
  1. tkanina Gore-tex, dvoplastna mo-

dra – 2440 m,
  2. trak varilni Gore-tex, troplastni –

1000 m,
  3. trak varilni Gore-tex, dvoplastni –

6440 m,
3. Vrednost dodeljenega naročila:

9,985.348,80 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek 22. 10. 1997 in zaključek 30. 11.
1997.

5. Utemeljitev izbire ponudnika
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-

števane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: blago je nabavljeno v skladu s
3. točko 34. člena zakona o javnih naroči-
lih (Ur. l. RS, št. 24/97), ki določa, da se
javno  naročilo  odda  z  neposredno  po-
godbo,  če  ponovljeni  javni  razpis  ni
uspel.

Ministrstvo za  notranje zadeve RS

Št. 2.0.-246/98 Ob-439
Na podlagi tretjega odstavka 55. člena

(dodelitev javnega naročila brez javnega
razpisa) zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97) objavljamo
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sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Slovenske železnice, d.d., Kolodvorska
11, Ljubljana.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: strokovno nadzor-

stvo pri sanaciji predora Poganek na od-
seku železniške proge med Litijo in Kre-
snicami.

3. Vrednost dodeljenega naročila:
2,205.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 16. 1. 1998 in zaključek 31. 7. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: Slovenske železnice, d.d., Kolod-
vorska 11, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 2, najnižja ce-
na: 2,205.000 SIT, najvišja cena:
2,850.000 SIT.

Slovenske železnice, d.d., Ljubljana

Št. 54/98 Ob-353

Javni razpis
za oddajo del: rekonstrukcija ceste

M-10-8, 1274, v km 3,864 in izvedba
tretjega pasu

1. Orentacijska vrednost del znaša:
30,000.000 SIT.

Razpisno dokumentacijo dobite (po pla-
čilu materialnih stroškov 10.000 SIT) na se-
dežu Občine Štore, Cesta XIV. divizije 15 -
Štore in sicer od 2. 2. 1998 dalje, infor-
macije na telefonu št. 063/771-469
Križnik.

2. Ponudbe za javni razpis predložite do
vključno 25. 2. 1998 do 8. ure na sedež
Občine Štore.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena “Ne odpiraj, ponudba za rekon-
strukcijo ceste M-10-8.

3. Javno odpiranje ponudb bo 25. 2.
1998 ob 9. uri v sejni sobi Občine Štore,
Cesta XIV. divizije 15 - II. nadstropje.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v roku
10 dni po odpiranju ponudb.

Merila za izbiranje najugodnejšega po-
nudnika so cene, rok izvedbe in strokovna
usposobljenost izvajalca.

Občina Štore

Št. 04-98 Ob-433
MONS, nepremičnine in inženiring,

d.o.o., objavlja

javni razpis
za izbor oblikovalca celostne podobe

in propagandnega materiala za
stanovanjsko-poslovni kompleks

Kapitelj
1. Naročnik: MONS, nepremičnine in in-

ženiring, d.o.o., Dunajska 56, Ljubljana.
2. Predmet razpisa: oblikovanje celost-

ne podobe (logotipa) novega stanovanjsko

Javni razpisi

poslovnega centra, ki se bo gradil v središ-
ču Ljubljane in oblikovanje promocijskega
materiala (dveh prodajnih katalogov za pro-
dajo stanovanjskih in poslovnih površin).

3. Rok izvedbe: 1. 3. 1998.
4. Merila za izbor najugodnejšega po-

nudnika:
– predloženi osnutek oblikovne rešitve

zaščitnega znaka in zasnove obeh katalo-
gov,

– cena in plačilni pogoji,
– reference.
5. Vsebina ponudbe – ponudba bo ve-

ljavna le, če bo vsebovala naslednje prilo-
ge:

– dokazilo o registraciji ponudnika za iz-
vedbo navedenih del,

– izračun cene in plačilne pogoje,
– reference ponudnika.
6. Naročnik si pridržuje pravico, da ne

izbere najcenejšega ponudnika ter pravico
do spremembe obsega del.

7. Ponudniki lahko prevzamejo razpisno
dokumentacijo pri družbi MONS, d.o.o., Du-
najska 56, Ljubljana, tel. 061/136-30-43,
136-30-45.

8. Oddaja ponudb: rok za dostavo po-
nudb je četrtek, 12. februar 1998 do
12. ure; na naslov MONS, d.o.o., Dunaj-
ska 56, Ljubljana. Ponudbe poslane po po-
šti morajo prispeti do razpisanega roka.

9. Ponudbe morajo biti predložene v za-
prti kuverti z oznako: “Ne odpiraj – javni
razpis – Kapitelj”.

10. Odpiranje ponudb bo 13. 2. 1998 v
prostorih MONS, d.o.o.

11. Ponudniki bodo o izidu javnega raz-
pisa pisno obveščeni v roku 5 dni po odpi-
ranju ponudb.

MONS, d.o.o., Ljubljana

Št. 545-47/98 Ob-434
Ministrstvo za ekonomske odnose in raz-

voj, Urad za gospodarsko promocijo in tuje
investicije, Kotnikova 5, Ljubljana, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje skupinske udeležbe
slovenskih podjetij na specializiranih

sejmih / predstavitvah v tujini
1. Naročnik: Ministrstvo za ekonomske

odnose in razvoj, Urad za gospodarsko pro-
mocijo in tuje investicije, Kotnikova 5, Ljub-
ljana, kot financer.

2. Predmet razpisa je nudenje finančnih
spodbud za skupinske nastope slovenskih
podjetij na specializiranih sejmih / predsta-
vitvah v tujini v letu 1998. S tem razpisom
želimo spodbuditi podjetja v posameznih pa-
nogah za skupne sejemske predstavitve v
tujini. Sofinanciranje je zgolj spodbuda in
ne odločilni dejavnik za izvedbo projekta.

3. Pogoji za sofinanciranje:
a) Upravičenci: na razpis se lahko orga-

nizirano prijavi skupina najmanj treh podje-
tij. V njihovem imenu prijavi projekt nosilec:

– posamezno združenje GZS oziroma
drugo panožno združenje ali zbornica,

– posamezno podjetje, ki zastopa skupi-
no podjetij posamezne panoge,

– konzorciji in holdingi.
Posamezni nosilec lahko kandidira z naj-

več dvema projektoma (1 projekt je 1 se-
jem/predstavitev). Podjetje, ki se je prijavilo
na ta razpis, se ne sme prijaviti z istim pro-

jektom na razpis za sofinanciranje sejem-
skih predstavitev posamičnih podjetij.

Do sredstev iz tega razpisa niso upravi-
čeni:

– podjetja, ki so v stečajnem postopku
ali v postopku prisilne poravnave,

– projekti s področja turizma.
b) Prednost pri izbiri bodo imele sejem-

ske predstavitve na novih trgih. Merilo za
izbiro projektov:

– poslovna utemeljenost projekta,
– absorbcijska sposobnost ciljnega trga,
– stopnja dodane vrednosti v izvoznih iz-

delkih,
– transparentna finančna konstrukcija

projekta,
–  število sodelujočih podjetij.
c) Višina dodeljenih nepovratnih sredstev

bo določena v odvisnosti od števila projek-
tov, ki bodo ustrezali razpisnim kriterijem.
Znašala bo od 10% do 25% vrednosti pro-
jekta, vendar ne bo presegla zneska 1 mio
SIT na posamezno sodelujoče podjetje.

d) Stroški, ki jih bo urad sofinanciral:
– najem razstavnega prostora,
– projektiranje, postavitev in demontaža

stojnice,
– čiščenje stojnice in odvoz odpadnega

materiala,
– priključek ter poraba vode, elektrike in

stisnjenega zraka,
– transport in zavarovanje razstavnih eks-

ponatov,
– vpis v katalog,
– predstavitvena publikacija,
– posebne predstavitve, sprejemi in ti-

skovne konference (zakup prostorov, na-
jem opreme za ozvočenje in prevajanje,
stroški prevajanja, priprava za tisk vabil),

– najem predalov v tiskovnem centru za
promocijske materiale.

4. Predlagane projekte bo na podlagi
meril iz točke 3b) ocenila in razvrstila po
kvaliteti razpisna komisija, sestavljena iz us-
lužbencev Urada in zunanjih strokovnjakov.
Število projektov, ki jih bo Urad za gospo-
darsko promocijo in tuje investicije sofinan-
ciral in višina sofinanciranja bo določen s
strani Urada po sprejemu proračuna za leto
1998. Izbranim prosilcem bodo dodeljena
nepovratna sredstva za stroške projektov,
če bodo le-ti uspešno dokončani in če bo
obračun stroškov zanje podan v roku enega
meseca po zaključku projekta, vendar ne
kasneje kot 13. 11. 1998, skupaj z dokazili
o realizaciji sejemske predstavitve.

5. Prijava in razpisni rok
Interesenti dobijo formular in navodila za

pripravo vlog na sedežu Urada za gospodar-
sko promocijo in tuje investicije, Kotnikova 5,
tel. 061/17-83-557, faks 061/17-83-599,
e-mail tipo@meor.sigov.mail.si.

Popolna vloga v skladu s prejetimi navodili
mora biti dostavljena na gornji naslov, ne gle-
de na vrsto prenosa te pošiljke do vključno
31. marca 1998 v zaprti ovojnici pod oznako
“Ne odpiraj – razpis”, z navedbo “Pospeševa-
nje skupinskih sejemskih aktivnosti”. Vlog, ki
ne bodo prispele pravočasno oziroma bodo
nepravilno izpolnjene, komisija ne bo obrav-
navala in bodo vrnjene prosilcem.

6. Javno odpiranje ponudb bo izvedla ko-
misija za odpiranje in ocenjevanje ponudb v
prostorih Urada za gospodarsko promocijo in
tuje investicije na Ministrstvu za ekonomske



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 7 / 30. 1. 1998 / Stran 673

odnose in razvoj, Kotnikova 5, Ljubljana, dne
3. aprila 1998 ob 9. uri. Komisija bo smiselno
uporabljala določila zakona o javnih naročilih.
Nosilci projekta bodo obveščeni o rezultatih
razpisa najpozneje do 5. maja 1998.

Ministrstvo za
 ekonomske odnose in razvoj

Urad za gospodarsko promocijo
in tuje investicije

Objave
delniških družb

Št. 4/98 Ob-356
Na podlagi 32. člena statuta delniške

družbe sklicujem

9. sejo skupščine
IRP Alpinum, d.d., Ribčev laz 50,

Bohinjsko jezero,
ki bo dne 4. 3. 1998 ob 14. uri v sejni

sobi hotela Jezero, Ribčev laz 51, Bohinj-
sko jezero z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev njenih organov.

Predlog sklepa: izvolijo se organi skupš-
čine ter imenuje zapisnikar in notar po pred-
logu sklicatelja.

2. Poročilo o poslovanju delniške druž-
be IRP Alpinum v letu 1997.

Predlog  sklepa:  na  podlagi  mnenja
nadzornega  sveta  se  sprejme  letno  poroči-
lo  uprave  o  poslovanju  družbe  v  letu  1997.

3. Predlog delitve dobička.
Predlog sklepa: sprejme se predlagana

delitev čistega dobička za leto 1997.
4. Določitev števila in izvolitev članov

nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina določi tri član-

ski nadzorni svet družbe. V nadzorni svet se
imenujejo: Helena Zalokar, Marjana Cesar
in Miha Čerček.

5. Uskladitev dejavnosti družbe z novo
standardno klasifikacijo.

Predlog sklepa: sprejme se predlog
uprave o uskladitvi dejavnosti družbe z novo
klasifikacijo dejavnosti.

