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Sodni register

KRANJ

Rg-200769
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01099 z dne 30. 12. 1997 pri
subjektu vpisa BREZA, d.o.o., trgovina z
gradbenim, repro materialom in stori-
tve, sedež: Podbrezje 109, 4202 Naklo,
pod vložno št. 1/00578/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo družbeni-
ka zaradi odsvojitve poslovnega deleža,
spremembo osebe, pooblaščene za zasto-
panje in akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5334527
Ustanovitelja: Grašič Matko, Podnart,

Gobovce št. 10, vstop 24. 10. 1989, vlo-
žek 8,067.341 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Grašič Anica, izstop 6. 8. 1997.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Gra-
šič Anica, razrešena 25. 7. 1997.

Rg-200838
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/01285 z dne 11. 12. 1997 pri
subjektu vpisa BREZA, trgovsko podjetje,
d.o.o., Duplje, sedež: Podbrezje 109,
4203 Duplje, pod vložno št. 1/00578/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme in skrajšane firme, sedeža,
razširitev in uskalditev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5334527
Firma: BREZA, d.o.o., trgovina z grad-

benim, repro materialom in storitve
Skrajšana firma: BREZA, d.o.o.
Sedež: 4202 Naklo, Podbrezje 109
Dejavnost, vpisana 11. 12. 1997: 4511

Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena

dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 50301 Tr-
govina na debelo z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50302 Trgo-
vina na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50401 Trgo-
vina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157

Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in malimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
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Prenehanje družb
po skrajšanem postopku in izbris

iz sodnega registra

rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7131 Daja-
nje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 71401 Izposojanje
športne opreme; 71402 Dejavnost vidotek;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 74201 Geodetsko, geološko, geo-
fizikalno, geokemično in drugo opazovanje,
meritve, kartiranje; 74202 Prostorsko pla-
niranje in urbanistično načrtovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7482 Pakiranje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 90001
Zbiranje in odvoz odapdkov; 90005 Druge
storitve javne higiene; 9303 Druge storitve
za nego telesa.

LJUBLJANA

Srg 5288/94 Rg-32
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

Družba OPEN MIND, d.o.o., Ljubljana,
Podjetje za organizacijo jezikovnih te-
čajev, Ljubljana, Na jami 9/82, reg. št.
vl. 1/15890/00, preneha po sklepu
skupščine z dne 4. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Darja Korošec, Na jami
9, Ljubljana in Borut Zemljič, Betnavska
129, Maribor, z ustanovitvenim kapitalom
8.000 SIT, ki prevzemata obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja,
na Darjo Korošec 6.000 SIT in 2.000 SIT
na Boruta Zemljiča.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo

sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 1. 1998

Srg 7094/96 Rg-33
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

Družba STANE-COMP, Podjetje za
svetovanje in računalniške usluge,
d.o.o., Ljubljana, s sedežem Stare Črnu-
če 26, Ljubljana, reg. št. vl. 1/21659/00,
preneha po sklepu skupščine z dne 17. 12.
1996.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Srakar Stanislav, Stare Čr-
nuče 26, Ljubljana, z ustanovitvenim kapita-
lom 100.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 12. 1997

Srg 5709/97 Rg-34
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

Družba SITOTISK ECKERT, podjetje
za grafične storitve in marketing, d.o.o.,
Ljubljana, s sedežem v Ljubljani, Litostroj-
ska 40, reg. št. vl. 1/17722/00, preneha
po sklepu skupščine z dne 9. 10. 1997.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Eckert-Novak Maja, Ja-
mova cesta 68 in Hršak Egon, Celovška
cesta 138, z ustanovitvenim kapitalom
2,364.800 SIT, ki prevzemata obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2,364.800 SIT prenese med oba družbeni-
ka v skladu z njuno udeležbo v osnovnem
kapitalu, tako da od celotnega premoženja
družbe prejmeta Maja Eckert-Novak in Egon
Hršak vsak po eno polovico.

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 30. 1. 1998

Srg 11404/94 Rg-35
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

FLEXI, d.o.o., Ljubljana, podjetje za
proizvodnjo, trgovino in posredništvo,
d.o.o., Škril 44, 1292 Ig pri Ljubljani,
preneha po sklepu skupščine z dne 21. 5.
1995.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Svetlin Metod, z ustanovi-
tvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 7. 1995

MARIBOR

Srg 3500/94 Rg-29
Družba ESCONA, računalniška in nav-

tična oprema, d.o.o., Pod vinogradi 47,
Maribor, reg. št. vl. 1/4040-00, katere
ustanovitelja sta ESCO Računalniška, pro-
cesna in biro oprema, d.o.o., Pod vinogradi
47, Maribor in MIKROZENTRUM, Compu-
ter-Handels-gesellschaft mbH.,
St.-Peter-Hauptstrasse 208, Graz, Avstrija,
po sklepu ustanoviteljev družbe z dne 19. 5.
1994 preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel ESCO, Ra-
čunalniška, procesna in biro oprema, d.o.o.

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

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 23. 4. 1996

Srg 5732/94 Rg-30
Družba DOLBY, Trgovsko in storitve-

no podjetje, d.o.o., Meljski hrib 41, Ma-
ribor, reg. št. vl. 1/5861-00, katere usta-
novitelj je Mihael Kovačič, Meljski hrib 41,
Maribor, po sklepu ustanovitelja družbe z
dne 14. 9. 1995 preneha po skrajšanem
postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Mihael Kova-
čič.

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 12. 10. 1995

Srg 1/97 Rg-31
Družba Trgovsko in storitveno podjet-

je DARLEN, d.o.o., Pekre Limbuš, Lac-
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kova 157, reg. št. vl. 1/6976-00, katere
ustanoviteljica je Darinka Ferlež, Maribor,
Gosposvetska 20, preneha po skrajšanem
postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzela Darinka Fer-
lež.

Zoper sklep lahko družbenica, 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 9. 1. 1997

SLOVENJ GRADEC

Srg 349/97 Rg-26
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je v

registrski zadevi št. Srg 349/97 zaradi vpi-
sa prenehanja družbe po skrajšanem po-
stopku dne 27. 1. 1998 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/3877-00 vpiše izbris družbe
BORing, podjetje za projektiranje, pro-
izvodnjo in trgovino, d.o.o., s sedežem v
Slovenj Gradcu, zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih obveznosti
izbrisane družbe prevzame Boris Kac, Slo-
venj Gradec, Ronkova 17.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 27. 1. 1998

Srg 407/97 Rg-27
Družba ALDTRANS, podjetje za trans-

port, špedicijo in trgovino, d.o.o., Ra-
dlje ob Dravi, Hmelina 4, reg. št. vl.
1/2328-00, katere družbenik je Otmar
Aldrian,  po  sklepu  družbenika  z  dne
20.  6.  1997  preneha  po  skrajšanem
postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom prevzame Otmar Al-
drian, 8530 Freiland, Mitterspiel 34, Av-
strija.

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

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 12. 1. 1998

Srg 49/97 Rg-28
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je v

registrski zadevi št. Srg 49/97 zaradi vpisa
prenehanja družbe po skrajšanem postop-
ku dne 27. 1. 1998 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/4954-00 vpiše izbris družbe PRO-
GAT, trgovsko in proizvodno podjetje,
d.o.o., s sedežem Planina 63, Vuzenica,
zaradi prenehanja po skrajšanem postop-
ku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti izbrisane družbe prevzame Pe-
ruš Rajko, Sv. Anton na Pohorju 135, Vuze-
nica.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 27. 1. 1998

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 20/97 R-25
Mulej Pavla, roj. 6. 6. 1919 v Nomenju

št. 9, nazadnje stanujoča Edif-Andrea Piso,
Apt 27, Avenide Francisko Mirande, Cha-
cao-Caracas, Venezuela, je pogrešana od
leta 1991 (na predlog Mulej Jožefa iz No-
menja 45).

Okrajno sodišče v Radovljici
dne 2. 12. 1997

N 83/95-6 R-24
Jože Gašperin, roj. dne 20. 3. 1904,

nazadnje stanujoč Bohinjska Bistrica št. 121
je pogrešan od julija 1943 (na predlog Gaš-
perin Damjana, Bohinjska Bistrica, Pod Re-
brom 4, ki ga zastopa odvetnik Zdravko Rus
iz Radovljice).

Okrajno sodišče v Radovljici
dne 18. 11. 1997

I D 636/97 R-16
Abajdin Marija, roj. Abajdin, hči Alojzije,

roj. 1. 5. 1925, nazadnje stanujoča v Ljub-
ljani, Črtomirova ul. 22, državljanka Repub-
like Slovenije, je 19. 3. 1997 umrla in ni
zapustila oporoke.

Pozivamo vse tiste, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine, da se priglasijo so-
dišču v enem letu od objave tega oklica.

Po poteku tega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podat-
kov s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 1. 1998

III P 47/95 R-3
To sodišče je v pravdni zadevi tožeče

stranke Fikrete Suljević, Litijska 6, Ljublja-
na, zoper toženo stranko Ešef Suljević, nez-

nanega bivališča, zaradi razveze zakonske
zveze, dodelitve otrok in plačevanja preživ-
nine, sklenilo:

na podlagi določila 4. točke drugega od-
stavka 84. člena ZPP se toženi stranki Eše-
fu Suljeviću, naslov neznan, postavlja zača-
sna zastopnica Irma Kirin-Zakrajšek, stro-
kovna sodelavka tukajšnjega sodišča, ki bo
zastopala toženo stranko v pravdni zadevi
III P 47/95 vse dokler tožena stranka ali
njen pooblaščenec ne nastopita pred so-
diščem oziroma dokler skrbstveni organ ne
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 1. 1998

N 22/97 R-21
To sodišče je v nepravdni zadevi Občine

Ilirska Bistrica zoper nasprotne udeležence
Milavec Jožeta, Milavec Viktorije in Zoretič
Vide, opr. št. N 22/97, zaradi določitve
nujne poti v skladu z določilom 5. točke
drugega odstavka 84. člena ZPP, tretje nas-
protni udeleženki Vidi Zoretič iz Reke, Ul.
Kovačiča 19, Republika Hrvaška, postavilo
začasnega zastopnika, Ljubo Uljan iz Zabič
30/b, Ilirska Bistrica, dipl. upravni delavec,
ki ima vse pravice in dolžnosti zakonitega
zastopnika, vse dokler tretje nasprotna ude-
leženka ali njen pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem oziroma dokler skrbstveni
organ ne sporoči sodišču da je postavil skrb-
nika.

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 5. 2. 1998

I P1 1036/95 R-18
To sodišče je po sodnici Martini Hren, v

pravdni zadevi tožeče stranke Oskrbnik,
s.p., Ljubljana, Abramova ulica 10, ki ga
zastopa Sever Marija, Ljubljana, Abramova
ulica 10, ki jo zastopata Tomo in Irina Mach-
tig, odvetnika v Ljubljani, zoper toženo stran-
ko Bajgorič Sead, Ig 443, Ig pri Ljubljani,
sedaj neznanega prebivališča, zaradi plači-
la 3.877 SIT s pripadki, na podlagi določila
84. čl. ZPP, dne 27. 1. 1998 sklenilo:

1. Bajgorič Seadu, neznanega prebi-
vališča, se v pravdni zadevi opr. št.
I P1 1036/95 postavlja začasna zastopnica
Alenka Kočevar, strokovna sodelavka Okraj-
nega sodišča v Ljubljani.