Gradivo za sejo s predlogi sklepov so
delničarjem na vpogled na sedežu družbe,
Ribčev laz 50, Bohinjsko jezero, vsak de-
lovnik med 11. in 13. uro.

Delničarji imajo v roku enega tedna po
objavi tega sklica pravico zahtevati dopolni-
tev dnevnega reda. V pisni zahtevi, ki se
pošlje sklicatelju skupščine, se navede na-
men in razlog dopolnitve, ter razumno obraz-
ložen predlog sklepa.

Pravico udeležbe na skupščini in glaso-
valno pravico imajo delničarji, ki so vpisani v
delniško knjigo in svojo udeležbo prijavijo
družbi najkasneje 3 dni pred zasedanjem.
Udeležba delničarja oziroma njegovega
pooblaščenca se prijavi po telefaksu št.
723-446, telegramu, ali s priporočeno po-
što, ki mora prispeti na sedež družbe najka-
sneje tri dni pred zasedanjem.

Če skupščina ob navedenem času ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje dne 10. 3.
1998 ob 14. uri, v istem prostoru. Takrat bo
skupščina veljavno odločala, ne glede na vi-
šino zastopanega osnovnega kapitala.

Vljudno vabljeni!
IRP Alpinum, d.d.,

direktor družbe

Ob-460
Skladno s 288. členom zakona o gos-

podarskih družbah, podajamo delničarji

nasprotni predlog

k dnevnemu redu skupščine delničarjev
družbe Kanal A, d.d., Ljubljana, Tivolska 50,
sklicno za 24. februarja 1998.

V načelu menimo, da o sklepih oziroma
vsebinsko enakih predlogih ni mogoče gla-
sovati, če se je o teh sklepih na skupščini
že glasovalo, sklepi pa so izpodbijani s tož-
bo (opr. št.: III P 176-97) zato predlagamo:

– da se 5. točka dnevnega reda umak-
ne, saj je vsebinsko enak sklep, sprejet na
skupščini družbe 27. 2. 1997 izpodbijan s
tožbo,

– da se 6. točka (a, b, c, d, e, f, g, h)
umakne z dnevnega reda, saj je vsebinsko
enak sklep, sprejet na skupščini 27. 2.
1997 izpodbijan s tožbo,

– da se 7. točka dnevnega reda umakne,
saj je vsebinsko enak sklep, ki je bil sprejet
na skupščini 27. 2. 1997 izpodbijan s tožbo,

– da se 8. točka umakne z dnevnega
reda, saj je vsebinsko enak sklep, sprejet
na skupščini 27. 2. 1997 (z izjemo drugega
člana nadzornega sveta) izpodbijan s tožbo.

Delničarji, ki podajamo nasprotni pred-
log menimo, da je naš nasprotni predlog
potrebno upoštevati iz razloga zakonitosti
delovanja družbe in bomo poskušali ostale
delničarje prepričati, da glasujejo za takšen
nasprotni predlog.

Damjan Sriča, Mladen Uhlik zanju Cene
Grčar, Kolodvorska 18, Kamnik

Boštjan Rigler, Silvo Jerman zanju Tadej
Horžen, Cerklje ob Krki 72, Cerklje ob Krki

Marko Koretič, Davor Zemljič zanju od-
vetnik Janko Pučnik, Novakova 5, Ljubljana.

Stališče uprave do nasprotnega predloga
Zaradi formalnih napak pri sklicu skupšči-

ne so sklepi, ki jih je skupščina sprejela na
seji 27. 2. 1997 nesposobni za vpis v sodni
register. Skupščina družbe mora zato o
predlogih teh sklepov ponovno odločati.

Uprava

Ob-381
Ime javnega glasila: Slovenske novice
Viri financiranja: prihodki iz poslovanja.
Lastnik več kot 10% kapitala izdajatelja:

Slovenske novice, časopisno založniško
podjetje, d.d., Ljubljana, Dunajska 5.

Izdajatelj:  Delo  Desk, časopisno  za-
ložniška  družba,  d.o.o.,  Dunajska 5,
Ljubljana.

Direktor izdajatelja: Tit Doberšek.

Ob-382
Ime javnega glasila: Delo
Viri financiranja: prihodki iz poslovanja.
Lastnik več kot 10% kapitala izdajatelja:

PID Skala.
Izdajatelj: Delo, časopisno in založniško

podjetje, d.d, Dunajska 5, Ljubljana.
Člani uprave izdajatelja: Tit Doberšek,

Jure Apih, Ivo Oman, Emil Šuštar.
Člani nadzornega sveta izdajatelja: Alek-

sander Bratina, Nives Heybal, Miran Koren,
Lučka Magister-Fabjan, Gregor Pucelj, Bo-
ris Zakrajšek.

Ob-383
Ime javnega glasila: Nedelo
Viri financiranja: prihodki iz poslovanja.
Lastnik več kot 10% kapitala izdajatelja:

PID Skala.
Izdajatelj: Delo, časopisno in založniško

podjetje, d.d, Dunajska 5, Ljubljana.
Člani uprave izdajatelja: Tit Doberšek,

Jure Apih, Ivo Oman, Emil Šuštar.
Člani nadzornega sveta izdajatelja: Alek-

sander Bratina, Nives Heybal, Miran Koren,
Lučka Magister-Fabjan, Gregor Pucelj, Bo-
ris Zakrajšek.

Ob-384
Ime javnega glasila: MM Marketing Ma-

gazin
Viri financiranja: prihodki iz poslovanja.
Lastnik več kot 10% kapitala izdajatelja:

PID Skala.
Izdajatelj: Delo, časopisno in založniško

podjetje, d.d, Dunajska 5, Ljubljana.
Člani uprave izdajatelja: Tit Doberšek,

Jure Apih, Ivo Oman, Emil Šuštar.
Člani nadzornega sveta izdajatelja: Alek-

sander Bratina, Nives Heybal, Miran Koren,
Lučka Magister-Fabjan, Gregor Pucelj, Bo-
ris Zakrajšek.

Ob-385
Ime javnega glasila: Razgledi
Viri financiranja: prihodki iz poslovanja,

dotacija Ministrstva za kulturo RS.
Lastnik več kot 10% kapitala izdajatelja:

PID Skala.
Izdajatelj: Delo, časopisno in založniško

podjetje, d.d, Dunajska 5, Ljubljana.
Člani uprave izdajatelja: Tit Doberšek,

Jure Apih, Ivo Oman, Emil Šuštar.
Člani nadzornega sveta izdajatelja: Alek-

sander Bratina, Nives Heybal, Miran Koren,
Lučka Magister-Fabjan, Gregor Pucelj, Bo-
ris Zakrajšek.

Ob-386
Ime javnega glasila: Grafičar
Viri financiranja: prihodki iz poslovanja.
Lastnik več kot 10% kapitala izdajatelja:

PID Skala.
Izdajatelj: Delo, časopisno in založniško

podjetje, d.d, Dunajska 5, Ljubljana.
Člani uprave izdajatelja: Tit Doberšek,

Jure Apih, Ivo Oman, Emil Šuštar.
Člani nadzornega sveta izdajatelja: Alek-

sander Bratina, Nives Heybal, Miran Koren,

Objave
po 42. členu zakona

o javnih glasilih

Sklici skupščin in nasprotni predlogi
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Lučka Magister-Fabjan, Gregor Pucelj, Bo-
ris Zakrajšek.

Ob-387
Ime javnega glasila: Slovenski delničar
Viri financiranja: prihodki iz poslovanja.
Lastnik več kot 10% kapitala izdajatelja:

PID Skala.
Izdajatelj: Delo, časopisno in založniško

podjetje, d.d, Dunajska 5, Ljubljana.
Člani uprave izdajatelja: Tit Doberšek,

Jure Apih, Ivo Oman, Emil Šuštar.
Člani nadzornega sveta izdajatelja: Alek-

sander Bratina, Nives Heybal, Miran Koren,
Lučka Magister-Fabjan, Gregor Pucelj, Bo-
ris Zakrajšek.

Ob-388
Ime javnega glasila: Delo fax
Viri financiranja: prihodki iz poslovanja.
Lastnik več kot 10% kapitala izdajatelja:

PID Skala.
Izdajatelj: Delo, časopisno in založniško

podjetje, d.d, Dunajska 5, Ljubljana.
Člani uprave izdajatelja: Tit Doberšek,

Jure Apih, Ivo Oman, Emil Šuštar.
Člani nadzornega sveta izdajatelja: Alek-

sander Bratina, Nives Heybal, Miran Koren,
Lučka Magister-Fabjan, Gregor Pucelj, Bo-
ris Zakrajšek.

Ob-389
Ime javnega glasila: Golden Drum Ma-

gazine
Viri financiranja: prihodki iz poslovanja.
Lastnik več kot 10% kapitala izdajatelja:

PID Skala.
Izdajatelj: Delo, časopisno in založniško

podjetje, d.d, Dunajska 5, Ljubljana.
Člani uprave izdajatelja: Tit Doberšek,

Jure Apih, Ivo Oman, Emil Šuštar.
Člani nadzornega sveta izdajatelja: Alek-

sander Bratina, Nives Heybal, Miran Koren,
Lučka Magister-Fabjan, Gregor Pucelj, Bo-
ris Zakrajšek.

Št. 182/97-2 Ob-379
Javno podjetje Komunalno stanovanjsko

podjetje Litija, d.o.o., Litija, Ponoviška ce-
sta 15, objavlja

javno dražbo
za prodajo osnovnega sredstva

1. Predmet prodaje:
– nakladalec SKIP IMP 570, neregistri-

ran,
– letnik 1990,
– moč motorja 51,5 KW.
2. Izklicna cena nakladalca, ki se proda-

ja v obstoječem stanju na dan dražbe po
načelu “ogledano-sprejeto” znaša 852.300
SIT. Izklicna cena se bo na javni dražbi po-
večevala za 5% izklicne cene.

3. Javna dražba bo 16. 2. 1998, ob 10.
uri na sedežu Javnega podjetja Komunalno
stanovanjskega podjetja Litija, Ponoviška
cesta 15, Litija.

Razne objave

4. Pogoji sodelovanja na javni dražbi:
4.1. Javne dražbe se lahko udeležijo:
– vse pravne osebe, ki imajo svoj delež

na območju Republike Slovenije in ki pred
začetkom dražbe predložijo overjeno kopijo
izpiska iz sodnega registra (ne starejše od
treh mesecev),

– vse fizične osebe, če so državljani Re-
publike Slovenije in, ki pred začetkom draž-
be predložjio dokazilo, da so državljani Re-
publike Slovenije.

4.2. Dražitelji so dolžni vplačati varščino
v višini 85.230 SIT, ki mora biti vplačana
najmanj tri dni pred pričetkom dražbe na
žiro račun prodajalca št. 50150-601-33299
ter pred pričetkom javne dražbe predložijo
dokazilo o plačilu varščine (potrjen virman-
ski nalog, potrjeno položnico, blagajniški
prejemek o plačani varščini). Vplačana varš-
čina se všteva v kupnino in se ne obrestuje.

4.3. Dražiteljem, ki na javni dražbi ne
bodo uspeli, bomo vplačano varščino brez
obresti vrnili v 3 dneh po končani javni
dražbi.

4.4. Pooblaščenci pravnih in fizičnih
oseb se morajo pred javno dražbo izkazati z
veljavnim pooblastilom.

4.5. Uspeli dražitelj mora skleniti kupo-
prodajno pogodbo v 8 dneh po javni dražbi.
Če v tem času pogodbe ne podpiše, varšči-
ne ne vrnemo.

4.6. Uspeli dražitelj je dolžan kupnino v
celoti plačati v petih dneh po podpisu kupo-
prodajne pogodbe. Nakladalec lahko uspe-
li dražitelj prevzame po plačilu celotne kup-
nine, lastninska pravica preide na uspelega
dražitelja po plačilu kompletne kupnine.

4.7. Javna dražba je uspešna tudi, če se
je udeleži le en dražitelj, kateri pravočasno
plača varščino.

4.8. Stroški sestave kupoprodajne po-
godbe, prometnega davka, stroške v zvezi
s prenosom lastništva plača uspeli dražitelj.

4.9. Vsa ostala določila pomembna za od-
nose med prodajalcem in uspelim dražite-
ljem, bodo zajeta v kupoprodajni pogodbi.

4.10. Ogled nakladalca je mogoč do 12.
2. 1998 po predhodni najavi na dvorišču
prodajalca, Ponoviška cesta 15 v Litiji. Kon-
taktna oseba za prodajalca je Edo Urban-
čič, tel. 061/884-005.

Javno podjetje
Komunalno stanovanjsko

podjetje Litija, d.o.o.

Ob-380
Hmezad banka, d.d., v skladu s svojim

statutom objavlja

ponudbo
za prodajo delnic Hmezad banke, d.d.,

Žalec
Prodajalec: Goličnik Mihael, Latkova vas

31, Prebold.
Predmet prodaje: 74 delnic I. emisije in

17 delnic III. emisije Hmezad banke, d.d.,
Žalec, po ceni 12.000 SIT za delnico.

Prednostno pravico imajo v skladu z do-
ločili statuta delničarji Hmezad banke, d.d.,
imetniki delnic na ime, ki s pismenim sporo-
čilom izjavijo, da sprejmejo ponudbo.

Ponudba veže ponudnika 30 dni od dne-
va predaje ponudbe. Po preteku roka bodo
delnice pod enakimi pogoji ponujene osta-
lim kupcem.

Ponudbe zbira Hmezad banka, d.d., Ža-
lec, Hmeljarska 3, Žalec.

Hmezad banka, d.d., Žalec

Ob-435
Občina Logatec, Komisija za ureditev

statusa in kadrovskih vprašanj NTR Loga-
tec, d.o.o. objavlja

javno zbiranje ponudb
za odprodajo družbe NTR Logatec,

d.o.o., Tržaška c. 148, Logatec
1. Predmet ponudbe je odprodaja druž-

be NTR Logatec, d.o.o., Tržaška c. 148,
Logatec.

2. Družba z omejeno odgovornostjo NTR
Logatec, d.o.o., je vpisana pri Okrožnem
sodišču v Ljubljani, Oddelek za gospodar-
sko sodstvo, pod št. vložka 1/27871/00.

Ustanovitelj: Občina Logatec
Dejavnost:
6420 Telekomunikacije,
9220 Radijska in televizijska dejavnost.
3. Izklicna cena: 14,420.000 SIT.
4. Ustanovitelj družbe ni dolžan skleniti

pogodbe z najugodnejšim ali katerimkoli
drugim ponudnikom, lahko pa jo sklene z
več ponudniki.

5. Rok za zbiranje ponudb je 15 dni po
objavi javnega zbiranja ponudb.

Pogoji:
  1. Ponudbe lahko oddajo pravne in fi-

zične osebe.
  2. Ponudniki se morajo v svojih ponud-

bah obvezati, da bo sedež družbe ostal v
Občini Logatec ter, da bo radio tudi v bodoče
svojim programom zagotavljal objavo informa-
cij lokalnega oziroma regionalnega značaja.

  3. Ponudniki morajo v svojih ponudbah
poleg oblikovane ponudbe opredeliti način
plačila, predvsem rok in zavarovanje plačila.

  4. Ponudniki morajo pri svoji ponudbi
upoštevati določbe zakona o javnih glasilih
(Ur. l. RS, št.18/94).

  5. Prispele ponudbe bodo v postopku
odpiranja ponudb komisijsko ocenjene.

  6. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 15 dni po izteku roka za zbiranje po-
nudb.

  7. Izbrani ponudnik mora skleniti ustrez-
no pogodbo o odkupu v roku 8 dni po pre-
jemu obvestila o izbiri.

  8. Dodatne informacije lahko interesen-
ti dobijo na Občinskem uradu Občine Loga-
tec, Tržaška c. 15, Logatec, pri tajniku ob-
čine Klemen Zdravku, tel. 741-310.

  9. Ponudbe morajo biti oddane s pri-
poročeno pošiljko na naslov: Občina Lo-
gatec, Komisija za ureditev statusa in ka-
drovskih vprašanj NTR, Tržaška c. 15, Lo-
gatec s pripisom “Ponudba NTR, d.o.o., -
Ne odpiraj!“.

Občina Logatec

St 25/92 Ob-456
Stečajni dolžnik poziva upnike, da sklad-

no z določili 135. člena zakona o prisilni
poravnavi, stečaju in likvidaciji (Ur. l. SFRJ,
št. 96/91), po katerem se vodi stečajni po-
stopek, prevzamejo nevnovčeno premože-
nje stečajnega dolžnika pod pogoji določe-
nimi v tej objavi.

I. Kapitalski deleži v družbah:
– Globtrade G.m.b.H, München, Nem-

čija,
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– ABS Commerce, Veliko Gradište, ZRJ,
– Port Brčko, BIH,
– Emona Trade Čakovec, Hrvaška.
II. Sredstva (osnovna sredstva, zaloge,

itd.) v poslovnih enotah stečajnega dolžnika
v drugih republikah bivše Jugoslavije:

– Predstavništvo Beograd,
– PE Vodanj, Smederevo,
– PE Čačak,
– PE Kruševac,
– PE Boljevac.
III. Druge naložbe:
– namakalni sistem Ruski krstur, ZRJ,
– zemljišča, CAR.
IV. Terjatve do upnikov v BIH, Hrvaški,

Makedoniji, ZRJ, v skupni knjigovodski vred-
nosti 51,756.309,30 SIT.

Premoženje bo odstopljeno upnikom po
knjigovodski vrednosti posameznega dela
premoženja, ob upoštevanju velikosti terja-
tve upnika.

Vsi razpoložljivi podatki o premoženju se
nahajajo pri stečajnem dolžniku, kjer je mo-
žen ogled dokumentov po dogovoru na tel.
061/141-31-86.

Upniki lahko dajejo pisne ponudbe o de-
lu premoženja, ki ga želijo prevzeti in o po-
gojih prevzema premoženja s priporočeno
pošto v 30 dneh od dneva te objave na
naslov stečajnega dolžnika. Prispele ponud-
be bo stečajni dolžnik odstopil sodišču, ki
bo odločilo o izročitvi premoženja.

Stečajni upravitelj
Janez Žnidaršič

Št. 275/98 Ob-359
Petrol, d.d., Ljubljana, Ljubljana, Dunaj-

ska 50, OE Pravna služba, preklicuje štam-
piljko pravokotne oblike, z naslednjo vsebi-
no: PETROL, Petrol d.d. Ljubljana, TOE
Kranj b.s. KRANJ, ZLATO POLJE II, Koroš-
ka c. 18a.

Ob-360
Heser, proizvodno in servisno podjetje

Alojz Herga, preklicuje štampiljki z vsebino:
HESER d.o.o. PROIZVODNO IN SERVIS-
NO PODJETJE KOLČOVEC 8 1235 RA-
DOMLJE velikost štampiljke znaša 50 × 30
mm in SERVIS SIGNALNIH SVETILK ALOJZ
HERGA s.p. Kolovec 8 1235 RADOMLJE
velikost štampiljke znaša 70 × 30 mm.

Ob-457
Luna, d.o.o., Vilharjeva 27, Ljubljana, pre-

klicuje stare štampiljke podjetja z vsebino:
– dve štampiljki premera 2 cm, gumjasti

z napisom PODJETJE ZA MARKETING
LUNA d.o.o. LJUBLJANA,

– dve štampiljki premera 3 cm, gumjasti
z napisom PODJETJE ZA MARKETING
LUNA d.o.o. LJUBLJANA.

Avto Jereb, Polje 21, Izola, preklicuje
potrdilo za registracijo os. avt. SEAT Ibiza
1. 4, št. šasije VSSZZZ6KZWR0 42659.
s-7136

Avto Jereb, Polje 21, Izola, preklicuje
izjavo o ustreznosti vozila SEAT Ibiza 1. 4,
št. A0286819. s-7137

Banfl Danica, Moškanjci 38a, Moškanj-
ci, preklicuje obrtno dovolenje št.

46103/1361/00-52/1995, izdano 6. 3.
1995. g-7092

Bizjak Klavdija, Bilje 130/b, Renče, pre-
klicuje priglasitveni list, opr. št. 37275/96.
g-7093

Doblekar Alojz, Kovinarska cesta 25,
Kamnik, preklicuje odločbo o obrtnem do-
voljenju, izdala Obrtna zbornica Slovenije.
s-7085

Kastelic Peter, Čremošnjice 37, Novo
mesto, preklicuje priglasitveni list št.
38/0263-94. g-7299

Lukman Zlatko, Presika 7/a, Ljutomer,
preklicuje štampiljko pravokotne oblike, ve-
likosti 5 x 2, 5 cm z vsebino: MONTAŽA
GRADBENIH ELEMENTOV, Zlatko Lukman,
s.p., Presika 7a, 69240 Ljutomer, telefon:
(069) 82-936. p-7128

Marjanovič Dragomir, Turjaška 13, Ko-
čevje, preklicuje priglasitveni list št.
0033/94. g-7168

Petek Gašper, s.p., Podgorje 122b,
Kamnik, preklicuje priglasitveni list, opr št.
15-1008/95, mat. št. obrata 5632489.
s-7036

Šeligo Anton, Belo 14, Šmarje pri Jel-
šah, preklicuje priglasitveni list št.
54-0677/94. p-7081

Štefanič Zdravko, Vinica 72, Vinica, pre-
klicuje obrtno dovolenje št.
15554/0472/00-15/1995, izdano dne
6. 3. 1995. g-7169

Žmuc Peternel Alenka s.p., Gerbičeva
cesta 50, Ljubljana, preklicuje priglasitveni
list, opr. št. 28-0575/94. s-7089

Izgubljene listine
preklicujejo

Potne listine

Anastasovski Dragi, Levstikova ul. 3, Kranj,
potni list št. BA 112265, izdala UE Kranj.
s-7312

Abaza Rok, Trg Prešernove brigade 3,
Kranj, potni list št. AA 648783, izdala UE
Kranj. p-7095

Ambrožič Anica, Barka 28, Sežana, potni
list št. AA 914914, izdala UE Sežana. p-7016

Ambrožič Anica, Barka 28, Sežana, ma-
loobmejno prepustnico VS AI 72038, izdala
UE Sežana. p-7017

Ambrožič Mirko, Barka 28, Sežana, potni
list št. AA 846188, izdala UE Sežana. p-7009

Ambrožič Mirko, Barka 28, Sežana, ma-
loobmejno prepustnico VS AI 2779, izdala UE
Sežana. p-7018

Anastasovski Todor, Levstikova ul. 3,
Kranj, potni list št. BA 650206, izdala UE
Kranj. s-7313

Apat Ana, Južna cesta 1, Izola, maloob-
mejno prepustnico št. AI 118952, izdala UE
Izola. g-7155

Apat Ana, Južna cesta 1, Izola, potni list št.
AA 515153. g-7156

Balek Marta, Maistrova 3, Slovenj Gradec,
potni list št. AA 372650, izdala UE Slovenj
Gradec. g-7269

Bezenšek Jožef, Klokočovnik 36a, Sloven-
ske Konjice, potni list št. BA 275038, izdala
UE Slovenske Konjice. p-7113