2. Začasna zastopnica bo v navedeni
pravdni zadevi zastopala toženo stranko do-
kler ne bo tožena stranka ali njen poob-
laščenec nastopil pred sodiščem oziroma
dokler ji skrbstveni organ ne bo postavil
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 1. 1998

I P1 759/95 R-17
To sodišče je po sodnici Martini Hren, v

pravdni zadevi tožeče stranke Oskrbnik,
s.p., Ljubljana, Abramova ulica 10, ki ga
zastopa Sever Marija, Ljubljana, Abramova
ulica 10, ki jo zastopata Tomo in Irina Mach-
tig, odvetnika v Ljubljani, zoper toženo stran-
ko Neral Štefica, Ig 444, Ig, pri Ljubljani,
sedaj neznanega prebivališča, zaradi plači-
la 14.264,50 SIT s pripadki, na podlagi
določila 84. čl. ZPP, dne 27. 1. 1998 skle-
nilo:

Oklici dedičem

Oklici o skrbnikih in razpravah
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1. Neral Štefici, neznanega prebivališča,
se v pravdni zadevi opr. št. I P1 759/95
postavlja začasna zastopnica Alenka Koče-
var, strokovna sodelavka Okrajnega sodišča
v Ljubljani.

2. Začasna zastopnica bo v navedeni
pravdni zadevi zastopala toženo stranko do-
kler ne bo tožena stranka ali njen poob-
laščenec nastopil pred sodiščem oziroma
dokler ji skrbstveni organ ne bo postavil
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 1. 1998

I P1 781/95 R-23
To sodišče je po sodnici Martini Hren, v

pravdni zadevi tožeče stranke Oskrbnik,
s.p., Ljubljana, Abramova ulica 10, ki ga
zastopa Sever Marija, Ljubljana, Abramova
ulica 10, ki jo zastopata Tomo in Irina Mach-
tig, odvetnika v Ljubljani, zoper toženo stran-
ko Neral Štefica, Ig 444, Ig pri Ljubljani,
sedaj neznanega prebivališča, zaradi plači-
la 6.027,50 SIT s pripadki, na podlagi dolo-
čila 84. čl. ZPP, dne 29. 1. 1998 sklenilo:

1. Neral Štefici, neznanega prebivališča,
se v pravdni zadevi opr. št. I P1 781/95
postavlja začasna zastopnica Alenka Koče-
var, strokovna sodelavka Okrajnega sodišča
v Ljubljani.

2. Začasna zastopnica bo v navedeni
pravdni zadevi zastopala toženo stranko do-
kler ne bo tožena stranka ali njen poob-
laščenec nastopil pred sodiščem oziroma
dokler ji skrbstveni organ ne bo postavil
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 1. 1998

I P1 321/95 R-22
To sodišče je po sodnici Martini Hren, v

pravdni zadevi tožeče stranke Oskrbnik,
s.p., Ljubljana, Abramova ulica 10, ki ga
zastopa Sever Marija, Ljubljana, Abramova
ulica 10, ki jo zastopata Tomo in Irina Mach-
tig, odvetnika v Ljubljani, zoper toženo stran-
ko Neral Štefica, Ig 444, Ig pri Ljubljani,
sedaj neznanega prebivališča, zaradi plači-
la 13.456,50 SIT s pripadki, na podlagi
določila 84. čl. ZPP, dne 29. 1. 1998 skle-
nilo:

1. Neral Štefici, neznanega prebivališča,
se v pravdni zadevi opr. št. I P1 321/95
postavlja začasna zastopnica Alenka Koče-
var, strokovna sodelavka Okrajnega sodišča
v Ljubljani.

2. Začasna zastopnica bo v navedeni
pravdni zadevi zastopala toženo stranko do-
kler ne bo tožena stranka ali njen poob-
laščenec nastopil pred sodiščem oziroma
dokler ji skrbstveni organ ne bo postavil
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 1. 1998

I P1 265/95 R-20
To sodišče je po sodnici Martini Hren, v

pravdni zadevi tožeče stranke Oskrbnik,
s.p., Ljubljana, Abramova ulica 10, ki ga
zastopa Sever Marija, Ljubljana, Abramova
ulica 10, ki jo zastopata Tomo in Irina
Machtig, odvetnika v Ljubljani, zoper tože-
no stranko Neral Štefica, Ig 444, Ig pri

Ljubljani, sedaj neznanega prebivališča, za-
radi plačila 5.194,50 SIT s pripadki, na
podlagi določila 84. čl. ZPP, dne 29. 1.
1998 sklenilo:

1. Neral Štefici, neznanega prebivališča,
se v pravdni zadevi opr. št. I P1 265/95
postavlja začasna zastopnica Alenka Koče-
var, strokovna sodelavka Okrajnega sodišča
v Ljubljani.

2. Začasna zastopnica bo v navedeni
pravdni zadevi zastopala toženo stranko do-
kler ne bo tožena stranka ali njen poob-
laščenec nastopil pred sodiščem oziroma
dokler ji skrbstveni organ ne bo postavil
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 1. 1998

I P1 18/97 R-19
To sodišče je po sodnici Martini Hren, v

pravdni zadevi tožeče stranke Gostišče pri
Poku Robert Trobec, s.p., Podpeška cesta
1-3 Brezovica pri Ljubljani, ki ga zastopa
Denis Rudolf, odvetnik v Ljubljani, zoper
toženo stranko Snežano Saraga, Drvinje 32,
Zagreb, Republika Hrvaška, zaradi plačila
6.558 DEM v tolarski protivrednosti s pri-
padki, na podlagi določila 84. čl. ZPP, dne
23. 1. 1998 sklenilo:

1. Snežani Saragan, Drvinje 32, Zagreb,
Republika Hrvaška, se v pravdni zadevi opr.
št. I P1 18/97 postavlja začasna zastopni-
ca Alenka Kočevar, strokovna sodelavka
Okrajnega sodišča v Ljubljani.

2. Začasna zastopnica bo v navedeni
pravdni zadevi zastopala toženo stranko do-
kler ne bo tožena stranka ali njen poob-
laščenec nastopil pred sodiščem oziroma
dokler ji skrbstveni organ ne bo postavil
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 1. 1998

Stečajni postopki
in likvidacije

St 55/93-232 S-93
Stečajni  senat  vabi  vse  upnike  ste-

čajnega  dolžnika  Elrad  Profesionala
Gornja  Radgona,  d.o.o.,  v  stečaju,  na
narok  za  obravnavanje  osnutka  za  glav-
no razdelitev stečajne mase, ki bo 11. 5.
1998 ob 9. uri, na tukajšnjem sodišču, so-
ba št. 12.

Upniki  se  lahko  seznanijo  in  vpogle-
dajo v osnutek za glavno razdelitev stečaj-
ne mase, ob uradnih urah tega sodišča, v
pisarni gospodarskega oddelka, soba št.
411/IV.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 11. 2. 1998

St 29/92-342 S-94
Z dnem 11. 2. 1998 se zaključi likvida-

cijski postopek nad dolžnikom Zadružno
podjetje Mursko polje, Križevci pri Lju-
tomeru, v likvidaciji.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 11. 2. 1998

St 53/93-216 S-95
Stečajni senat vabi vse upnike stečajne-

ga dolžnika Elrad Kabli Gornja Radgona,
d.o.o., v stečaju, na narok za obravnavanje
osnutka za glavno razdelitev stečajne mase,
ki bo 11. 5. 1998 ob 9.30, na tukajšnjem
sodišču, soba št. 12.

Upniki se lahko seznanijo in vpogledajo
v osnutek za glavno razdelitev stečajne ma-
se, ob uradnih urah tega sodišča, v pisarni
gospodarskega oddelka, soba št. 411/IV.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 11. 2. 1998

St 499/93 S-96
To sodišče je s sklepom St 499/93 dne

10. 2. 1998 začelo stečajni postopek nad
likvidacijskim dolžnikom Riko Pin, d.o.o.,
Ribnica, ter ga z istim sklepom zaključilo.

Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik iz-
briše iz sodnega registra.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 2. 1998

St 58/97 S-97
To sodišče obvešča upnike, da se narok

za preizkus terjatev v stečajnem postopku
nad Club Kanu, d.o.o., Valburga 7,
Smlednik, razpisan za dne 3. 3. 1998 ob
9. uri, v konferenčni dvorani, prekliče.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 2. 1998

St 499/93 S-98
To sodišče je s sklepom St 499/93 dne

10. 2. 1998 začelo stečajni postopek nad
likvidacijskima dolžnikoma Riko FRS,
d.o.o., Ribnica in Riko Robotika, d.o.o.,
Ribnica.

Likvidacijska upraviteljica odvetnica Ve-
lena Lokar-Škerget nadaljuje delo kot ste-
čajna upraviteljica.

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

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike, ki še
niso svojih terjatev prijavili v likvidacijskem
postopku pozivamo, da prijavijo svoje terja-
tve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica. Prijave je treba
vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z
ustreznimi dokazi o obstoju terjatve in kol-
kovane s predpisano sodno takso.

Dejanja, opravljena v likvidacijskem po-
stopku, veljajo tudi v stečajnem postopku.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 5. 5. 1998 ob 9. uri, v konferenčni
dvorani tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
10. 2. 1998.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 2. 1998

St 59/97 S-99
To sodišče razpisuje narok za prisilno

poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom ABC Tehnohit, d.o.o., Ul.
1. junija 1, Trbovlje, za dne 24. 3. 1998
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ob 9. uri, v konferenčni dvorani tega so-
dišča.

Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri sodišču v sobi
312 in 313, med uradnimi urami v ponede-
ljek, sredo in petek od 9. do 12. ure.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 2. 1998

St 71/97 S-100
To sodišče je s sklepom St 71/97 dne

11. 2. 1998 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Mizarstvo Ig, d.o.o., Ig pri Ljub-
ljani, Ig 83.

Za stečajnega upravitelja se imenuje An-
drej Marinc iz Mozirja.

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

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

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 26. 5. 1998 ob 9. uri, v konferenčni
dvorani tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
11. 2. 1998.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 2. 1998

St 14/97 S-101
To sodišče razpisuje narok za obravna-

vanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem
postopku nad Nama – Com, d.o.o., Ljub-
ljana, Slovenčeva 24 – v stečaju, za dne
26. 3. 1998 ob 13. uri, v sobi 368/III tega
sodišča.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 2. 1998

St 3/98 S-102
To sodišče je s sklepom z dne 6. 2.

1998 pod opr. št. St 3/98 začelo postopek
prisilne poravnave nad dolžnikom IMP Stroj-
no kovinska industrijska proizvodnja,
d.d., Celovška 479, Ljubljana.

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

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

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

V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:

– AlfaTech, d.o.o., Verovškova 58, Ljub-
ljana,

– Merkur, Trgovina in storitve, d.d., Ko-
roška c. 1, Kranj,

– Inštitut za metalne konstrukcije, p.o.,
Mencingerjeva 7, Ljubljana,

– Baling, d.o.o., Dolina 15, Lendava,
– predsednik  sveta  delavcev  Tica

Ranko.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega

sodišča 6. 2. 1998.
Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 6. 2. 1998

St 25/97 S-103
To sodišče je s sklepom stečajnega se-

nata opr. št. St 25/97 z dne 21. 1. 1998
sklenil:

Stečajni postopek nad dolžnikom TMI –
Tovarna mesnih izdelkov, d.o.o., Postoj-
na, Ul. Luke Čeč 2, Postojna, se začne in
takoj zaključi.

Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in
nabije na oglasno desko.

Zoper  ta  sklep  se  lahko  upniki
pritožijo v 15 dneh po objavi sklepa v Urad-
nem listu RS.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 21. 1. 1998

St 11/91 S-104
Narok za preizkus terjatev v stečajni za-

devi nad dolžnikom Trelas Sežana, Pod-
jetje za proizvodnjo transformatorjev,
elektroakustičnih in elektronskih na-
prav, d.o.o., Sežana, ki ga zastopa stečaj-
na upraviteljica Albina Škapin Počkar iz Se-
žane, bo dne 20. 3. 1998 ob 11. uri, v sobi
št. 135.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 6. 2. 1998

St 3/96 S-105
1. To sodišče je s sklepom stečajnega

senata št. St 3/96 z dne 9. 2. 1998 začelo
postopek prisilne poravnave v stečaju nad
dolžnikom Metalna, Tovarna gradbene in
strojne opreme, d.o.o., Senovo.