Brence Uroš, Keršova ul. 7, Vojnik, potni
list št. AA 836893, izdala UE Celje. g-7300

Bučar Jolanda, Veliko Mlačevo 68, Gro-
suplje, potni list št. AA 396951, izdala UE
Grosuplje. s-7063

Cokan Krašek Jelka, Zagrad 16, Celje,
potni list št. AA 36041, izdala UE Velenje.
p-7013

Crnek Gorazd, Kogejeva 17, Ljubljana,
potni list št. AA 60948. s-7141

Ćurčić Branko, Prisavlje 6, Zagreb, potni
list št. BA 621517, izdala UE Radovljica.
s-7103

Čadonič Srečko, Blažičeva 51, Ljubljana,
potni list št. AA 459354. s-7257

Čadonič Veronika, Blažičeva 51, Ljublja-
na, potni list št. AA 455989. s-7258

Časar Daniel, K Mokošu 6, Tropovci, Tiši-
na, potni list št. AA 941117, izdala UE Murska
Sobota. p-7065

Čižič Ivan, Pregljeva 12, Maribor, potni list
št. AA 857892, izdala UE Maribor. p-7127

Dolenc Jože, Čolnarska 25, Vrhnika, potni
list št. AA 225962, izdala UE Vrhnika. s-7024

Dolenc Karmen, Čolnarska 25, Vrhnika,
potni list št. AA 225076, izdala UE Vrhnika.
s-7026

Dolenc Luka, Čolnarska 25, Vrhnika, potni
list št. BA 634512, izdala UE Vrhnika. s-7025

Dugonik Jelica, Črešnjevec ob Dravi 23,
Selnica ob Dravi, potni list št. AA 82447, izda-
la UE Ruše. p-7005

Erber Danijel, Valvazorjeva 26, Maribor,
potni list št. BA 143081. p-7003

Fartek Silvester, Dolič 136, Kuzma, potni
list št. BA 195988, izdala UE Murska Sobota.
p-7104

Flisar Borut Franc, Martjanci 74, Martjan-
ci, potni list št. AA 887091, izdala UE Murska
Sobota. p-7100

Gašperšič Irena, Sveto 53, Komen, ma-
loobmejno prepustnico VS AI 121322, izdala
UE Sežana. p-7110

Godig Nikola, Zofke Kvedrove 24, Ljublja-
na, potni list št. AA 144133. s-7239

Golinar Zdenka, Ul. I. tankovske brigade
3, Sežana, potni list št. BA 249284. p-7010

Gomboc Vlado, Mladinska 29, Murska So-
bota, potni list št. AA 329093, izdala UE Mur-
ska Sobota. p-7015

Gržinič Geraldina, Obala 126, Portorož, pot-
ni list št. AA 202921, izdala UE Piran. p-7116

Grakalić Ivana, Bizeljska cesta št. 11, Bre-
žice, potni list št. AA 337701, izdala UE Breži-
ce. g-7004

Hajnšek Jurij, Malči Beličeve 42, Ljublja-
na, potni list št. AA 290539. s-7029

Hren Tomaž, Ruska 14, Maribor, potni list
št. BA 20683, izdala UE Maribor. p-7082

Jagodič Andreja, Planina pri Sevnici š. 4,
Planina, potni list št. BA 399498, izdala UE
Domžale. p-7041

Janković Borislav, Ul. Štravhovih 39, Mari-
bor, potni list št. BA 372826, izdala UE Mari-
bor. p-7004
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Jeleč Ivan, Gradišče 5, Sežana, maloob-
mejno prepustnico VS AI 121179, izdala UE
Sežana. p-7126

Jerina Andrej, Cesta Dol. odreda 5, Brezo-
vica, potni list št. BA 18545, izdala UE Vrhni-
ka. s-7307

Jerina Jan, Cesta Dol. odreda 5, Brezovi-
ca, potni list št. BA 605360, izdala UE Vrhni-
ka. s-7309

Jerina Tim, Cesta Dol. odreda 5, Brezovi-
ca, potni list št. BA 605374, izdala UE Vrhni-
ka. s-7308

Jerina Viktorija, Cesta Dol. odreda 5, Bre-
zovica, potni list št. BA 18544, izdala UE Vrh-
nika. s-7310

Kadič Ali, Vanganelska 43/f, Koper, potni
list št. BA 401893, izdala UE Koper. g-7246

Kajtna Bojan, Jurklošter 27, Jurklošter,
potni list št. BA 360677, izdala UE Laško.
p-7093

Kalan Mateja, Kurirska pot 33 a, Kranj,
potni list št. BA 615714. g-7002

Kaljđerovič Drago, Pušča 125, Černelav-
ci, Murska Sobota, potni list št. BA 566602.
p-7040

Kastelic Tomaž, Šmartno 47, Ljubljana,
potni list št. AA 171059. s-7059

Kociper Doroteja, Tržaška c. 90I, Loga-
tec, potni list št. AA 700177, izdala UE Loga-
tec. s-7175

Košak Ivan, Goropečnikova 15, Ljubljana,
potni list št. AA 766987. s-7097

Križanič Mirjana, Glavni trg 3, Ljutomer,
potni list št. BA 307090, izdala UE Ljutomer.
p-7069

Kristofer Bogdan Meško, Sveto 53, Ko-
men, maloobmejno prepustnico VS 121324,
izdala UE Sežana. p-7109

Krmelj Hermina, Cesta na Rožniku 4, Ljub-
ljana, potni list št. AA 447349. s-7028

Krošelj Milena, NHM 10, Sevnica, potni
list št. BA 425231, izdala UE Sevnica. p-7052

Krušvar Suzana, Ljubljanska 16, Izola, pot-
ni list št. AA 507646, izdala UE Izola. g-7149

Kuželj Zvonko, Pot za krajem 24, Kranj,
potni list št. AA 343983, izdala UE Kranj.
g-7195

Kumar Aleš, Podsabotin 34, Kojsko, ma-
loobmejno prepustnico AI 62931. g-7144

Kumar Aleš, Podsabotin 34, Kojsko, kme-
tijski vložek 719. g-7145

Likosar Elizabeta, Voklo 45, Šenčur, potni
list št. AA 648188, izdala UE Kranj. s-7305

Lorbek Ivana, Limbuška c. 38, Maribor,
potni list št. BA 296237, izdala UE Maribor.
p-7008

Lorbek Janko, Turški vrh 3a, Zavrč, potni
list št. AA 617489, izdala UE Ptuj. g-7245

Magajna Renato, Hrašče 4b, Postojna,
potni list št. BA 580212. p-7001

Majer Irena, Rogoška 77, Miklavž na Drav-
skem pol, potni list št. AA 392318, izdala UE
Maribor. p-7098

Majer Špela, Rogoška 77, Miklavž na Drav-
skem pol, potni list št. BA 496785, izdala UE
Maribor. p-7099

Marinič Staško, Gradnikove brigade 11,
Nova Gorica, potni list št. BA 150000, izdala
UE Nova Gorica. g-7151

Markovič Majda, Ul. svobode 67, Miklavž
na Dravskem pol, potni list št. AA 299241,
izdala UE Maribor. p-7083

Mavrić Simona, Scopolijeva 81, Ljubljana,
potni list št. BA 219782. s-7135

Mavrič Boris, Radomerje 14c, Ljutomer,
potni list št. AA 526048. p-7070

Mejak Andrej, Cvetna pot 17, Portorož,
potni list št. BA 576388, izdala UE Piran.
g-7154

Mekiš Gabrijela, Rogašovci 15/a, Roga-
šovci, potni list št. BA 195976, izdala UE
Murska Sobota. p-7097

Monschein Valter, Dolič 153, Kuzma, stal-
no obmejno prepustnico za Avstrijo, št.
5423/82, izdala UE Murska Sobota. p-7043

Muzga Darko, Spodnje Gorje 202, Zgor-
nje Gorje, potni list št. AA 831166. g-7003

Neković Edin, Koroška c. 31, Tržič, potni
list št. AA 625596, izdala UE Tržič. p-7054

Novak Andreja, Kumrovška 9, Ljubljana,
potni list št. BA 414503. s-7211

Novak Magdalena, Ažmanova 38, Ljublja-
na, potni list št. AA 168981. s-7147

Novak Rok, Pehačkova cesta 11, Loga-
tec, potni list št. AA 334947, izdala UE Loga-
tec. s-7210

Osmanaj Bajram, Valvasorjeva 20, Mari-
bor, potni list št. BA 571903. p-7057

Ostroveršnik Matjaž, Cankarjeva 5, Novo
mesto, preklic preklica potnega lista objavlje-
nega v Ur. l. RS, št. 67/97, g-67282. s-7268

Pangršič Maja, Ul. Bratov Učakar 100,
Ljubljana, potni list št. BA 522314. s-7138

Pantovič Ivan, Podl Lipami 26, Celje, potni
list št. BA 18981, izdala UE Celje. p-7102

Perušek Eva, Črešnjevec ob Dravi 9, Sel-
nica ob Dravi, potni list št. BA 416785, izdala
UE Ruše. p-7101

Peternel Marjeta, Predoslje 85/b, Kranj,
preklic preklica potnega lista objavljenega v
Ur. l. RS, št. 5/98, p-5220. g-7244

Polanec Irena, Gregorčičeva ul. 17, Mari-
bor, potni list št. AA 188982, izdala UE Mari-
bor. p-7064

Pompe Jure, Dergomaška 32, Ljubljana,
potni list št. BA 617660. s-7058

Potokar Polonca, Ul. padlih borcev 20,
Šempeter pri G., potni list št. AA 173796.
g-7044

Praček Ivo, Budanje 5a, Vipava, potni list
št. AA 50707, izdala UE Ajdovščina. g-7194

Prosnik Anica, Nova ul. 37, Maribor, potni
list št. AA 857271, izdala UE Maribor. p-7012

Radišić Dragutin, Vena Pilona 5, Koper,
potni list št. BA 224727, izdala UE Koper.
g-7303

Radišić Dragutin, Vena Pilona 5, Koper,
maloobmejno prepustnico AI 18215, izdala
UE Koper. g-7306

Rama Aslam, Podmilščakova 51, Ljublja-
na, potni list št. BA 218687. s-7007

Rogelj Ivana, Unec 3, Rakek, preklic pre-
klica potnega lista objavljen v Ur. l. RS, št.
63/97, s-63400. s-7048

Rovan Irena, Bukovica 6, Volčja draga, pot-
ni list št. AA 639247, izdala UE Nova Gorica.
g-7247

Selič Mitja, C. na Ostrožno 9, Celje, potni
list št. AA 750545, izdala UE Celje. p-7106

Smailović Meira, Poljanski nasip 32, Ljub-
ljana, potni list št. BA 556214, izdala UE Ljub-
ljana. s-7087

Smukavec Primož, Straža 12, Jesenice,
potni list št. BA 513313, izdala UE Jesenice.
p-7071

Stanič Helena, Bodrež 28, Kanal, maloob-
mejno prepustnico AI 30017, izdala UE Nova
Gorica. g-7152

Stanković Petar, Povšetova 104, Ljublja-
na, potni list št. BA 520594, izdala UE Ljublja-
na. s-7125

Šebalj Zvonko, Cankarjeva 3a, Krško, pot-
ni list št. AA 149857. p-7048

Šoper Jan, Šubljeva 15, Domžale, potni list
št. BA 538486, izdala UE Domžale. g-7189

Šoper Karlo, Šubljeva 15, Domžale, potni
list št. AA 325204, izdala UE Domžale.
g-7190

Šoper Lučka, Šubljeva 15, Domžale, potni
list št. AA 325205, izdala UE Domžale.
g-7192

Šoper Tina, Šubljeva 15, Domžale, potni
list št. BA 465136, izdala UE Domžale.
g-7191

Šprem Robert, Dečkova cesta 42, Celje,
potni list št. BA 476403, izdala UE Celje.
p-7011

Štok Katarina, Ul. Bratov Učakar 106, Ljub-
ljana, potni list št. BA 680000. s-7259

Turk Ludvik, Jakobovo naselje 84, Murska
Sobota, potni list št. BA 92907. p-7067

Valič Vanja, Rožna dolina c. V. 32a, Ljub-
ljana, potni list št. AA 10448. s-7049

Vegi Štefan, Cesta na trato 34, Kočevje,
potni list št. AA 400328, izdala UE Kočevje.
s-7203

Vidmar Matjaž, Velika čolnarska 13a, Ljub-
ljana, potni list št. AA 172636, izdala UE Ljub-
ljana. s-7331

Vrbanek Dejvit, Pot Trško goro 28, Novo
mesto, potni list št. AA 157667, izdala UE
Novo mesto. g-7132

Vukelić Rudolf, Miklošičeva 65, Murska
Sobota, potni list št. AA 795253, izdala UE
Murska Sobota. p-7105

Žmuc Kristina, ROžna dolina C. VI/14,
Ljubljana, potni list št. BA 591925. s-7199

Aleš Janez, Gornji Rudnik III/4, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne kovi-
narske šole Ljubljana, izdano leta 1975.
s-7134

Babič Sebastjan, Poljane 1a, Pobegi, ze-
leno karto in zavarovalne kupone. g-7214

Bakovnik Matjaž, Visoko 88, Visoko pri
Kranju, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1115833, reg. št. 40871, izdala UE Kranj.
g-7218

Bauer Mitja, Barletova 19, Medvode, za-
ključno spričevalo SESŠ Kranj, za poklicprid.
pred. in obd. kovin. g-7039

Bec Urška, Beblerjev trg 10, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1193139,
reg. št. 220588, izdala UE Ljubljana. s-7115

Belle Patricija, Bonifacijeva 2, Piran, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 12141, izdala
UE Piran. s-7237

Benko Nevenka, Medenska cesta 54a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 1014373, reg. št. 202199, izdala UE Ljub-
ljana. s-7205

Bećkanović Zinka, Kunaverjeva 14, Ljub-
ljana, spričevalo 1. letnika in spričevalo o za-
ključnem izpitu, izdala Upravno administrativ-
na šola v Ljubljani. s-7083

Bizjak Štefan, Markovo 6 a, Kamnik, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. 15473. s-796

Blažič Tomaž, Dražgoška ul. 36a, Ljublja-
na, letno spričevalo 4. razreda Srednje elek-
trotehniške šole, izdano leta 1982 in spriče-
valo o zaključnem izpitu Srednje elektroteh-
niške šole, izdano leta 1982. s-7150

Bohanec Simona, C. Krimskega odreda
46, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 9253, izdala UE Vrhnika. s-7235

Bokal Peter, Zminec 20, Škofja Loka, služ-
beno izkaznico št. 384141, izdana leta 1996.
s-7090

Boškin Srečko, Koromači Boškini 5, Slo-
vensko Gračišče, delovno knjižico. g-7098

Bratož Igor, Kvedrova 4, Koper, vozniško
dovoljenje. g-7223

Druge listine
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Brezak Stjepan, Ul. Kozjanskega odreda,
Rogaška Slatina, vozniško dovoljenje št.
9023. p-7121

Bricelj Mihael, Jakčeva 21, Ljubljana, spri-
čevalo o končani OŠ Karel DestovnikKajuh.
s-7314

Bricelj Mihael, Jakčeva 21, Ljubljana, spri-
čevalo 1. in 2. letnika SŠTP v Ljubljani, izdana
leta 1993 in 1994. s-7315

Brumen Dean, Dolenje pri Jelšanah 48,
Jelšane, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 129133, izdala UE Ilirska Bistrica. s-7128

Brus Vesna, Kamna Gorica 51, Cerknica,
2 delnici II. emisije Mercator banke, št.
789887. g-7095

Budna Anton, Krajna brda 10, Blanca, spri-
čevalo Šole za poklicne voznike motornih vozil
Ježica, izdano leta 1976/77. s-7270

Burger Matjaž, Tolstojeva 20, Domžale, za-
varovalno polico št. 446471, izdala Zavaro-
valnica Tilia. s-7324

Cener Milenko, Kranjčeva 19, Černelavci,
delovno knjižico. p-7062

Cerar Ivana, Podter 24, Ljubno, spričevalo
Srednje gostinske šole za leta 1958/59,
1959/60, 1960/61 na ime Selišnik Zofija.
g-7120

Cestnik Irena, Hmeljarska 11, Prebold,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 675128,
izdala UE Žalec. p-7094

Cetin-Sabadin Erika, Istrski odred 4, Izola,
spričevalo. g-7034

Cilenšek Zoran, Prvomajska 4, Litija, pre-
klic preklica vozniškega dovoljenja, objavlje-
nega v Ur. l. RS, št. 84/97, s-84161. s-7311

Cukrov Sandi, Ul. Simona Jenka 8, Dom-
žale, delovno knjižico. s-7043

Cvetko Tatjana, Imeno 60, Podčetrtek,
spričevalo o zaključnem izpitu Pedagoškegim-
nazije Maribor, izdano leta 1978/79. g-7231

Cvjetkovič Vinko, Cankarjeva 50, Nova Go-
rica, vozniško dovoljenje. g-7010

Čas Tina, Trg svobode 5, Ravne na Ko-
roškem, spričevalo o končani OŠ, št.
18/79-93, izdano dne 15. 6. 1993. g-7297

Časar Dušan, Markovci 53, Šalovci, voz-
niško dovoljenje št. 30497. p-7115

Černe Marko, Cesta II. grupe odredov 30,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
31517. s-7005

Černoga Sonja, Zdole 23, Zdole, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 6483. p-7092

Česen Marija, Zoisova 9, Kranj, zaključno
spričevalo Šole za prodajalce, izdano leta
1981. g-7117

Črnjavič Jože, G. Ključarovci 20, Tomaž
pri Ormožu, spričevalo. p-7039

Deželak Natalija, Britof 8, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 809202, reg. št.
44454, izdala UE Kranj. s-7207

Debevec Anica, Rakitna 18, Preserje, za-
varovalno polico št. 136577, izdala Zavaro-
valnica Slovenica. s-7140

Dell Olivo Džino, Mijavčeva ulica 34, Škof-
ljica, delovno knjižico. s-7265

Dermastija Petra, Martinčeva ul. 13, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 4765.
s-7017

Deumič Sandra, C. Cirila Tavčarja 1, Jese-
nice, dijaško mesečno vozovnico, št. 7131.
s-7146

Devetak Elvira, C. prekomorskih brigad 17,
Šempeter pri G., vozniško dovoljenje. g-7105

Dizdarević Rasim, Ljubljanska c. 4a, Gro-
suplje, zaključno spričevalo Gostinskešole v
Ljubljani, izdano leta 1977. s-7016

Djukić Desimir, Mitrovići 98, Mitrovići,
osebno delovno dovoljenje, št. 424467839,
izdano dne 12. 11. 1997. s-7318

Dobnikar Branko, Lokanja vas 23a, Slo-
venska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 268. g-7110

Dobroshi Naser, Obala 117, Porotorž, de-
lovno knjižico. g-7188

Dodig Nikola, Zofke Kvedrove 24, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
446694, reg. št. 111205. s-7238

Dolinar Adrijana, O. Župančiča 48, Idrija,
vozniško dovoljenje. p-7063

Dornik Matjaž, Knezdol 6a, Trbovlje, spri-
čevali 1. in 2. letnika Elektro šole Zagorje,
izdani leta 1981 in 1982. g-7178

Drame Andrej, Arja vas 50a, Petrovče, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 675368,
izdala UE Žalec. p-7028

Drenik Danica, Bršljin 41, Novo mesto,
zavarovalno polico št. 417727, izdala Zavaro-
valnica Tilia Novo mesto. g-7174

Dumendžič Vesna, Kunaverjeva 9, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 5838.
s-7075

Emeršič Matilda, Kraigherjeva ul. 22, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 1791.
g-7111

Emeršič Robert, Zg. Hajdina 124/a, Haj-
dina, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št.
28040, izdala UE Ptuj. g-7112

Enci Hubert, Tolsti vrh 105, Ravne na Ko-
roškem, vozniško dovoljenje, kat. AB, št.
11992, izdala UE Ravne na Koroškem.
g-7100

Evačič Marjo, Skaručna 42, Vodice, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 228111,
reg. št. 185621, izdala UE Ljubljana. s-7204

Fajfar Simona, Vopovlje 21, Cerklje, voz-
niško dovoljenje št. 39557, izdala UE Kranj.
g-7283

Fazliu Skender, Sostrska cesta 19, Ljub-
ljana, indeks Srednje agroživilske šole v Kam-
niku. s-7240

Ferjuc Mihael, Gmajnica 117a, Komenda,
spričevalo 3. letnika in diplomo PKUGŠ Dom-
žale. s-7253

Filip Nadica, Vrtnarija 7a, Vrhnika, spriče-
valo 1. do 3. letnika Poklicne gostinske šole v
Ljubljani, izdano leta 1976 do 1979 in za-
ključno spričevalo, izdano leta 1979, izdano
na ime Pongrac Nadica. s-7050

Fišter Štrukelj Marija, Pot na mah 2, Luko-
vica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
1747. s-7070

Fičur-Laus Elizabeta, Obala 127, Porto-
rož, spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije z
italijanskim uč. jezikom Piran, izdano 26. 6.
1980. g-7177

Florjanc Petra, Majcenova 4a, Trbovlje, de-
lovno knjižico. g-7290

Fon Edi, Vilharjeva 21, Pivka, vozniško do-
voljenje, kat. BGH, št. 12555. p-7038

Frank Robert, Panonska 5, Gornja Radgo-
na, delovno knjižico. p-7053

Galič Marjana, Brege 7, Leskovec, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 16169.
p-7049

Galičič Saša, Puštal 116, Škofja Loka, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 20443, izdala
UE Škofja Loka. s-7157

Galun Brigita, Fikšinci 22, Rogašovci, spri-
čevalo 1981/82. p-7057

Gartner Gašper, Breznikova 13, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 37228.
s-7249

Gavrić Ljubiša, Brezje pri Tržiču 30, Tržič,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne trgov-
ske šole v Kranju, izdano leta 1996. s-7071

Gaši Fadil, Vupovlje 29, Cerklje, delovno
knjižico. g-7291

Glas Ksenija, Vranje 16, Sevnica, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 10964. p-7035

Glušič Emil, Vinska gora 18, Velenje, za-
ključno spričevalo Šolskega centra Boris Ki-
drič - Poklicne avtomehanske šole v Celju.
p-7091

Gorta Marko, Spodnja Javoršica 14, Mo-
ravče, spričevalo 1. letnika, izdala Srednja šo-
la tehniških strok in osebnih storitev v Ljubljani
leta 1990. s-7067

Gržiniž Damir, Kolomban 10d, Ankaran,
vozniško dovoljenje, kat. BCE, št. 29438, iz-
dala SO Koper. g-7012

Gradišar Janez, Sp. Prapreče 8, Lukovica,
spričevalo 2. letnika Poklicne kovinarske us-
njarske in galanterijske šole v Domžalah, šol-
sko leto 78/79. s-7251

Grahek Kristina, Sp. Duplje 39, Duplje,
Alpetourovo vozno karto, št. 418659. g-7014