2. Narok za prisilno poravnavo bo dne
25. 3. 1998 ob 9. uri, v razpravni dvorani
IV/II tega sodišča.

3. Upniki si lahko vpogledajo načrt fi-
nančne reorganizacije v pisarni gospodar-
skega oddelka št. 218, vsak dan v času
uradnih ur.

Okrožno sodišče v Krškem
dne 9. 2. 1998

St 17/97-24 S-106
To sodišče je dne 9. 2. 1998 s skle-

pom opr. št. St 17/97 začelo in končalo
stečajni postopek nad podjetjem Unipak,
Podjetje za inženiring, svetovanje in za-
stopanje, d.o.o., Maribor, Partizanska
49, ker premoženje, ki bi prišlo v stečajno
maso, ne zadošča niti za stroške tega po-
stopka.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
objavi v Uradnem listu RS. Pritožbo je tre-
ba vložiti v dveh izvodih pri tukajšnjem so-
dišču.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 9. 2. 1998

St 61/91 S-107
To sodišče pod opr. št. St 61/91 v ste-

čajni zadevi Elkom Tovarna stikalnih na-
prav, p.o., Maribor – v stečaju, razpisuje
narok za obravnavanje osnutka za glavno raz-
delitev stečajne mase, ki bo dne 16. 3. 1998
ob 10. uri, v sobi 253 tukajšnjega sodišča.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 10. 2. 1998

St 2/98 S-108
To sodišče je s sklepom stečajnega se-

nata opr. št. St 2/98 dne 11. 2. 1998 za-
čelo stečajni postopek nad dolžnikom Ham-
pel Zoellner Grupacija, izdelava klasič-
nih oken, d.o.o., Ormoška 22, Ptuj.

Odslej firma glasi: Hampel Zoellner Gru-
pacija, izdelava klasičnih oken, d.o.o., Or-
moška 22, Ptuj – v stečaju.

Opravi se skrajšani stečajni postopek.
Za stečajnega upravitelja je določen

dr. Drago Dubrovski, Cesta na Roglo 11/g,
Zreče.

Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečaj-
nemu senatu s pisno vlogo v dveh izvodih in
dokazi, v roku dveh mesecev od dneva ob-
jave tega oklica, dolžniki pa naj brez odlaša-
nja poravnajo svoje dolgove.

Narok za preizkus terjatev bo 23. aprila
1998 v sobi št. 26/II tukajšnjega sodišča,
ob 9. uri.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
11. 2. 1998.

Okrožno sodišče na Ptuju
dne 11. 2. 1998

St 18/97 S-109
V postopku prisilne poravnave med dolž-

nikom Lesna, Tovarna pohištva Podvel-
ka, d.o.o., Janževski vrh 92, Podvelka in
njenimi upniki, bo narok za prisilno poravna-
vo dne 25. 3. 1998 ob 9. uri, v sobi št. 28
tukajšnjega sodišča.

Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo na tukajšnjem so-
dišču vsak delovni dan od 8. do 15. ure, v
sobi št. 9.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 11. 2. 1998

St 56/97 S-110
To sodišče je dne 12. 2. 1998 sklenilo,

da se postopek prisilne poravnave nad dolž-
nikom Plasmes, d.o.o., Ljubljana, Poljan-
ska 20, ustavi.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 2. 1998

St 21/97 S-111
To sodišče razpisuje narok za prisilno

poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Grafično embalažno pod-
jetje Tika Trbovlje, d.d., Trbovlje za dne
13. 3. 1998 ob 13. uri v sobi 368/III tega
sodišča.

Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri sodišču v sodi
312 in 313 med uradnimi urami v ponede-
ljek, sredo in petek od 9. do 12. ure.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 2. 1998
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Razpisi
 delovnih mest

Št. 108-3/97 Ob-744
Na podlagi 41. člena zakona o uresniče-

vanju javnega interesa na področju kulture
(Ur. l. RS, št. 75/94) in 5. člena sklepa o
ustanovitvi javnega zavoda Moderna galerija
(Ur. l. RS, št. 29/96 in 49/97) in v skladu s
35. členom statuta javnega zavoda Moderna
galerija, objavljamo prosto delovno mesto

direktorja Moderne galerije
Za direktorja bo imenovan kandidat, ki

izpolnjuje naslednje pogoje:
– je državljan Republike Slovenije,
– ima visokošolsko izobrazbo s področ-

ja umetnostne zgodovine,
– ima pet let delovnih izkušenj na po-

dobnih delih,
– pozna kulturno in posebej likovno de-

javnost,
– aktivno obvlada enega od svetovnih

jezikov,
– ima ustrezne organizacijske in vodstve-

ne sposobnosti.
Kandidat mora prijavi priložiti dokazila o

izpolnjenih pogojih ter predvideni program
dela in razvoja javnega zavoda za obdobje
trajanja mandata.

Izbranega kandidata bo minister za kul-
turo imenoval za poslovnega in program-
skega direktorja, za obdobje petih let.

Ministrstvo za kulturo RS bo kandidate
obvestilo o izbiri v roku 20 dni po izvede-
nem razpisnem postopku.

Kandidati naj pošljejo prijave v 30 dneh
po objavi tega razpisa, v zaprti ovojnici, z
oznako “javni razpis za direktorja Moderne
galerije”, na naslov: Ministrstvo za kulturo
RS, Cankarjeva 5, 1000 Ljubljana.

Ministrstvo za kulturo

Št. 09/98 Ob-745
Na podlagi 30. člena statuta Doma sta-

rejših občanov Črnomelj, Svet zavoda raz-
pisuje mesto

direktorja zavoda
Za direktorja je lahko imenovan kdor po-

leg splošnih pogojev, ki so določeni z zako-
ni izpolnjuje še naslednje pogoje:

1. končana VII. ali VI. stopnja strokovne
izobrazbe, v skladu z 69. členom in 2. od-
stavkom 56. člena zakona o socialnem var-
stvu (Ur. l. RS, št. 54/92);

2. najmanj 5 let delovnih izkušenj na
področju vodenja dejavnosti socialnega
varstva,

3. želena so dodatna znanja s področja
gerontologije in psihogeriatrije;

4. strokovni izpit za delo na področju so-
cialnega varstva

5. predložitev programa dela zavoda.
Mandat traja 4 leta.
Kandidati morajo podati pismeno prija-

vo, z dokazili o izpolnjevanju zgoraj navede-
nih pogojev in sicer:

– pod 1.: kopijo diplome o zaključenem
izobraževanju, z navedbo pridobljenega po-
klica;

– pod 2.: odločbo ali zaposlitveno po-
godbo o zaposlitvi na vodilnem delovnem
mestu na področju socialnega varstva;

– pod 3.: potrdila o dodatnem strokov-
nem izpolnjevanju na navedenih področjih;

– pod 4.: kopijo potrdila o opravljenem
strokvonem izpitu;

– pod 5.: program razvoja dejavnosti za-
voda.

Pismene vloge z zahtevanimi dokazili o
izpolnjevanju razpisnih pogojev morajo biti
poslane po pošti ali oddane v tajništvu zavo-
da najpozneje v 8 dneh po objavljenem raz-
pisu, v zaprti kuverti, s čitljvim napisom: Svet
Doma starejših občanov Črnomelj, Ul.
21. oktobra 19/c, 8430 Črnomelj, z na-
vedbo “Ne odpiraj – razpis”.

Neustrezno označenih in nepopolnih
vlog svet zavoda ne bo obravnaval.

Kandidati bodo o imenovanju obvešče-
ni najpozneje v 30 dneh po končanem raz-
pisu.

Svet Doma starejših občanov
Črnomelj

Št. 225/98 Ob-746
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni

fakulteti v Ljubljani, Kongresni trg 12, Ljub-
ljana, objavlja javni razpis za izbiro

direktorja inštituta
Od kandidata pričakujemo:
– doktorat znanosti s področja dejavno-

sti inštituta,
– habilitacijski naziv najmanj izredni profe-

sor ali ustrezni znanstveno-raziskovalni naziv,
– izkazana  sposobnost  za  organizira-

nje in vodenje raziskovalnega in razvojnega
dela,

– letni program znanstveno-raziskovalne-
ga dela za leto 1998.

Rok za prijavo je 8 dni od razpisa. Vloge
lahko pošljte na zgornji naslov. Svet inštituta
bo na podlagi pisnih vlog s priloženimi do-
kazili o izpolnjevanju pogojev opravil izbiro v
naslednjih 30 dneh. Z izbranim kandidatom
bomo sklenili ustrezno pogodbo za mandat
štirih let.

Pravna fakulteta v Ljubljani

Ob-768
Zavod Republike Slovenije za šolstvo

razpisuje naslednja delovna mesta:
1. pomočnik direktorja – vodja oddel-

ka za srednjo šolo,
2. pomočnik direktorja – vodja oddel-

ka za izobraževalno tehnologijo,
3. svetovalec direktorja – vodja ob-

močne enote Maribor,
4. svetovalec direktorja – vodja ob-

močne enote Novo mesto.
Kandidati morajo poleg splošnih pogo-

jev izpolnjevati še:
Ad 1)
– visoka izobrazba pedagoške smeri,
– 10 let delovne dobe,
– pedagoški strokovni izpit.
Ad 2)
– visoka izobrazba družboslovne oziro-

ma naravoslovne smeri,
– 10 let delovne dobe.
Ad 3–4)
– visoka izobrazba pedagoške smeri,
– 8 let delovnih izkušenj,
– pedagoški strokovni izpit.

Drugi pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati:

– znanje tujega jezika,
– delo z računalnikom,
– izkušnje pri vodenju.
Delovno razmerje bomo sklenili za ne-

določen čas.
Pisne prijave s podatki o izpolnjevanju

pogojev z opisom dosedanjega dela naj kan-
didati pošljejo v 8 dneh na naslov: Zavod
RS za šolstvo, Poljanska 28, 1000 Ljublja-
na, z oznako “za razpis“.

Prijavljene kandidate bomo o izbiri obve-
stili v 30 dneh po končanem zbiranju prijav.

Pojasnila dobijo kandidati na Zavodu RS
za šolstvo, tel. 061/1333-266, v kadrovski
službi.

Zavod Republike Slovenije
za šolstvo

Ob-769
Klinični center Ljubljana, Ljubljana, Za-

loška cesta 2, na podlagi 62. člena v pove-
zavi z 71. členom statuta in sistematizacije
delovnih mest, razpisuje delovna mesta s
posebnimi pooblastili:

1. glavne sestre Dermatovenero-
loške klinike,

2. glavne sestre Kl. odd. za endokri-
nologijo, diabetes in presnovne bolezni,
SPS Interna klinika,

3. glavne sestre Kl. odd. za nevrolo-
gijo, SPS Nevrološka klinika.

Za glavno sestro lahko kandidira oseba,
ki izpolnjuje naslednje pogoje:

– da je višja medicinska sestra ali višja
medicinska sestra z opravljeno dodatno vi-
soko izobrazbo,

– deset let dela v stroki, od tega 5 let
dela na vodstvenih ali vodilnih delovnih mes-
tih,

– da ima sposobnost strokovnega in or-
ganizacijskega vodenja.

Strokovni direktor bo imenoval glavno
sestro za dobo 4 let.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
naj kandidati pošljejo v roku 15 dni po obja-
vi razpisa na naslov: Klinični center Ljublja-
na, Kadrovska služba, Bohoričeva 28, 1525
Ljubljana, s pripisom: “za razpisno komisijo
– glavna sestra“ – s pripisom klinike, za
katero kandidira.