Grantaša Borut, Nov. ul. 4, Veržej, voz-
niško dovoljenje. p-7073

Grivec Branko, Žirovnica 4, Loka pri Zida-
nem mostu, vozniško dovoljenje. p-7020

Grobelšek Marija, Na zelenici 2, Celje, šol-
skega spričevala. p-7058

Grčar Stanislav, Orešje 32, Sevnica, listi-
no. g-7252

Guček Miroslav, Pilštanj, Lesično, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. 1037. p-7074

Hafner Tomaž, Vodiška 42, Vodice, delov-
no knjižico. s-7020

Haskič Munib, Vena Pilona 2, Koper, de-
lovno knjižico. g-7015

Heberle Zlatko, Lancovo 87, Radovljica,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 9501.
g-7222

Helbl Slavko, Dobrava 18, Radlje ob Dravi,
spričevalo Trgovske šole, izdano leta
1981/82. g-7227

Henrik Klemen, Lopata 23e, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. 25174.
p-7014

Hirci Ivan, Ribiška pot 17, Beltinci, voz-
niško dovoljenje št. 17601. p-7086

Hladnik Miran, Partizanska 6a, Rakek, spri-
čevalo o zaključnem izpitu št 87, izdano dne
22. 6. 1970. g-7229

Hlebec Zdravko, Kog 107, Kog, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 7125, izdala
UE Ormož. g-7278

Hribar Anton, Mali korinj 13, Zagradec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 19313, iz-
dala UE Grosuplje. s-7079

Hribernik Alojz, C. komandanta Staneta 11,
Medvode, spričevalo o zaključnem izpitu Šole
za voznike motornih vozil Ježica, izdan leta
1971. s-7167

Hrustek Štefan, Vevška c. 39, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje elek-
trotehniške šole v Ljubljani, izdano leta 1983
na ime Hrustek Stjepan. s-7148

Hrvat Marica, Einspielerjeva ul. 11, Ljub-
ljana, zavarovalno polico št. 137142, izdal
ABBA Zavarovanje, d.o.o. s-7055

Hudopisk Igor, Stražišče 57, Prevalje, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 14977, izdala
UE Ravne na Koroškem. g-7280

Hudournik Jože, Topolšica 2, Topolšica,
zaključno spričevalo, izdala Poklicna šola za
voznike motornih vozil Ježica v Ljubljani leta
1974. p-7117

Intihar Mihael, Lancovo 63, Radovljica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 22687.
g-7011

Ius Paolo Enver, IX. korpusa 79, Nova Go-
rica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
38535. p-7032

Ivanež Pavel, Gradnikova 75, Radovljica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 15477.
g-7116
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Ivančič Vlasta, Slivice 40, Cerknica, spri-
čevala 1. do 8. razreda OŠ Jožeta Krajca
Rakek, na ime Korenčič Vlasta, izdana leta
1971/72 - 1980/81. s-7330

Jaklič Slavko, Podreber 31, Straža pri No-
vem mestu, vozniško dovoljenje, kat. ABCEF-
GH, št. 17980, izdala SO Novo mesto.
g-7276

Jakše Jože, Golnik 140, Golnik, listino.
g-7193

Jamnikar Roman, Lokavica 87a, Šoštanj,
diplomo RŠE Velenje, izdano leta 1982/83.
p-7006

Jamšek Avguštin, Ptujska ul. 30, Ljublja-
na, spričevalo Šole za poklicne voznike mo-
tornih vozil Ježica, izdano leta 1972. s-7248

Jan Boštjan, Ul. Vide Janežičeve 17, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
243829, reg. št. 186354, izdala UE Ljublja-
na. s-7051

Jarc Marija, Visoko 4c, Visoko, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 736856, reg. št.
19767, izdala UE Kranj. g-7109

Jekl Domen, Zadobrova 34, Škofja vas,
spričevalo I. letnika Srednje Usnjarske krznar-
ske šole Domžale, izdano leta 1992. p-7021

Jenič Alojz, Drage 9, Suhor, delovno knji-
žico, reg. št. 25681, ser. št. 294091, izdana
15. 12. 1981 v Novem mestu. g-7233

Jerič Ivan, Tlake 20a, Rogatec, listino.
p-7080

Jordan Nikola, Podseča 112, Mavčiče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1146670, reg. št. 47840. g-7281

Jurečič Matej, V. Mraševo 56, Podbočje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 13847.
p-7124

Kajba Franc, Mariborska 76/a, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. BCGH, št. 37395.
p-7007

Kajfež Anja, Jesenkova 4, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 2304. s-7179

Kamerić Senada, Trg svobode 25, Trbov-
lje, spričevalo o končani Osnovni šoli Trbov-
lje, izdano leta 1983. s-7243

Kapun Aljaž, Ul. XIV. divizije 7, Rimske To-
plice, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
571029, izdala UE Laško. p-7030

Karo Almira, Kamniška 13, Domžale, spri-
čevalo 4. letnika, izdala Srednja tekstilna, obu-
tvena in gumarska šola Kranj leta 1990 na ime
Ušeničnik Almira. s-7081

Kastelic Tomaž, Šmartno 47, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 928396,
reg. št. 68726, izdala UE Ljubljana. s-7060

Kavazovič Haso, Smrekarjeva 26, Izola,
spričevalo III. letnika, izdano leta 1978/79 in
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne grad-
bene šole Veno Pilon v Ajdovščini, št.
312179, izdano leta 1979. g-7122

Kavčič Boštjan, Hotovlja 84, Poljane, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 20603, izdala
UE Škofja Loka. s-7183

Kesedžić Šerif, Ulica 28. maja 73, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
292262, reg. št. 108031, izdala UE Ljublja-
na. s-7091

Kikec Lidija, Prekmurske čete 11, Murska
Sobota, spričevalo. p-7084

Kikec Lidija, Prekmurske čete 11, Murska
Sobota, diplomo št. 409, izdana pri SDES
Murska Sobota, dne 23. 6. 1989. p-7085

Klemenčič Igor, Nadgoriška cesta 49,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BSGH, št.
207688, S 1049273, izdala UE Ljubljana.
s-7074

Kožar  Dušan,  Miklošičeva  4c,  Domžale,
vozniško  dovoljenje,  kat.  BGH,  št.
S 234677, reg. št. 26024, izdala UE Domža-
le. s-7038

Kocjančič David, Frenkova 5, Pobegi, za-
ključno spričevalo Srednje pomorske šole v
Piranu, smer strojni tehnik, izdano leta 1984.
sg-7040

Kokovnik Strnad Mateja, Podvrh 58, Bra-
slovče, zaključno spričevalo Kmetijske šole
Šentjur, izdano leta 1993/94. g-7232

Kolarič Kohn Marta, Cesta na Markovec
14, Koper, vozniško dovoljenje št. 3790, iz-
dala SO Koper. g-7273

Končan Izidor, Ul. Minke Bobnar 5, Ljub-
ljana, diplomo Srednje šole tehničnih strok in
osebnih storitev, izdano leta 1987. s-7021

Korent Bernarda, Obzidna 18, Piran, listi-
no. p-7088

Kos Ivanka, Rogovila 29, Mirna peč, spri-
čevalo za 1. letnik SŠGT. g-7033

Kos Zoran, Jako 82, Murska Sobota, voz-
niško dovoljenje. p-7096

Kostanjevec Marija, Kidričeva 4, Celje, os-
novnošolsko spričevalo. g-7294

Kostič Bor, Litijska 363, Ljubljana, dijaško
mesečno vozovnico, št. 41103. s-7119

Kotur Branko, Trg V. Vlahoviča 11, Ribni-
ca, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 3214, iz-
dala UE RIbnica. s-7062

Kovač Berislav, Vinkovci, zaključno spriče-
valo Poklicne šole Ivana Kavčiča izdano leta
1982. s-7041

Kovačič Klemen, Zasip Sebenje 84, Bled,
vozniško dovoljenje, kat. H, št. 23165.
g-7013

Kovačič Matej, Kumrovška ul. 9, Ljublja-
na, diplomo Centra za dopisno izobraževanje
v Ljubljani, izdana leta 1997. s-7161

Kovjenić Slavko, Ljubljanska 84, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1068371,
reg. št. 31031, izdala UE Domžale. s-7266

Košir Igor, Ul. Bratov Hvalič 91, Nova Go-
rica, študentsko izkaznico. s-7142

Košmrl Jože, Podklanc 8, Sodražica, za-
varovalno polico AO št. 511004, izdala Zava-
rovalnica Adriatic. g-7286

Koštomaj Branko, Aselinska 6, Vojnik, voz-
niško dovoljenje št. 2949. p-7075

Kržan Milan, Ulica bratov Učakar 122,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 185821, reg. št. 12184. s-7068

Kržič Andrej, Rakitna 48, Preserje, spriče-
valo Šole za poklicne voznike motornih vozil
Ježica, izdano leta 1973. s-7019

Krajnc-Bizjak Izidora, Gmajna 24/c, Slo-
venj Gradec, spričevalo za I. in II. letnik PAŠ
Slov. Gradec, izdano leta 1978/79 in
1979/80 na ime Krajnc Izidora. g-7032

Krajšek Elizabeta, Lučarjev kal 27, Ivanč-
na Gorica, delovno knjižico na ime Hočevar
Elizabeta. s-7200

Kraškovič Katarina, Predgrad 39, Stari trg
pri Ložu, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje trgovske šole Kranj. g-7230

Krašovec Jure, Chengdujska 20, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 33564.
s-7242

Krašovic Marjeta, Šolska 4, Domžale, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 122076,
reg. št. 943, izdala UE Domžale. s-7212

Krepek Drago, Krčevina 12 pri Vurbergu,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št.
16829, izdala UE Ptuj. g-7008

Kuhar Janez, Malence 13, Kostanjevica
na Krki, spričevalo 3. letnika Elektro šole.
g-7182

Gulaš Božena, Oljeva pot 7/b, Koper, de-
lovno knjižico. g-7292

Kuralt Matija, Vaše 7a, Medvode, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. S 444717, reg.
191291, UE Ljubljana. s-7162

Kure Barbara, Ulica Pod gradom 28a, Ra-
dlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
10368, št. S 1179773, izdala UE Radlje ob
Dravi. p-7031

Kučan Janez, Gorenje Jelenje 1, Dole pri
Litiji, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št. S
773359. s-7088

Lahajnar Aleš, Zg. Jezersko 48, Zg. Jezer-
sko, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1078744, reg. št. 46479, izdala UE Kranj.
s-7319

Laharnar Lucija, Maistrova 6, Litija, letno
spričevalo 2. letnika Šolskega centra za bla-
govni promet, izdano leta 1981 na ime Anžič
Lucija. s-7023

Lajič Stanka, Titova 69, Jesenice, spriče-
valo 8. razreda, izdano leta 1997. g-7228

Langenfus Silva, Ulaka 8, Velike Lašče,
diplomo, izdala Srednja upravno administrativ-
na šola v Ljubljani. s-7086

Langus Maruša, Titova 49, Jesenice, spri-
čevalo zaključnega izpita Srednje ekonomske
šole Radovljica. g-7225

Lauko Igor, Pod gradom 22, Radlje ob
Dravi, duplikat vozniškega dovoljenja kat.
ABGH, št. 8255, izdala UE Radlje ob Dravi.
p-7114

Lavrič Vesna, Beblerjev trg 8, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
265941, reg. št. 116914, izdala UE Ljublja-
na. s-7201

Lazar Dušan, Medvedova cesta 21, Ljub-
ljana, spričevalo Poklicne avtomehanske šole
v Ljubljani, izdano leta 1967. s-7052