Klinični center Ljubljana

Št. 122-1/98 Ob-770
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi drugega odstavka 258.j čle-

na zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o prekrških (Ur. l. RS, št. 35/97 in
87/97):

a) 8 prostih mest sodnikov za pre-
krške na Senatu za prekrške Republike
Slovenije v Ljubljani,

b)
– 1 prosto mesto sodnika za prekrške

s sedežem v Celju,
– 1 prosto mesto sodnika za prekrške

s sedežem v Grosupljem,
– 1 prosto mesto sodnika za prekrške

s sedežem v Idriji,
– 1 prosto mesto sodnika za prekrške

s sedežem v Kamniku,
– 3 prosta mesta sodnikov za pre-

krške s sedežem v Kopru,
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– 2 prosti mesti sodnikov za prekrške
s sedežem v Krškem,

– 1 prosto mesto sodnika za prekrške
s sedežem v Laškem,

– 1 prosto mesto sodnika za prekrške
s sedežem v Lenartu,

– 14 prostih mest sodnikov za pre-
krške s sedežem v Ljubljani,

– 1 prosto mesto sodnika za prekrške
s sedežem v Mozirju,

– 2 prosti mesti sodnikov za prekrške
s sedežem v Piranu,

– 1 prosto mesto sodnika za prekrške
s sedežem na Ptuju,

– 1 prosto mesto sodnika za prekrške
s sedežem v Radovljici,

– 2 prosti mesti sodnikov za prekrške
s sedežem v Slovenski Bistrici,

– 2 prosti mesti sodnikov za prekrške
s sedežem v Slovenskih Konjicah,

– 2 prosti mesti sodnikov za prekrške
s sedežem v Šmarju pri Jelšah,

– 2 prosti mesti sodnikov za prekrške
s sedežem v Velenju,

– 1 prosto mesto sodnika za prekrške
s sedežem na Vrhniki,

– 1 prosto mesto sodnika za prekrške
s sedežem v Žalcu.

Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne

pogoje za izvolitev za sodnika za prekrške iz
258.d člena zakona o spremembah in do-
polnitvah zakona o prekrških in pogoje za
izvolitev na mesto sodnika za prekrške Se-
nata za prekrške Republike Slovenije, dolo-
čene v prvem odstavku 258.e člena zakona
o spremembah in dopolnitvah zakona o pre-
krških;

K I/b
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne

pogoje za izvolitev za sodnika za prekrške iz
258.d člena zakona o spremembah in do-
polnitvah zakona o prekrških in pogoje za
izvolitev za sodnika za prekrške, določene v
drugem odstavku 258.e člena zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o pre-
krških.

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

Ob-771
Na podlagi sklepa Upravnega odbora Vi-

soke strokovne šole za podjetništvo z dne
1. 10. 1997 objavljamo razpis

direktorja Visoke strokovne šole za
podjetništvo (VSŠP)

Kandidat mora izpolnjevati naslednje po-
goje:

1. visokošolska izobrazba družboslovne
ali druge ustrezne smeri,

2. najmanj 5 let delovnih izkušenj na po-
dobnih delih v izobraževanju,

3. organizacijske in vodstvene sposob-
nosti,

4. znanje angleškega jezika.
Rok prijave: 8 dni od datuma objave v

zaprti kuverti s pripisom: “Prijava na razpis –
Ne odpiraj!“.

Visoka strokovna šola
za podjetništvo

Javna naročila
po zakonu

o javnih naročilih

Namera o naročilu

Št. 110-1/93 Ob-727A
Na podlagi tretjega odstavka 18. člena

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

namero o javnem naročilu
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Ministrstvo za promet in zveze – Direk-
cija RS za ceste, kont. oseba Matej Lapaj-
ne, dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-86, faks 061/178-81-23, so-
ba št. 203.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: rekonstrukcija
R 314 odsek 1077 Škofja Loka (Stari
dvor–Petrol), R 314 odsek 1076 od
km 15.550 v dolžini 150 m, R 314 od-
sek 1077 od km 0.000 v dolžini 590 m
rekonstrukcija ceste s kompletno komu-
nalno infrastrukturo.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa:
250,000.000 SIT, začetek 1. 5. 1998 in
zaključek 30. 5. 1998.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 11 mesecev, začetek 1. 7.
1998 in zaključek 30. 5. 1999.

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

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

Datum objave javnega razpisa: 13. 2.
1998.

Št. 110-1/93 Ob-727B
Na podlagi tretjega odstavka 18. člena

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

namero o javnem naročilu
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Ministrstvo za promet in zveze – Direk-
cija RS za ceste, kont. oseba mag. Vladimir
Oštir, dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-87, faks 061/178-81-23, so-
ba št. 204.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: rekonstrukcija Ko-
lodvorske in Belokranjske ceste v Čr-
nomlju, R 335 odsek 1212 od km 7.710
do km 9.020 in priključek v križišču z
R 327, odsek 1178.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa:
238,700.000 SIT, začetek 1. 5. 1998 in
zaključek 30. 5. 1998.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 11 mesecev in 15 dni, za-
četek 1. 7. 1998 in zaključek 15. 6. 1999.

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

Pri  ocenjevanju  ponudb  ne  bodo
upoštevane preference za domače ponud-
nike.

Datum objave javnega razpisa: 13. 2.
1998.

Št. 110-1/93 Ob-727C
Na podlagi tretjega odstavka 18. člena

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

namero o javnem naročilu
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Ministrstvo za promet in zveze – Direk-
cija RS za ceste, kont. oseba Matej Lapaj-
ne, dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-86, faks 061/178-81-23, so-
ba št. 203.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: modernizacija ce-
ste R 345, odsek 1281 Črnolica–Lesič-
no od km 14.020 do km 17.170 – ure-
ditev vozišča in vseh elementov cest-
nega telesa.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa:
250,000.000 SIT, začetek 1. 5. 1998 in
zaključek 30. 5. 1998.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 10 mesecev, začetek 1. 7.
1998 in zaključek 30. 5. 1999.

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

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

Datum objave javnega razpisa: 1. 5.
1998.

Št. 110-1/93 Ob-727Č
Na podlagi tretjega odstavka 18. člena

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

namero o javnem naročilu
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Ministrstvo za promet in zveze – Direk-
cija RS za ceste, kont. oseba Matej Lapaj-
ne, dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-86, faks 061/178-81-23, so-
ba št. 203.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: rekonstrukcija ma-
gistralne ceste M 10-3, odsek 328 pod-
odsek Debro–Laško od km 9.340 do km
10.550, rekonstrukcija ceste in vseh
elementov cestnega telesa, izgradnja
hodnika za pešce.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa:
200,000.000 SIT, začetek 1. 5. 1998 in
zaključek 30. 5. 1998.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 9 mesecev,začetek 30. 7.
1998 in zaključek 1. 5. 1999.

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

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

Datum objave javnega razpisa: 1. 5.
1998.
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Št. 110-1/93 Ob-727D
Na podlagi tretjega odstavka 18. člena

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

namero o javnem naročilu
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Ministrstvo za promet in zveze – Direk-
cija RS za ceste, kont. oseba Matej Lapaj-
ne, dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-86, faks 061/178-81-23, so-
ba št. 203.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: rekonstrukcija ce-
ste R 340/1249 Ljubno–Luče od km
7.000 do km 10.815, rekonstrukcija ce-
ste in vseh elementov cestnega telesa,
izgradnja podpornih in opornih zidov.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa:
610,000.000 SIT, začetek 1. 5. 1998 in
zaključek 30. 5. 1998.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 11 mesecev, začetek
30. 7. 1998 in zaključek 30. 6. 1999.

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

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

Datum objave javnega razpisa: 13. 2.
1998.

Št. 110-1/93 Ob-727E
Na podlagi tretjega odstavka 18. člena

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

namero o javnem naročilu
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Ministrstvo za promet in zveze – Direk-
cija RS za ceste, kont. oseba Matej Lapaj-
ne, dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-86, faks 061/178-81-23, so-
ba št. 203.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: rekonstrukcija ma-
gistralne ceste M 10-8, odsek 1262 Ve-
lika Pirešica od km 4.350 do km 5.250
rekonstrukcija magistralne ceste, iz-
gradnja hodnikov za pešce.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa:
180,000.000 SIT, začetek 1. 5. 1998 in
zaključek 30. 5. 1998.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 4 mesecev, začetek 1. 8.
1998 in zaključek 30. 12. 1998.

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

Pri  ocenjevanju  ponudb  ne  bodo
upoštevane preference za domače ponud-
nike.

Datum objave javnega razpisa: 1. 5.
1998.

Ministrstvo za promet in
zveze – Direkcija RS za ceste

Ob-728
Na podlagi tretjega odstavka 18. člena

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

namero o javnem naročilu

1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Občina Slovenska Bistrica, kont. oseba Iva
Soršak, Kolodvorska 10, Slovenska Bistrica,
tel. 062/811-912, faks 062/811-141.

2. Navedba vsebine: izgradnja telovad-
nice in prizidka ter adaptacija OŠ Anto-
na Ingoliča Sp. Polskava–GOI dela, zu-
nanja dela in oprema.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa:
240,000.000 SIT, začetek 15. 5. 1998 in
zaključek 15. 8. 1998.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek septembra 1998 in zaključek avgust
2000.

Datum objave javnega razpisa: 15. 5.
1998.

Občina Slovenska Bistrica

Št. 663-05-004/98 Ob-729
Na podlagi tretjega odstavka 18. člena

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

namero o javnem naročilu
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:

Ministrstvo za delo, družino, in socialne za-
deve, kont. oseba Dunja Bubanj, dipl. inž.,
arh., Kotnikova 5, Ljubljana, tel. 178-3409,
faks 061/178-3322, soba št. 28.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: nadomestna izgrad-
nja bivalnih in rehabilitacijskih prosto-
rov za odrasle osebe Zavoda dr. Marija-
na Borštnerja v Dornavi.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa:
750,000.000 SIT, začetek maj 1998.

4. Dobavni rok: 24–36 mesecev.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-

ne preference za domače ponudnike v vi-
šini 10%.

Datum objave javnega razpisa: 20. 2.
1998.
Ministrstvo za delo, družino in socialne

zadeve, Ljubljana

Ob-758
Na podlagi tretjega odstavka 18. člena

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

namero o javnem naročilu
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Dor-

nava, kont. oseba Jožef Munda, Dornava
125, Dornava, tel. 062/755-430, faks
062/755-079.

2. Predmet javnega naročila: blago in
gradbena dela.

Navedba vsebine: izvedba gradbe-
no-obrtniških in instalacijskih del pri raz-
širitvi in adaptaciji Osnovne šole Dorna-
va in dobava opreme in učil za Osnovno
šolo Dornava.

3. Orientacijska vrednost javnega naro-
čila: 350,000.000 SIT.

Čas razpisa: investicija se bo zaključila v
treh letih, tako se bo razpisovala fazno,
3 leta. Razpis za prvo fazo bo objavljen
22. 5. 1998, zaključek 22. 6. 1998, za na-
daljnje faze pa v letu 1999 in v letu 2000 v
prvih treh mesecih.

4. Rok začetka in dokončanja del: za-
četek 1. faze 10. 7. 1998, dokončanje

1. faze 30. 11. 1998, ostale faze pa se
bodo izvajale pretežno v času poletnih šol-
skih počitnic.

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

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

Datum objave namere o javnem naroči-
lu: 20. 2. 1998.

Občina Dornava

Ob-772A
Na podlagi tretjega odstavka 18. člena

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

namero o naročilu
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Ministrstvo za promet in zveze – Direk-
cija RS za ceste, kont. oseba mag. Peter
Pengal, dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
178-80-35, faks 178-81-23, soba št. 419.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: ZO Maribor – Rekon-
strukcija magistralne ceste M-3, odsek
245 Gosposvetska cesta od km 20 + 668
do km 21 + 454.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa:
240,000.000 SIT, začetek 20. 5. 1998
in/ali zaključek 20. 6. 1998.

4. Dobavni rok: 4 mesece.
5. Omejitve, ki bodo upoštevane pri oce-

njevanju ponudb
Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-

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

Datum objave javnega razpisa: 20. 2.
1998.