Lazar Milan, Engelsova 10, Piran, spriče-
valo o zaključnem šolanju Srednje šole za mi-
ličnike kadete, št. I-233/20, izdano dne
26. 6. 1974. g-7320

Lesjak Boštjan, Vrhpolje pri Kamniku 141,
Kamnik, delovno knjižico. s-7262

Lešnik Andreja, Framska 4, Maribor, zava-
rovalno polico št. 127526, izdala Zavarovalni-
ca Sloveica d. d., Filiala Maribor. g-7215

Ljubijankić Safet, Prešernova cesta 21, Ra-
domlje, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
22772, št. S 356320, izdala UE Domžale.
s-7256

Lokošek Katja, Pod hribom 44, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 7820. s-7027

Lopert Jožef, Kobilje 226/a, Lendava, de-
lovno knjižico, zap. št. 65, ser. št. 322660,
izdana dne 24. 3. 1982 pri Občini Lendava.
p-7072

Lorenci Marija, Št. Janž 41, Vuzenica, spri-
čevalo OŠ izdano na ime Naglič Marija leta
1977. p-7002

Luin Zdravko, Hruševica 46, Štanjel, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 411. g-7285

Lukinić Petar, Krvinova 8, Ljubljana, delov-
no knjižico. s-7054

Maglica Egon, Lucan 11, Lucija, Porotorž,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 7195, izdala
SO Piran. p-7045

Makovec Darko, Postružnikova 14, Ljuto-
mer, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8218,
izdala UE Ljutomer. p-7023

Malc Mirana, Liminjanska 87, Portorož,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 6803, izdala
UE Piran. g-7284

Malerič Stanislav, Podlog 3a, Dragatuš,
spričevalo 4. letnika Tehniške šole za strojno
stroko v Novem mestu, izdano leta 1981.
s-7160

Martinčič Danijel, Vodule 10, Dramlje, za-
varovalno polico št. 436743. g-7030

Marušič Jože, Slovenska vas 2, Pivka, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S5193,
izdala UE Postojna. p-7055

Matjašič Luka, Draga 44, Ljubljana, dijaško
mesečno vozovnico, št. 17776. s-7166
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Matuš Lado, Murova 1, Jesenice, vozniško
dovoljenje št. 1175364 in 1175155. g-7101

Mavrič SImona, Scopolijeva 81, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S913612,
reg. št. 40576, izdala UE Ljubljana. s-7134

Medved Iztok, Letonjeva 6, Maribor, in-
deks Fakultete za organizacijske vede Univer-
ze v Mariboru, izdan leta 1997. s-7094

Mehle Milan, Ponoviče 3/a, Litija, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. S 859102, izdala
UE Litija. s-7129

Merela Vinko, Pot za Bistrico 60, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 758218,
reg. št. 21175, izdala UE Domžale. s-7275

Mesarič Danilo, Sp. Jablane 22, Cirkovce,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. 32002,
izdala UE Ptuj. g-7272

Mikec Andreja, Kunaverjeva 4, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 296139,
reg. št. 26907, izdala UE Ljubljana. s-7139

Mikec Margareta, Celovška cesta 287,
Ljubljana, spričevalo OŠ Valentina Vodnika,
izdano leta 1992. s-7053

Miklavčič Brigita, Frankovo naselje 41,
Škofja Loka, spričevalo 8. razreda OŠ za odra-
sle na Ljudski univerzi v Škofji Loki, izdano
dne 1. 9. 1995. s-7301

Milak Slavko, Moždjenec, Novi Marof, spri-
čevalo 1. in 2. letnika Poklicne gradbene šole
v Ajdovščini. s-7124

Milutinović Damir, Preglov trg 10, Ljublja-
na, spričevalo 3. letnika Srednje šole za raču-
nalništvo in naravoslovje, izdano leta 1993.
s-7277

Mirkić Diko, Kvedrova c. 26, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
S322826, reg. št. 41310, izdala UE Ljublja-
na. s-7130

Mlakar Barbara, Jakopičeva 7, Celje, voz-
niško dovoljenje št. 33990. p-7089

Mlakar Žiga, Nomenj 37, Bohinjska Bistri-
ca, Alpetourovo vozovnico št. 477160.
g-7096

Mohar Vid, Sinja Gorica 75, Vrhnika, potr-
dilo o znanju CPP, št. 1133/88, izdala UE
Vrhnika. s-7066

Mohorko Marjan, Skrblje 26, Majšperk,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 34727, iz-
dala UE Ptuj. g-7220

Mravlja Marija, Škofjeloška 10, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 170694,
reg. št. 10795. g-7173

Munih Jurij, Gregorčičeva 12, Nova Gori-
ca, vozniško dovoljenje. g-7009

Nadarević Hazim, Vojkova c. 71, Ljublja-
na, spričevalo Šole za poklicne voznike mo-
tornih vozil Ježica. s-7254

Naglič Renata, Orlova 26, Ljubljana, spri-
čevalo o zaključnem izpitu, izdala Srednja šola
za trgovinsko dejavnost v Ljubljani leta 1991.
s-7236

Nezirević Merima, Dolščaki 7, Rob na Do-
lenjskem, delovno knjižico. s-7069

Novak Iztok, Klaričeva 13, Koper, vozniško
dovoljenje, kat. A, št. 22181. g-7114

Novak Nives, Glinškova pl. 3, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1163859, reg. št. 185884, izdala UE Ljublja-
na. s-7127

Ogorevc Alenka, Reteče 133, Škofja Lo-
ka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 24331,
izdala UE Škofja Loka. s-7077

Ogorevc Alenka, Reteče 133, Škofja Lo-
ka, dijaško mesečno vozovnico, št. 20275.
s-7078

Oman Petra, Zminec 55, Škofja Loka, listi-
no. g-7327

Omerzelj Magda, Veluščkova 4, Izola, voz-
niško dovoljenje, kat. H, št. 8780, izdala SO
Izola. g-7113

Omladič Matjaž, Ulica heroja Staneta 6,
Žalec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
793444, izdala UE Žalec. p-7026

Osredkar Dominik, Lučine 5, Gorenja vas,
spričevalo Poklicne kovinarske šole Škofja Lo-
ka, izdano leta 1980/81. g-7295

Pantovič Ivan, Pod Lipami 26, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. B, št. 40858. p-70103

Pavlović Marko, Medno 41, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. S 970496, reg.
št. 200730, izdala UE Ljubljana. s-7181

Pavšek Simona Marija, Gradec 54, Laško,
diplomo. p-7078

Pegam Maja, Črnc 54, Brežice, delovno
knjižico na ime Recer Maja. s-7213

Pere Denis, Linhartova cesta 86, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1002395, reg. št. 146061, izdala UE Ljublja-
na. s-7206

Perhaj Gregor, Gotska 9, Ljubljana, dijaško
mesečno vozovnico, št. 21852. s-7234

Perko Urša, Sebenjc 44, Križe, Alpetouro-
vo vozovnico št. 487600. g-7293

Petrič Meta, Pot na Fužine 13, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 1555. s-7080

Pevec Nada, Trg Franca Kozarja 1, Hrast-
nik, spričevalo OŠ. p-7090

Pešić Zlatko, Frankovo naselje 43, Škofja
Loka, delovno knjižico. s-7287

Pečnik Alojz, Pokoše 17a, Zg. Polskava,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. 5908.
g-7219

Pečnik Stanko, Florjan 40a, Gornji Grad,
vozniško dovoljenje. p-7068

Pisić Vasilije, Puhova ul. 6, Ljubljana, spri-
čevalo Šole za poklicne voznike motornih vozil
Ježica. s-7153

Piskernik Primož, Celovška c. 108, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
228977, reg. št. 149976, izdala UE Ljublja-
na. s-7316

Plavec Tatjana, Pušenci 41a, Ormož, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 8449,
izdala UE Ormož. g-7282

Polak Brigita, Zg. trg 10, Vuzenica, voz-
niško dovoljenje, kat. B, št. 6723, izdala UE
Radlje ob Dravi. p-7029

Ponjavić Jozo, Ob Kamniški progi 9, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1105916, reg. št. 212164, izdala UE Ljublja-
na. s-7133

Popovič Brina, Friderikova 4, Celje, delov-
no knjižico. p-7061

Postuniver Sitas, Prisojna pot 8, Koper,
zavarovalno polico AO 519656, ZK 459353,
izdala Zavarovalnica Adriatic. g-7288

Prah Helena, Novo Polje c. XII/17, Ljublja-
na, spričevalo o zaključnem izpitu, izdala Po-
klicna šola trgovinsko dejavnost v Ljubljani leta
1982 na ime Sitar Helena. s-7082

Praznik Ingrid, Ul. Bratov Nemec 10, Šem-
peter, diplomo Srednje tekstilne, obutvene in
gumarske šole Kranj, izdana leta 1990.
p-7111

Prašnikar Jože, Miklošičeva ul. 4c, Dom-
žale, delovno knjižico. s-7057

Prezelj Ingrid, Partizanska 17, Idrija, origi-
nal spričevala o zaključnem izpitu za poklic
natakar, izdano leta 1993. g-7031

Prhaj Ana, Ponikve 26, Videm Dobrepolje,
zavarovalno polico št. 507376, izdalaZavaro-
valnica Adriatic. s-7260

Primon Uroš, Črnova 58, Velenje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1005767, izdala
UE Žalec. p-7044

Pufler Simon, Tovornikova 21, Rimske To-
plice, delovno knjižico št. 4891. p-7123

Rac Teo, Vodopivčeva 26, Koper, vozniško
dovoljenje. g-7106

Radoševič Marjan, Koreninova ul. 5, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
632565, reg. št. 184375, izdala UE Ljublja-
na. s-7322

Raj Alojz, Brezovica 61, Velika Polana, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 7022, izdala
UE Lendava. p-7051

Rančar Janez, Dobje 26, Dramlje, diplo-
mo SKSMŠ. p-7079

Razpet Bojan, Ravne pri Cerknem 44,
Cerkno, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
št. 8918, izdala UE Idrija. p-7087

Račič Alojzij, Uraničeva ul. 12, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1107896, reg. št. 101074, izdala UE Ljublja-
na. s-7202

Relić Biljana, Polanškova ulica 34, Ljublja-
na, spričevalo 4. letnika Srednje zdravstvene
šole v Ljubljani, izdano leta 1997. s-7072

Remic David, Žanova 24, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 51074, reg. št.
39599. g-7274

Repnik Lidija, Selca 62, Selca, vozno kar-
to. g-7045

Repovž-Grabnar Ida, Tesarska 10, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
846795, reg. št. 198805, izdala UE Ljublja-
na. s-7159

Rihar Miha, Gumnišče 11, Škofljica, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 200037, S
929591, izdala UE Ljubljana. s-7076

Rožanc Martin, Okrog 20, Ponikva, voz-
niško dovoljenje št. 3201. p-7042

Robas Lovro, Funtkova 21, Ljubljana, služ-
beno vozovnico, št. 1225. s-7001

Rojko Bojan, Korovci 12a, Cankova, voz-
niško dovoljenje. p-7037

Rutar Ivo, Stresova 4a, Kobarid, delovno
knjižico. p-7120

Sabotin Franc, Kočevske Poljane 29, Do-
lenjske Toplice, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 22612, izdala UE Novo mesto.
g-7216

Selišnik Alojzij, Luče 67, Luče, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. 1280. p-7046

Selič Miran, Cesta 14. div. 60, Štore, listi-
no št. 28018. p-7022

Semolič Nina, Kleče 35, Ljubljana, dijaško
mesečno vozovnico, št. 35761. s-7263

Sitar Marija, Breznica 17/c, Žirovnica, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Vajenske šole -
vrtnarske stroke, izdan dne 15. 10. 1964, št.
4. g-7121