Ob-772B
Na podlagi tretjega odstavka 18. člena

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

namero o naročilu
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:

Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija RS
za ceste, kont. oseba mag. Matej Lapajne,
dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
178-80-36, faks 178-81-23, soba št. 203.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba  vsebine:  rekonstrukcija ma-
gistralne ceste M 10-1, odsek 366 Me-
le–Šratovci–Radenci od km 2 + 740 do
km 5 + 640.

3. Orientacijska vrednost naročila in pred-
videni čas objave razpisa: 520,000.000 SIT,
začetek 1. 6. 1998 in/ali zaključek 1. 7.
1998.

4. Dobavni rok: 6 mesecev.
5. Omejitve, ki bodo upoštevane pri oce-

njevanju ponudb
Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-

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

Datum objave javnega razpisa: 20. 2.
1998.

Ob-772C
Na podlagi tretjega odstavka 18. člena

zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
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namero o naročilu
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:

Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija RS
za ceste, kont. oseba mag. Matej Lapajne,
dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
178-80-36, faks 178-81-23, soba št. 203.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: modernizacija regio-
nalne ceste R 361/1332, pododsek Re-
ka–Areh, od km 5 + 855 do km 8 + 400.

3. Orientacijska vrednost naročila in pred-
videni čas objave razpisa: 200,000.000 SIT,
začetek 1. 6. 1998 in/ali zaključek 1. 7.
1998.

4. Dobavni rok: 4 mesece.
5. Omejitve, ki bodo upoštevane pri oce-

njevanju ponudb
Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-

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

Datum objave javnega razpisa: 20. 2.
1998.

Ob-772Č
Na podlagi tretjega odstavka 18. člena

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

namero o naročilu
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Ministrstvo za promet in zveze – Direk-
cija RS za ceste, kont. oseba mag. Matej
Lapajne, dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana,
tel. 178-80-36, faks 178-81-23, soba št.
203.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: modernizacija ceste
R 314/1074, Petrovo Brdo–Podrošt, od
km 0.800 + 6.100.

3. Orientacijska vrednost naročila in pred-
videni čas objave razpisa: 300,000.000 SIT,
začetek 25. 5. 1998 in/ali zaključek 25. 6.
1998.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 10. 7. 1998 in/ali zaključek 30. 10.
1999.

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

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

Datum objave javnega razpisa: 20. 2.
1998.

Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija RS za ceste

Popravek
V  javnem  razpisu  za  izbiro  izvajalca

brez  omejitev  Ministrstva  za  notranje
zadeve, objavljenem v Uradnem listu RS,
št.  11,  z  dne  13.  2.  1998,  Ob-692,
Št. 0048/1-308/70-97, se navedba vsebi-
ne pod 2. točko popravi in pravilno glasi:

“dobava svežega mesa in mesnih iz-
delkov MNZ”.

Uredništvo

Javni razpis za izbiro izvajalca
brez omejitev

Popravek
V javnem razpisu za dograditev športne

dvorane Šmihel Novo mesto; Ministrstva za
šolstvo in šport, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 11 z dne 13. 2. 1998, Ob-700, se
datum javnega odpiranja ponudb v drugem
odstavku 6. točke popravi in pravilno glasi:

“Javno odpiranje ponudb bo 19. 3.
1998 ob 13. uri na naslovu: ...”

Uredništvo

Popravek
Ob-811

V javnem razpisu za izbiro izvajalca brez
omejitev za izdelavo projekta gradbenega
dovoljenja (PGD) za postavitev plinskih tur-
bin (2×114 MW) Termoelektrarne Brestani-
ca, objavljenem v Ur. l. RS, št. 63/97,
Ob-4296 in popravkov v Ur. l. RS, št.
65/97, Ob-4612, Ur. l. RS, št. 71/97,
Ob-5101 in Ur. l. RS, št. 3/98, Ob-205 se
datumi v 5. in 6. točki pravilno glasijo:

5. Rok za predložitev ponudb: 2. 4.
1998, do 12. ure.

6. Javno odpiranje ponudb bo 2. 4.
1998 ob 12.05.

Termoelektrarna Brestanica

Popravek

V javnem razpisu za izbiro izvajalca brez
omejitev Geodetske uprave Republike Slo-
venije, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
9 z dne 6. 2. 1998, Ob-508, se navedba
vsebine pod 2.2. točko popravi in pravilno
glasi:

“2.2. izrisi iz digitalnih baz (DKN,
DOF5, RPE)”,

Uredništvo

Popravek
Ob-812

V  javnem  razpisu  za  izbiro  izvajalca
brez omejitev za blago za prehrano fco kuhi-
nje vrtca Tolmin, objavljenem v Uradnem li-
stu RS, št. 9 z dne 6. 2. 1998, Ob-519, Št.
6/98, se pod 5. točko drugi odstavek po-
pravi in pravilno glasi: “Upoštevane bodo
vse ponudbe, ki bodo predložene najka-
sneje do 4. 3. 1998 do 12. ure.

VVZ Ilke Devetak
Bignami Tolmin

Št. 2.0.-434/98 Ob-704

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Slovenske železnice, d.d., Infrastruktu-
ra, kont. oseba Irena Zore, dipl. inž., gr.,
Kolodvorska 11, Ljubljana, tel. 13-13-144
int. 2471, faks 13-36-037, soba št. 210.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: sanacija kamnitega
mostu na odseku proge Celje–Šentjur v
km 527+170.

3. Orientacijska vrednost naročila:
7,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 20 dni.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 12. 3. 1998 do
10. ure, na naslov: Slovenske železnice,
d.d., Infrastruktura, Kolodvorska 11, 1506
Ljubljana.

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 11. uri, na naslovu: Slovenske železni-
ce, d.d., Infrastruktura, odpiranje vodi ko-
misija naročnika, Kolodvorska 11, Ljublja-
na, steklena dvorana.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 3. 4. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Slovenske železnice, d.d.,
Infrastruktura, kont. oseba Irena Zore, dipl.
inž., gr., Kolodvorska 11, Ljubljana, tel.
13-13-144 int 2471, faks 13-36-037, so-
ba št. 210.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 6. 3. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: z virmanom, na račun šte-
vilka: 50100-601-5014744.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 12. 5. 1998.

Št. 2.0.-434/98 Ob-705
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Slovenske železnice, d.d., Infrastruktu-
ra, kont. oseba Anton Gliha, Kolodvorska
11, Ljubljana, tel. 13-13-144 int. (42-86),
faks 13-36-037, soba št. 207.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela, storitve.

Navedba vsebine: gradbeni inženiring,
nadzor in komercialne dejavnosti v zve-
zi z izvedbo in prodajo stanovanj pri pre-
novi samskega doma v stanovanjski ob-
jekt na Steletovi ul. 4 v Ljubljani.

3. Orientacijska vrednost naročila:
50,000.000 SIT.

4. Dobavni rok začetka in dokončanja
del: 5 mesecev, začetek april 1998 in za-
ključek avgust 1998.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 20. 3. 1998 do
9. ure, na naslov: Slovenske železnice,
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d.d., prevzemnik Infrastruktura – tajništvo,
Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana, tel.
13-13-144 (44-31), faks 13-36-037, soba
št. 205.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno 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. 3. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Slovenske železni-
ce, d.d., Infrastruktura, odpiranje vodi ko-
misija naročnika, Kolodvorska 11, Ljublja-
na, steklena dvorana.

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: Slovenske železnice, d.d.,
Infrastruktura, kont. oseba Marjeta Moč-
nik-Gunde, Kolodvorska 11, Ljubljana, tel.
13-13-144 (43-53), faks 13-36-037, soba
št. 212.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 27. 2. 1998 za 3.000 SIT.

Način plačila: virman, na račun številka:
50100-601-5014744, pri Novi LB, d.d.,
Trg republike 2, Ljubljana.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Slovenske železnice, d.d., Infrastruktu-
ra, kont. oseba Anton Gliha, Kolodvorska
11, Ljubljana, tel. 13-13-144 (42-86), faks
13-36-037, soba št. 207.

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

Ponudba mora veljati do: 22. 5. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 31. 3. 1998.

Št. 2.0.-418/98 Ob-706
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Slovenske železnice, d.d., Kolodvorska
11, kont. oseba Peter Rozman, Tivolska
41, Ljubljana, tel. 061/13-13-144 int.
(42-65), faks 061/323-887, soba št. I/14.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: sanacija temeljev

drogov in sider vozne mreže na elektrifi-
ciranih progah SŽ, d.d.

3. Orientacijska vrednost naročila:
14,900.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 1 mesec, začetek april
1998 in zaključek maj 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 10. 3. 1998 do
9.30, na naslov: Sekcija za elektroenergeti-
ko, prevzemnik Peter Rozman, Tivolska 41,
1000 Ljubljana, tel. 061/13-13-144
(42-65), faks 061/323-887, soba št. I/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 10. 3. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Slovenske železni-
ce, d.d., Tivolska 41, Ljubljana, naročnik
Slovenske železnice, d.d., Kolodvorska 11,
odpiranje vodi Peter Rozman, Tivolska 41,
Ljubljana, tel. 061/13-13-144 (42-65), faks
061/323-887, soba št. I/14.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 7. 4. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Slovenske železnice, d.d.,
kont. oseba Peter Rozman, Tivolska 41,
Ljubljana, tel. 061/13-13-144 (42-65), faks
061/323-887, soba št. I/14.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 5. 3. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: virman, na račun številka:
50100-601-5014744, pri Novi LB, d.d.,
Trg republike 2, Ljubljana.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Slovenske železnice, d.d., Sekcija za
el. energetiko, kont. oseba Peter Rozman,
Tivolska 41, Ljubljana, tel. 061/13-13-144
(42-65), faks 061/323-887, soba št. I/14.

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

Ponudba mora veljati do: 30 dni po od-
piranju.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 7. 4. 1998.

Št. 2.0.-434-1/98 Ob-707
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Slovenske železnice, d.d., Infrastruktu-
ra, kont. oseba Branka Potočnik Kranjc,
dipl. inž. gr., Kolodvorska 11, Ljubljana, tel.
13-13-144 int. (42-86), faks 13-36-037,
soba št. 207.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: sanacija podvoza v
km 566+690 proge Ljubljana–Sežana.

3. Orientacijska vrednost naročila:
35,000.000 SIT.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 24. 3. 1998 do
9. ure, na naslov: Slovenske železnice, d.d.,
Infrastruktura, Kolodvorska 11, 1506 Ljub-
ljana, soba št. 205.

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

Naročnik: Slovenske železnice, d.d.,
odpiranje vodi komisija naročnika, Kolod-
vorska 11, Ljubljana, steklena dvorana.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 13. 4. 1998.

7. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Slovenske železnice, d.d.,
kont. oseba Branka Potočnik Kranjc, dipl.
inž. gr., Kolodvorska 11, Ljubljana, tel.
13-13-144 int. 2327, faks 13-36-037, so-
ba št. 210.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 13. 3. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: z virmanom, na račun šte-
vilka: 50100-601-5014744.

8. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 7. točko.
9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 24. 5. 1998.

Št. 2.0.-434-1/98 Ob-708
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Slovenske železnice, d.d., Infrastruktu-
ra, kont. oseba Branka Potočnik-Kranjc,
dipl. inž. gr., Kolodvorska 11, Ljubljana, tel.
13-13-144 int. 2327, faks 13-36-037, so-
ba št. 210.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: tlakovanje hodnikov
za službeno rabo s pohodno kritino na
jeklenem železniškem mostu v km
77+647 proge Metlika–Ljubljana.

3. Orientacijska vrednost naročila:
5,900.000 SIT.

4. Dobavni rok: 14 dni.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 12. 3. 1998 do
9. ure, na naslov: Slovenske železnice,
d.d., Infrastruktura, Kolodvorska 11, 1506
Ljubljana, soba št. 205.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 12. 3. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Slovenske železni-
ce, d.d., odpiranje vodi komisija naročnika,
Kolodvorska 11, Ljubljana, steklena dvora-
na.