Skender Aleksander, Ponoviče 22/c, Liti-
ja, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
109088, izdala UE Litija. s-7065

Skok Janko, Krožžna 12, Koper, vozniško
dovoljenje št. 25980. g-7217

Skubic Jožefa, Litijska cesta 153, Ljublja-
na, izkaznico vojnega veterana, št 10302, iz-
dana leta 1997. s-7250

Skubic Špela, Ob potoku 25, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 19913.
s-7264

Slabe Rajko, Sovodenj 40, Sovodenj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 22365, izdala
UE Škofja Loka. s-7180

Slatenšek Marija, Bezina 21, Slovenske
Konjice, spričevalo Srednje živilske šole Mari-
bor, izdano leta 1993. g-7298

Smilja Češnik, Ob Bistrici 3, Muta, spriče-
valo Srednje šole Edvarda Kardelja Slovenj
Gradec, zaporedna št. indeksa 410, izdano
leta 1985. p-7056

Smiljčič Marina, Ravne 26, Tržič, meseč-
no karto Integral Tržič. g-7186

Sotenšek Viljem, Kotredež 28, Zagorje,
spričevalo 3. letnika Kov. šole. p-7118
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Sotjar Jože, Žurkov dol 25, Sevnica, voz-
niško dovoljenje. p-7122

Stanković Snježana, Jarška c. 16, Ljublja-
na, indeks Srednje šole za trgovinske dejav-
nosti v Ljubljani, izdan leta 1982 na ime Ve-
leušič Snježana. s-7165

Starič Marija, Zabrdje 36, Mirna, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 437010, reg. št.
6169, izdala UE Trebnje. s-7006

Sterle-Pogorelec Arijana, Plešičeva ul. 25,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 931714, reg. št. 177349, izdala UE Ljub-
ljana. s-7022

Stevanovski Tomo, Komen 133c, Komen,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10618.
g-7171

Stijepič Djordje, Trata XII/2, Kočevje,
vozniško dovoljenje kat. ABCDEFGH, reg. št.
5424, izdala UE Kočevje. g-7326

Stipič Anto, Kidričeva 53, Kranj, spričeva-
lo o zaključnem izpitu. g-7185

Stojanovič Tine, J. Puharja 8, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 170936,
reg. št. 18693. g-7018

Stopar Žiga, Preglov trg 12, Ljubljana, de-
lovno knjižico. s-7241

Svetlik Urška, Grilčeva 32, Idrija, spričeva-
lo 1. - 4. letnika Gimnazije Jurija Vege Idrija in
maturitetno spričevalo. s-7209

Šalamon Magda, Gomilsko 80a, Gomilsko,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
319154, izdala UE Žalec. p-7027

Šantej Jerica, Pot na Zajčjo goro 24, Sev-
nica, delovno knjižico. p-7036

Šavron Rudolf, Račice 2a, 6250 Ilirska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
S 326527, reg. št. 8169, izdala UE Ilirska
Bistrica. s-7302

Šenk Tomaž, Glavarjeva ul. 19, Ljubljana,
kupone zavarovalne police št. 478925, izdala
Zavarovalnica Tilia. s-7046

Šfendija Danica, Vinski vrh 48, Miklavž pri
Ormožu, vozniško dovoljenje, kat. F, reg. št.
3913, izdala UE Ormož. g-7170

Šimec Martin, Griblje 20, Gradac, vozniško
dovoljenje št. 8282. p-7060

Šimenc Gregor, Češnjevek 10, Cerklje,
spričevalo Trgovske šole, izdano leta
1995/96. g-7123

Šimič Sanja, Gortanova 21, Piran, delovno
knjižico. g-7187

Šmejc Roman, Litijska cesta 14, Šmartno
pri Litiji, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
995635, izdala UE Litija. s-7064

Šmerc Stanislav, Obrežje 1a, Zidani most,
vozniško dovoljenje št. 300. p-7076

Štamcar Primož, Za jezom 3, Tržič, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 7681, izdala
UE Tržič. p-7108

Štiberc Aleksandra, Ul. RIsta Savina 16/a,
Žalec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1170704, izdala UE Žalec. p-7025

Štorman Zvone, Šempeter 5a, Šempeter,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. S 20741, iz-
dala UE Žalec. p-7024

Štuhlek Ivan, Prožinska vas 46, Štore, voz-
niško dovoljenje št. 9152. p-7112

Šuligoj Stanka, Merljaki 66, Miren, voz-
niško dovoljenje. g-7279

Tajnšek Aleksander, Kajuhova 1, Kamnik,
spričevalo Šole za poklicne voznike motornih
vozil Ježica, izdano leta 1989/90. s-7197

Tekavc Franc, Ul. bratov Učakar 76, Ljub-
ljana, spričevalo Šole za poklicne voznike mo-
tornih vozil Ježica. s-7261

Tekavec Marko, Mala Slevica 21, Velike
Lašče, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
S 1043077, reg. št. 170521, izdala UE Ljub-
ljana. s-7126

Tesner Stanislav, Hudovernikova ul. 4,
Ljubljana, diplomo za voznika Srednje šole teh-
ničnih strok in osebnih storitev Ljubljana, izda-
na na ime Miloševič Stanislav, izdano leta
1987, št. VIII/1649 R-31. s-7018

Tešnjak Mladen, Ipavčeva 4a, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 25004. p-7107

Tihelj Ivan, Jelenčeva ul. 28, Kranj, duplikat
vozniškega dovoljenja št. S 1045390, reg. št.
5061, kat. ABCGH, izdala UE Kranj. s-7329

Tičar Simona, Črnavska pot 11, Preddvor,
spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske šole
v Kranju, izdano leta 1992 na ime Lipar Simo-
na in spričevalo o zaključnem izpitu iste šole,
izdano leta 1994. g-7176

Tomažič Darko, Maistrova 23, Celje, zava-
rovalno polico. p-7019

Tomašič Nevenka, Pohova ul. 16, Ljublja-
na, študentsko izkaznico. s-7163

Toplek Barbara, Lovska ul. 7, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1190042, reg. št. 196431, izdala UE Ljublja-
na. s-7255

Topolnjak Dražen, Kolodvorska, Čakovec,
spričevala 1., 2. in 3. letnika Srednje gostin-
ske šole v Izoli, izdana leta 1977/78,
1978/79, 1979/80. g-7267

Travižan Boris, Dol. Kamence 49, Novo
mesto, diplomo SŠTZU Novo mesto, št.
I/KS-1250, izdana leta 1988. s-7037

Turk Ludvik, Jakobovo naselje 84, , Murska
Sobota, vozniško dovoljenje št. 9743. p-7066

Ulčar Urška, Cankarjeva 34, Kamnik, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 3266. s-7061

Uzeirovič Almir, Revolucije 2b, Jesenice,
vozniško dovoljenje št. S 1022357, izdala UE
Jesenice. g-7224

Vedenik Darja, Hmeljarska c. 4, Prebold,
dijaško mesečno vozovnico, št. 10437. s-7158

Vehovar Tina, Jarše 21, Ljubljana, dijaško
mesečno vozovnico, št. 24399. s-7164

Velić Mujo, Rimska 2, Ljubljana, dijaško
mesečno vozovnico, št. 20313. s-7073

Velkavrh Vesna, Kunaverjeva 1, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S998766,
reg. št. 206260, izdala UE Ljubljana. s-7321

Velušček Milva, Kolarska 11, Koper, de-
lovno knjižico. g-7099

Vižin Jelka, Soška ul. 36, Ljubljana, izkaz-
nico vojnega veterana št. 13403, izdana
26. 3. 1997. s-7056

Videergar Roman, Mlinše, Izlake, zaključ-
no spričevalo. p-7119

Vindiš Stanislav, Podlože 8a, Ptujska Gora,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje frizer-
ske, tekstilne, strojne in prometne šole v Celju,
št. 2585, izdano dne 10. 4. 1971. g-7118

Vičar Silva, Ulica Vide Alič 18, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 8790, izdala
UE Ptuj. g-7271

Vogrin Ema, Dobja vas 4/a, Prevalje, spri-
čevalo št. 992. g-7226

Volgyi Gizela, Pince 1/a, Lendava, vozniško
dovoljenje, kat. ABFGH, št. 5567. p-7050

Volk Daška, Brodarjev trg 7, Ljubljana, in-
deks, izdala Srednja gradbena in ekonomska
šola v Ljubljani. s-7084

Volčanšek Andrej, Kidričeva 7, Jesenice,
vozniško dovoljenje št. 22602/20341/98-4.
g-7172

Volčjak Jerneja, Beblerjev trg 6, Ljubljana,
spričevalo 8. razreda OŠ Nove Jarše, izdano
leta 1993/94. s-7328

Vukalić Fuad, Delavska 9, Jesenice, voz-
niško dovoljenje. g-7107

Zadravec Dražen, Zgornje Pirniče 94/a,
Ljubljana, zavarovalno polico št. 472761, iz-
dala Zavarovalnica Tilia. s-7323

Zajec Katarina, Mekinčeva ul. 22, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje trgovske
šole v Ljubljani, izdano leta 1996. s-7304

Zelinac Borislav, Jamova cesta 48, Ljublja-
na, spričevalo 2. letnika SŠTSOS v Ljubljani
leta 1994. s-7047

Zeljfi Memeti, Ciril Metodova ul. 8, Maribor,
zavarovalno polico št. 120533, izdala Zavaro-
valnica Slovenica, d. d., Filiala Maribor. g-7289

Zelko Sabina, Pečarovci 33, Mačkovci, li-
stino. p-7077

Zemljič Kristjan, Ul. Slavka Gruma 10, No-
vo mesto, dijaško mesečno vozovnico, št.
3271. s-7325

Zidarič Mirjam, Morsko 9, Kanal, vozniško
dovoljenje. p-7033

Zidarič Mirjam, Morsko 9, Kanal, vozniško
dovoljenje. p-7034

Zoegling Marjan, Lokavci 35, Spodnji Ivanj-
ci, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
9276, izdala UE Gornja Radgona. g-7104

Zonta Ketty, Gradnikova 12, Koper, matu-
rantski izpit Naravoslovne It. gimnazije Piran,
izdano na ime Ketty Nusdorfer. g-7035

Zorinič Boris, Dobovo 14, Celje, zaključno
spričevalo Elektro šole Maribor, izdano leta
1984. g-7296

Zrim Jurij, Levarjeva ul. 44, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. AGH, št. S 1163663,
reg. št. 195882, izdala UE Ljubljana. s-7208

Zrim Marjan, Spodnje Gorje 148, Zgornje
Gorje, spričevalo o zaključku 4. letnika Sred-
nje šole Iskra Kranj. g-7184

Zupan Kristina, Koritno 34, Bled, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 23798. g-7221

Zupančič Tina, Klavčičeva ul. 2, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 16839, iz-
dala UE Kamnik. s-7131

Zupančič Uroš, Hudeje 3, Trebnje, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. S 692692, reg.
št. 9531, izdala UE Trebnje. s-7198

Žagar Janez, Zakal 12, Kamnik, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 15979. s-7042

Željko Jakupec, Virovitica 1, Hrvaška, spri-
čevalo 1. in 2. letnika Poklicne gradbene šole
Ivana Kavčiča, izdana 1978, 1979. s-7317

Žohar Tomaž, Topovlje 24, Braslovče, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. S 792469, iz-
dala UE Žalec. p-7047

Žolnir Aleksander, Podvin 2, Žalec, vozni-
ško dovoljenje, kat. BFGH, S 319442, izdala
UE Žalec. p-7125
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