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: Slovenske železnice, d.d.,
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kont. oseba Branka Potočnik Kranjc, dipl.
inž. gr., Kolodvorska 11, Ljubljana, tel.
13-13-144 int. 2327, faks 13-36-037, so-
ba št. 210.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 6. 3. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: z virmanom, na račun šte-
vilka: 50100-601-5014744.

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

Ponudba mora veljati do: 12. 5. 1998.
Slovenske železnice, d.d., Ljubljana

Št. 130-36/98 Ob-709
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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 gradbeništvo Slovenije, Dimi-
čeva 12, Ljubljana, tel. 18-88-100 faks
348-369.

2. Predmet javnega naročila: najem
(leasing) blaga.

Navedba vsebine:
a) osebni računalniki, 30 kom.,
b) prenosni  računalniki  (notebook),

3 kom.,
c) laserski tiskalniki, 5 kom.,
d) CD ROM strežnik, 1 kom.,
e) enota  za  zapisovanje  CD-ROM,

1 kom.,
f) scaner za filme, 1 kom.,
g) naprave za neprekinjeno napaja-

nje, 3 kom.
3. Orientacijska vrednost naročila:

20,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 1 mesec.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane

– ponudbena cena,
– način plačila,
– garancijska doba,
– servisna služba,
– kvaliteta,
– dobavni rok,
– reference ponudnika,
– kompatibilnost opreme z obstoječo

uporabniško podporo,
– uporabniška podpora.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upo-

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

predložene najkasneje do 13. 3. 1998 do
12. ure, na naslov: Dimičeva 12, Ljubljana,
Zavod za gradbeništvo Slovenije, prevzem-
nik Cirila Golob, Ljubljana, soba št. 117.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj,
javni razpis za najem računalniške opreme”,
števiko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS z navedbo predmeta naročila in na
hrbtni strani z naslovom ponudnika.

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

Javno odpiranje ponudb bo 13. 3. 1998
ob 14. uri, na naslovu: Dimičeva 12, Ljublja-
na, Zavod za gradbeništvo Slovenije, odpira-
nje vodi Cirila Golob, dipl. jur., Ljubljana, tel.
18-88-100, faks 348-369, soba št. 122.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje v 7 dneh od dneva odpiranja
ponudb.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo: Zavod za gradbeništvo Slovenije,
kont. oseba Cirila Golob, dipl. jur., Dimičeva
12, 1. nadstropje, Ljubljana, soba št. 117.

Ponudniki lahko dvignejo razpisno doku-
mentacijo vsak delovnik, na podlagi dokazi-
la o vplačilu 5.000 SIT nepovratnih sred-
stev, ki jih ponudniki nakažejo na žiro račun
št. 50105-603-401067 pri APP Ljubljana.

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

Ponudba mora veljati do: 20. 4. 1998.
Zavod za gradbeništvo Slovenije

Ob-710
Javni razpis

za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Javno komunalno podjetje Šentjur,
d.o.o., kont. oseba Bojan Pivec, grad. teh.,
Dobrotinškova 18, Šentjur, tel.
063/743-108, faks 063/741-018.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: dobava vodovodne-

ga in kanalizacijskega materiala za vzdr-
ževanje objektov komunalne infrastruk-
ture.

3. Orientacijska vrednost naročila:
10,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 25. 3. 1998 in/ali zaključek 31. 12.
1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 13. 3. 1998 do
11. ure, na naslov: Javno komunalno pod-
jetje Šentjur, d.o.o., prevzemnik tajništvo
podjetja.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 13. 3. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Javno komunalno
podjetje Šentjur, d.o.o., Dobrotinškova 18.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 25. 3. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Javno komunalno podjetje
Šentjur, d.o.o., kont. oseba Bojan Pivec,
Dobrotinškova 18, Šentjur.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 10. 3. 1998 za 2.000 SIT.

Način plačila: gotovinski na blagajni druž-
be ali negotovinski, z nakazilom na ŽR št.
50770-601-21714 z navedbo predmeta
naročila.

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

Ponudba mora veljati do: 31. 3. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 25. 3. 1998.
JKP Šentjur, d.o.o.

Št. 80/98 Ob-711
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv naročnika: Zavod
dr. Marijana Borštnarja Dornava, Dornava
št. 128, Dornava, tel. 062/755-014, faks
062/755-050.

2. Predmet javnega naročila. blago, ži-
vila in material za prehrano.

A) Sadje in zelenjava: 22,669.000
SIT,

1. sadje južno
2. sadje domače
3. zelenjava
B) Kruh in pekovsko pecivo:

9,639.000 SIT,
1. kruh
2. pekovski izdelki
C) Meso in mesni izdelki: 29,650.000

SIT,
1. meso
2. mesni izdelki,
D) Mleko in mlečni izdelki:

12,215.000 SIT,
E) Ostali prehrambeni artikli:

21,956.000 SIT.
Ponudniki se lahko prijavijo za posamez-

no skupino artiklov (pod A, B, C, D, E).
3. Orientacijska vrednost naročila

96,129.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek 1. 5. 1998 in zaključek 1. 5. 1999.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane pri ocenjevanju ponudb

Merilo: najnižja cena in druga merila na-
vedena v razpisni dokumentaciji.

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

Upotevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 25. 3. 1998 do
10. ure na naslov: Zavod dr. Marijana Boršt-
narja Dornava, Dornava št. 128, 2252 Dor-
nava, prevzemnik Ciglar Marjeta, tajništvo,
tel. 062/755-014, faks 062/755-050.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 25. 3. 1998
ob 12. uri na naslovu: Zavod dr. Marijana
Borštnarja Dornava, Dornava št. 128, Dor-
nava, v konferenčni sobi Zavoda, odpiranje
vodi Darinka Kelenc, tel. 062/755-014,
faks 062/755-050.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu
javnega razpisa najkasneje do 10. 4. 1998.

8. Kraj, čas in oseba pri kateri lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno do-
kumentacijo: Zavod dr. Marijana Borštnar-
ja, Dornava, Dornava št. 128, kon. oseba
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Simona Petrovič, tel. 062/755-014, faks
062/755-050.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 18. 3. 1998 za 3.000 SIT.

Način plačila: virman na račun številka
52400-603-30549.

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

Ponudba mora veljati do: 31. 5. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 8. 5. 1998.
Zavod za varstvo in usposabljanje
Dr. Marijana Borštnarja, Dornava

Št. 34/98 Ob-712
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Bolnišnica za ženske bolezni in porod-
ništvo Postojna, Prečna 4, kont. oseba Moj-
ca Kraševec, dipl. inž. farm., tel. in faks št.
067/21-333.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: sanitetni obvezilni

material, šivalni material:
a) sanitetni obvezilni material:

14,500.000 SIT,
b) šivalni material: 4,500.000 SIT.
3. Orientacijska vrednost naročila je

19,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 12 mesecev, začetek

april 1998, konec marec 1999.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: najnižja nabavna cena franko naroč-
nik, glede na kvaliteto ter ostali pogoji nave-
deni v razpisni dokumentaciji.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 20. 3. 1998 do
11. ure, na naslov: Bolnišnica za ženske
bolezni in porodništvo Postojna, Prečna 4,
prevzemnik: Uprava bolnišnice.

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

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb
bo 24. 3. 1998 ob 8.30 na naslovu: Bolni-
šnica za ženske bolezni in porodništvo Po-
stojna, Prečna 4, uprava, odpiranje vodi
Bogdan Bergoč.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu razpisa: ponudniki bodo ob-
veščeni o izbiri razpisa najkasneje do 3. 4.
1998.

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

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 16. 3. 1998 za 5.000 SIT na upravi
Bolnišnice, Prečna 4, Postojna, pri Dragici
Zakrajšek.

Način plačila: neposredno pred dvigom
razpisne dokumentacije, na blagajni bolni-
šnice, Prečna 4, Postojna, med 8. in 14. uro
ali predhodno na žiro račun št.
52200-603-30442.

Dodatne informacije v zvezi z javnim raz-
pisom dobijo interesenti pri osebi ali na te-
lefon, kot je navedeno pod 1. točko.

9. Ostali podatki: ponudba mora veljati
do 31. 3. 1998.

Št. 34/98 Ob-713
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Bolnišnica za ženske bolezni in porod-
ništvo Postojna, Prečna 4, kont. oseba
Bogdan Bergoč, jur., tel. in faks št.
067/21-333.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: gorivo, tehnični in

medicinski plini.
a) gorivo: 6,500.000 SIT,
b) tehnični in medicinski plini:

1,500.000 SIT.
3. Orientacijska vrednost naročila je

8,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 12 mesecev, začetek

april 1998, konec marec 1999.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: najnižja nabavna cena franko naroč-
nik, glede na kvaliteto ter ostali pogoji nave-
deni v razpisni dokumentaciji.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 20. 3. 1998 do
11. ure, na naslov: Bolnišnica za ženske
bolezni in porodništvo Postojna, Prečna 4,
prevzemnik: Uprava bolnišnice.

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 23. 3. 1998 ob 8.30 na naslovu: Bolni-
šnica za ženske bolezni in porodništvo Po-
stojna, Prečna 4, uprava, odpiranje vodi
Bogdan Bergoč.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu razpisa: ponudniki bodo ob-
veščeni o izbiri razpisa najkasneje do 3. 4.
1998.

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

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 16. 3. 1998 za 5.000 SIT na upravi
Bolnišnice, Prečna 4, Postojna, pri Dragici
Zakrajšek.

Način plačila: neposredno pred dvigom
razpisne dokumentacije, na blagajni bolni-
šnice, Prečna 4, Postojna, med 8. in 14. uro
ali predhodno na žiro račun št.
52200-603-30442.

Dodatne informacije v zvezi z javnim raz-
pisom dobijo interesenti pri osebi ali na te-
lefon, kot je navedeno pod 1. točko.

9. Ostali podatki: ponudba mora veljati
do 31. 3. 1998.

Št. 34/98 Ob-714

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Bolnišnica za ženske bolezni in porod-
ništvo Postojna, Prečna 4, kont. oseba Bog-
dan Bergoč, jur., tel. in faks št.
067/21-333.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: dobava živil:
a) splošno prehrambeno blago:

3,600.000 SIT.
b) kruh: 900.000 SIT,
c) meso in mesni izdelki:

6,700.000SIT,
d) ribe: 240.000 SIT,
e) sadje in zelenjava: 2,300.000 SIT,
f) mleko in mlečni izdelki: 2,100.000

SIT.
3. Orientacijska vrednost naročila je

15,840.000 SIT.
4. Dobavni rok: 12 mesecev, začetek

april 1998, konec marec 1999.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: najnižja nabavna cena franko naroč-
nik, glede na kvaliteto ter ostali pogoji nave-
deni v razpisni dokumentaciji.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 20. 3. 1998 do
11. ure, na naslov: Bolnišnica za ženske
bolezni in porodništvo Postojna, Prečna 4,
prevzemnik: uprava bolnišnice.

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. 3. 1998 ob 8.30 na naslovu: Bolni-
šnica za ženske bolezni in porodništvo Po-
stojna, Prečna 4, uprava, odpiranje vodi
Bogdan Bergoč.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu razpisa: ponudniki bodo ob-
veščeni o izbiri razpisa najkasneje do 7. 4.
1998.

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

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 16. 3. 1998 za 5.000 SIT na upravi
Bolnišnice, Prečna 4, Postojna, pri Dragici
Zakrajšek.

Način plačila: neposredno pred dvigom
razpisne dokumentacije, na blagajni bolni-
šnice, Prečna 4, Postojna, med 8. in 14. uro
ali predhodno na žiro račun št.
52200-603-30442.

Dodatne informacije v zvezi z javnim raz-
pisom dobijo interesenti pri osebi ali na te-
lefon, kot je navedeno pod 1. točko.

9. Ostali podatki: ponudba mora veljati
do 31. 3. 1998.

Bolnišnica za ženske bolezni
in porodništvo Postojna

Št. 6/98 Ob-715
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavlja Mestna občina Ptuj,
Mestni trg 1, Ptuj,

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za

izvedbo preureditve kletnega prostora
v poslovni lokal na Mestnem trgu 3 na

Ptuju
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1. Naziv in sedež naročnika: Mestna ob-
čina Ptuj, Ptuj, Mestni trg 1.

2. Predmet javnega naročila: preuredi-
tev kletnega prostora v poslovni lokal.

3. Lokacija: Mestni tg 3, Ptuj.
4. Orientacijska vrednost naročila:

8,500.000 SIT.
5. Rok začetka in dokončanja del: april

1998 – maj 1998.
6. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
– ugodnejša cena, ponujena fiksna ce-

na do konca gradnje po metodi “ključ v
roke in odpoved 637 čl. ZOR.,

– ugodnejši plačilni pogoji,
– daljši garancijski rok za izvedena dela,
– krajši rok izvedbe,
– strokovna usposobljenost ponudnika,
– druge ugodnosti ponudnika.
7. Rok za predložitev ponudbe: ponud-

ba v zapečateni ovojnici z oznako: “Ne od-
piraj!” Ponudba za izvedbo preureditve klet-
nega prostora – Mestni trg 3 je potrebno
dostaviti v 20. dneh po objavi v Uradnem
listu RS na naslov: Mestna občina Ptuj, Od-
delek za okolje, prostor in gospodarsko in-
frastrukturo, Mestni trg 1/III, 2250 Ptuj, do
12. ure.

Če pride datum oddaje ponudbe na dela
prost dan se šteje za oddajo ponudbe na-
slednji delovni dan.

8. Odpiranje ponudb bo na dan dostave
ponudb ob 12.15 v Mestni občini Ptuj, v
mali sejni sobi št. 2/I, Mestni trg 1, Ptuj.

9. Ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v roku 15 dni.

10. Zainteresirani ponudniki lahko dvig-
nejo razpisno dokumentacijo na Oddelku
za okolje, prostor in gospodarsko infrastruk-
turo Mestne občine Ptuj, Mestni trg 1/III,
(Bogdan Kovač) proti plačilu 10.000 SIT.
Plačilo se izvede z virmanskim nalogom na
ŽR Mestne občine Ptuj 52400-630-20701.

11. Naročnik si pridržuje pravico določi-
ti manjši obseg del od razpisanega glede na
razpoložljiva sredstva ali odstopiti od podpi-
sa pogodbe. V obeh primerih ponudniki ni-
majo pravice do uveljavljanja odškodnine iz
tega naslova.

Mestna občina Ptuj

Ob-716

Javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Žalec, Savinjske čete 5, Žalec,
kont. oseba Meško Branka, I. nadstropje
prizidka, soba št. 12, tel. 063/715-313 int.
284, faks 063/716-311.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: dobava pisarniške-

ga, potrošnega, računalniškega mate-
riala in papirja – do vrat.

3. Orientacijska vrednost naročila
4,000.000 SIT. Avans ni predviden.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: začetek 1. 4. 1998 in za-
ključek 31. 12. 1998.

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

Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo
vsebovale vse pogoje navedene v razpisni

dokumentaciji in predložene najkasneje do
9. 3. 1998 na naslov: Občina Žalec, Savinj-
ske čete 5, 3310 Žalec.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko Uradnega lista RS, v katerem je
bila objava javnega razpisa ter z navedbo
predmeta naročila.

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

Javno odpiranje ponudb bo 11. 3. 1998
ob 10. uri v sejni sobi št. 11. v I. nadstropju
prizidka Občine Žalec, Savinjske čete 5,
Žalec. Odpiranje vodi predsednik komisije.

Predstavniki ponudnikov pred začetkom
javnega odpiranja ponudb izročijo komisiji
pooblastilo za sodelovanje na javnem razpisu.

7. Rok, v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa: ponudniki
bodo obveščeni o izidu razpisa do 18. 3.
1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Žalec, soba št. 12,
I. nadstropje prizidka, kontaktna oseba
Meško Branka, Ulica Savinjske čete 5, Ža-
lec, tel. 715-313 int. 284. Razpisna doku-
mentacija je na razpolago do 4. 3. 1998 do
12. ure.

9. Dodatne informacije se dobijo na na-
slovu pod 1. točko.

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

11. Predvideni datum objave dodelitve
naročila 27. 3. 1998.

Občina Žalec

Ob-720
Občina Idrija na podlagi 81. člena zako-

na o izvrševanju proračuna Republike Slo-
venije (Ur. l. RS, št. 5/96), določil zakona o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) ter
12. člena odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94), objavlja

javni razpis
za nakup stanovanj na območju Občine

Idrija v času od 21. 2. do 2. 3. 1998
1. Naročnik je Občina Idrija, Mestni trg

1, Idrija.
2. Predmet razpisa je nakup eno in

dvosobnih stanovanj na območju Obči-
ne Idrija.

3. Orientacijska vrednost razpisa je
9,000.000 SIT.

4. Način in rok plačila kupnine za stano-
vanje bo določen s kupoprodajno pogod-
bo, le-te pa bodo sklenjene po prioritetnem
vrstnem redu do oktobra 1998.

Kupnina za stanovanje bo poravnana v
enkratnem znesku ali v dveh obrokih, odvi-
sno od finančnih prilivov v proračun občine.

5. Na razpisu lahko sodelujejo pravne in
fizične osebe. Ponudba mora vsebovati:

– potrdilo o državljanstvu ponudnika (fi-
zična oseba) oziroma dokazila o registraciji
(pravna oseba),

– dokazilo o lastništvu stanovanja iz po-
nudbe,

– opis stanovanja po naslednjih podat-
kih: velikost, leto izgradnje, zadnja prenova
oziroma adaptacija, opis stanja stanovanja,

– izjava, da je stanovanje iz ponudbe pro-
sto vseh bremen,

– ponudbena cena stanovanja posebej
s ceno na m2 in ceno za celotno stanovanje,

– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naroč-
niku,

– natančen naslov s telefonsko števiko
ponudnika.

6. Vsi ponudniki morajo komisiji omogo-
čiti ogled stanovanja iz ponudbe. Datum og-
ledov bo določen takoj po odpiranju po-
nudb.

7. Kriteriji in merila za izbor ponudb so:
– ugodna ponudbena cena stanovanja

in roki za plačilo,
– stanovanje ustrezne velikosti (med

40 m2 in 65m2),
– racionalna razporeditev stanovanjskih

prostorov,
– redna vzdrževanost stanovanja,
– lokacije v Idriji in Spodnji Idriji.
8. Rok za oddajo ponudb začne teči na

dan po objavi razpisa in se zaključi 2. 3.
1998.

9. Pisne ponudbe je treba oddati v zaprti
ovojnici z oznako: “Ne odpiraj, ponudba -
javni razpis za nakup stanovanj” na naslov
Občina Idrija, Mestni trg 1, Idrija. Na hrbtni
strani mora biti označen naslov pošiljatelja.

10. Javno odpiranje ponudb, na katere-
ga so vabljeni vsi ponudniki, bo v torek 3. 3.
1998 ob 11. uri v veliki sejni sobi Občine
Idrija.

11. O izbiri bodo ponudnuki obveščeni v
roku 7 dni po od dneva sprejetja sklepa o
izbiri ponudnikov.

Informacije v zvezi z razpisom dobite na
tel. 71-788 pri Vesni Fašink, Občina Idrija.

Občina Idrija

Ob-721
Na podlagi določil zakona o javnih naro-

čilih (Ur. l. RS, št. 24/97) Občina Mežica,
Trg svobode 1, Mežica, kot naročnik ob-
javlja

javni razpis
za dobavo hidromehanske

in elektroopreme
za mini hidroelektrarno

na razbremenilniku Stržovo v Mežici
1. Naročnik: Občina Mežica, Trg svobo-

de 1, Mežica.
2. Predmet naročila: dobava hidrome-

hanske in elektroopreme za mini hidro-
elektrarno na razbremenilniku Stržovo.

3. Orientacijska vrednost: 2,400.000
SIT.

4. Rok dobave: se bo določil ob podpi-
su pogodbe z izbranim dobaviteljem.

5. Dokumentacijo lahko dvignete na Ob-
čini Mežica, Trg svobode 1, Mežica; kon-
taktna oseba: Franjo Kocen, tel.
0602/35-163.

6. Rok za oddajo ponudbe: ponudbe
lahko pošljete priporočeno po pošti na na-
slov: Občina Mežica, Trg svobode 1, Meži-
ca ali oddate osebno vključno 17. 3. 1998
do 12. ure na tajništvo Občine Mežica. Po-
nudba mora biti v zaprti kuverti, označena
“Ne odpiraj - javni razpis za dobavo hidro-
mehanske in elektroopreme za mini hidroe-
lektrarno na razbremenilniku Stržovo” ter na
zunanji strani kuverte opremljena s točnim
naslovom ponudnika.

7. Javno odpiranje ponudb bo 17. 3.
1998 ob 12.15 v sejni sobi Občine Mežica.
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8. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so: strokovnost, reference, ponud-
bena cena, plačilni pogoji in druge ugodno-
sti, ki jih nudi ponudnik.

9. Ponudniki bodo o izboru najugodnej-
še ponudbe seznanjeni najkasneje v roku
15 dni po odpiranju ponudb.

Občina Mežica

Ob-722
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Naročnik: Občina Moravske Toplice,
Kranjčeva 3, Moravske Toplice, kontaktna
oseba mag. Milan Šadl.

2. Predmet razpisa: izbira izvajalca za
izdelavo lokacijske dokumentacije in
PGD projektov za izgradnjo kanalizacije
mešanega tipa in biološke čistilne na-
prave kapacitete 1000 PE za naselje
Bogojina.

3. Orientacijska vrednost del znaša:
3,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: za-
četek z dnem podpisa pogodbe, konec
del 120 koledarskih dni po podpisu po-
godbe.

5. Merila  za  izbiro  najugodnejšega
ponudnika  so:  cena,  roki,  reference  ter
prilagodljivost  specifičnim  zahtevam  na-
ročnika.

6. Razpisno dokumentacijo lahko po-
nudniki dvignejo takoj po objavi razpisa v
Uradnem listu RS na sedežu naročnika, to
je Občine Moravske Toplice, Kranjčeva 3,
Moravske Toplice. Na istem mestu lahko
dobite tudi ostale informacije.

Naročnik del si pridržuje pravico korigi-
rati obseg razpisanih del.

7. Na javni razpis se lahko prijavijo izva-
jalci, ki so registrirani za tovrstno dejavnost
in imajo ustrezne kadre.

8. Rok za oddajo ponudb je dvajseti dan
po objavi razpisa v Uradnem listu RS na
sedežu Občine Moravske Toplice. Kolikor
pade datum na nedelovni dan se šteje na-
slednji delovni dan.

Ponudbe pošljite na naslov: Občina Mo-
ravske Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Morav-
ske  Toplice  ali  dostavite  osebno  v
tajništvo.

Ponudbe morajo biti oddane v dveh izvo-
dih in v zapečatenih ovojnicah z oznako “Ne
odpiraj - ponudba” in opremljene s predme-
tom naročila in številko objave v Uradnem
listu RS.

Opcija ponudbe mora biti do sklenitve
pogodbe.

9. Odpiranje ponudb bo enaindvajseti
dan po objavi razpisa v sejni sobi Občine
Moravske Toplice, Kranjčeva 3, Moravske
Toplice s pričetkom ob 10. uri. Kolikor pa-
de datum na nedelovni dan se šteje nasled-
nji delovni dan.

Na odpiranje ponudb so vabljeni vsi
predstavniki ponudnikov, ki morajo imeti pi-
sna pooblastila za zastopanje.

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

Občina Moravske Toplice

Št. 8174/1998/224 Ob-723
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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
Ciril Bogataj, Hajdrihova 2, Ljubljana, tel.
386 61 219 489, faks 386 61 219 480.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela, storitve.

Navedba vsebine: demontaža in ruše-
nje obstoječega daljnovoda ter gradbe-
na dela na daljnovodu, montaža jekle-
nih konstrukcij in elektromontažna dela
z montažo OPGW za DV 2 × 110 kV
Selce–Laško.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa:
100,000.000 SIT, začetek 20. 2. 1998,
zaključek 22. 5. 1998.

4. Rok izvedbe: 4 mesece, začetek: julij
1998, zaključek: oktober 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be, ki bodo upoštevane pri ocenjevanju po-
nudb, so navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike v viši-
ni 10%. To ne velja za ponudnike iz držav z
mednarodnim sporazumom z RS.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 24. 3. 1998 do
9.45, na naslov: Elektro-Slovenija, d.o.o.,
prevzemnik Splošna tehnična služba (Kata-
rina Lipovec), Hajdrihova 2, Ljubljana, tel.
12-50-333 (int. 681), soba št. 3C.5.

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. 3. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Elektro-Slovenija,
d.o.o., Hajdrihova 2, sejna soba (IV. nad-
stropje), odpiranje vodi Ciril Bogataj.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 15. 5. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Elektro-Slovenija, d.o.o.,
kont. oseba Andreja Mihevc, Hajdrihova 2,
Ljubljana, tel. 386 61 12-50-333 (int. 694),
faks 386 61 219-480, soba št. 2C.1,3.

Razpisna dokumentacija je na razpola-
go do 2. 3. 1998, med 8. in 12. uro za
106.500 SIT, upoštevan 6,5% prometni
davek.

Način plačila: z virmanom – z oznako
rušenje, gradbena in montažna dela za DV
2 × 110 kV Selce–Laško, na račun številka:
50106-601-90093 pri Agenciji za plačilni
promet.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Elektro-Slovenija, d.o.o., kont. oseba
Ciril Bogataj, Hajdrihova 2, Ljubljana, tel.
386 61 219 489, faks 386 61 219 480,
soba št. 2C.1.4.

Ponudba mora veljati do: 15. 6. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 22. 5. 1998.

Št. 8120/1998/230 Ob-724
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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 400/220/110
kV Podlog.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: gradbena de-
la 6,000.000 SIT, elektromontažna dela
12,000.000 SIT, začetek 20. 2. 1998 in
zaključek 17. 4. 1998.

4. Rok izvedbe: do 30. septeptembra
1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be, ki bodo upoštevane, so navedena v raz-
pisni dokumentaciji.

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 26. 3. 1998 do
9.30, na naslov: Elektro-Slovenija, d.o.o.,
prevzemnica Katarina Lipovec, Hajdrihova
2, Ljubljana, tel. 061/216-405, faks
061/219-389, soba št. 3C.5.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba javni razpis –
Elektromontažna dela in gradbena dela –
zamenjava VN opreme v 400/220/110 kV
Podlog – 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. 3. 1998
ob 10. uri, na naslovu: ELES, d.o.o., Haj-
drihova 2.

Naročnik Elektro-Slovenija, d.o.o., od-
piranje 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 9. 4. 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 27. 2. 1998, med 8. in 12. uro za
106.500 SIT.

Način plačila: virmansko, na račun šte-
vilka: 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.
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Ponudba mora veljati do: 9. 5. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 17. 4. 1998.

Št. 8120/1998/231 Ob-725
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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: sanacija
a.b. stebrov portalne izvedbe (H) na
DV 110 kV Maribor–Cirkovce II.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 24,000.000
SIT, začetek 20. 2. 1998 in zaključek
10. 4. 1998.

4. Rok izvedbe: 4. 5. 1998–17. 7.
1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
bein kakršnekoli omejitve, ki bodo upošteva-
ne, so navedena v razpisni dokumentaciji.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 20. 3. 1998 do
9.30, na naslov: Elektro-Slovenija, d.o.o.,
prevzemnica Katarina Lipovec, Hajdrihova
2, Ljubljana, tel. 061/216-405, faks
061/219-389, soba št. 3C.5.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba javni razpis za
sanacijo a.b. stebrov portalne izvedbe (H)
na DV 110 kV Maribor–Cirkovce II. – Ne
odpiraj” in številko objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS.

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

Javno odpiranje ponudb bo 20. 3. 1998
ob 10. uri, na naslovu: ELES, d.o.o., Haj-
drihova 2.

Naročnik Elektro-Slovenija, d.o.o., od-
piranje vodi Igor Podobnik, 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 3. 4. 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 27. 2. 1998, med 8. in 12. uro za
106.500 SIT.

Način plačila: virmansko, na račun šte-
vilka: 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: 4. 5. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 10. 4. 1998.

Št. 8120/1998/229 Ob-726

Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena 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: obnova
antikorozijske zaščite daljnovodov.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 75,000.000
SIT, začetek 20. 2. 1998 in zaključek
17. 4. 1998.

4. Rok izvedbe: maj, junij, julij 1998.
5. Pogoji za sodelovanje na javnem raz-

pisu in merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane:

Ponudniki morajo za sodelovanje na
javnem razpisu izpolnjevati dva pogoja:

– najmanj 5 redno zaposlenih delavcev,
– delavci, ki bodo izvajali obnovo morajo

biti strokovno in zdravstveno sposobni
opravljati svoje delo in morajo imeti ustre-
zen preiskus znanja o varstvu pri delu.

Merila so navedena v razpisni dokumen-
taciji.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 27. 3. 1998 do
9.30, na naslov: Elektro-Slovenija, d.o.o.,
prevzemnica Katarina Lipovec, Hajdrihova
2, Ljubljana, tel. 061/216-405, faks
061/219-389, soba št. 3C.5.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba javni razpis –
Obnova antikorozijske zaščite daljnovodov
– Ne odpiraj” in številko objave javnega raz-
pisa v Uradnem listu RS.

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

Javno odpiranje ponudb bo 27. 3. 1998
ob 10. uri, na naslovu: ELES, d.o.o., Haj-
drihova 2.

Naročnik Elektro-Slovenija, d.o.o., od-
piranje vodi Miro Ham, Hajdrihova 2, Ljub-
ljana, 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 10. 4. 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 27. 2. 1998, med 8. in 12. uro za
10.650 SIT.

Način plačila: virmansko, na račun šte-
vilka: 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: 11. 5. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 17. 4. 1998.

Št. 8174/1998/240 Ob-742
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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
Ivan Lozej, Hajdrihova 2, Ljubljana, tel. 386
61 219 489, faks 386 61 219 480.

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

Navedba vsebine:
Dobava opreme in montažna dela za

DV 2 × 110 kV Selce–Laško:
A. dobava in montaža uvodnih kab-

lov in končne kabelske opreme z meri-
tvami kabelskega sistema ter montaža
kabelskih spojk,

B. montaža naprav za prenos kriteri-
ja distančne zaščite.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: A.
6,500.000 SIT, B. 1,000.000 SIT, začetek
20. 2. 1998, zaključek 17. 4. 1998.

4. Dobavni rok: A. 2 meseca, B. 1 me-
sec, začetek: A. september 1998,
B. november 1998, zaključek: A. oktober
1998, B. november 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be, ki bodo upoštevana pri ocenjevanju
ponudb, so navedena v razpisni dokumen-
taciji.

Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike v viši-
ni 10%. To ne velja za ponudnike iz držav z
mednarodnim sporazumom z RS.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 17. 3. 1998 do
9.45, na naslov: Elektro-Slovenija, d.o.o.,
prevzemnik Splošna tehnična služba (Kata-
rina Lipovec), Hajdrihova 2, Ljubljana, tel.
12-50.333 Int. 681), soba št. 3C.5.

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 17. 3. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Elektro-Slovenija,
d.o.o., Hajdrihova 2, sejna soba (IV. nad-
stropje), odpiranje vodi Janez Šerjak.

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

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

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Elektro-Slovenija, d.o.o.,
kont. oseba Andreja Mihevc, Hajdrihova 2,
Ljubljana, tel. 386 61 12-50-333 (int. 694),
faks 386 61 219-480, soba št. 2C.1,3.

Razpisna dokumentacija je na razpola-
go do 2. 3. 1998, med 8. in 12. uro za
106.500 SIT, upoštevan 6,5% prometni
davek.

Način plačila: z virmanom – z oznako do-
bava in montaža za DV 2 × 110 kV Selce–
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Laško, na račun številka: 50106-601-90093
pri Agenciji za plačilni promet.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Elektro-Slovenija, d.o.o., kont. oseba
Ivan Lozej, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana,
tel. 386 61 219-489, faks 386 61
219-480, soba št. 2C.1,5.

Ponudba mora veljati do: 8. 5. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 17. 4. 1998.
Elektro-Slovenija, d.o.o., Ljubljana

Ob-736
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

I. Naročnik: Ministrstvo za šolstvo in
šport, Župančičeva 6, Ljubljana v so-
delovanju z Ministrstvom za promet in zve-
ze, Prešernova 23, Ljubljana, kont. oseba
na Ministrstvu za šolstvo in šport (Služba za
investicije, Branka Abramovič-Piasevoli,
dipl. inž., Trubarjeva 3/VII, Ljubljana, tel.
061/21-28-38, faks 061/13-12-327).

II. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: dobava opreme za

Srednjo pomorsko šolo in Fakulteto za
pomorstvo in promet, in sicer:

– šolska čolna – skuterja,
– simulator GMDSS,
– navigacijski simulator,
– računalniška oprema.
Podroben seznam opreme je sestavni

del razpisne dokumentacije.
III. Orientacijska vrednost naročila je

37,000.000 SIT.
IV. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: začetek dobave opreme
takoj po sklenitvi pogodbe, dokončanje po
najugodnejši ponudbi.

V. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be: pri odločitvi o izboru najugodnejšega
ponudnika bo upoštevano razmerje med po-
nudbeno ceno in kvaliteto ter druga merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.

VI. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 19. 3. 1998 do
13. ure na naslov: Ministrstvo za šolstvo in
šport, Župančičeva 6, Ljubljana (Zdenka
Vončina - vložišče, tel. 061/178-55-05).

Zapečatene kuverte morajo biti označe-
ne z naslednjim napisom: “Ponudba – Ne
odpiraj – javni razpis – oprema – pomorstvo.

VII. Naslov, prostor, datum in ura javne-
ga odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 20. 3. 1998
ob 10. uri na naslovu Ministrstvo za šolstvo
in šport, Urad za šolstvo, Trubarjeva 5, Ljub-
ljana (sejna soba 95/III).

Odpiranje ponudb vodi predsednik kap.
Marijan Tončič, inž.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo sode-
lovali pri odpiranju ponudb, morajo imeti s
seboj pooblastilo za zastopanje.

VIII. Rok, v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu razpisa je 15 dni.

IX: Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo

Razpisna dokumentacija se lahko dvig-
ne v tajništvu Ministrstva za šolstvo in šport,

Služba za investicije, Trubarjeva 3/VII, Ljub-
ljana in Srednji pomorski šoli v tajništvu,
soba št. 44, Por pomorščakov 4, Portorož.

Razpisna dokumentacija je na voljo do
4. 3. 1998.

X. Informacije o opremi se dobijo na in-
formativnem dnevu, ki bo 4. 3. 1998 ob
12. uri na Srednji pomorski šoli, Pot po-
morščakov, Portorož (tel. 066/747-241) in
vse ostale informacije na Ministrstvu za šol-
stvo in šport, Služba za investicije, Trubarje-
va 3/VII, tel. 061/13-12-249 ali
13-12-269).

Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-737
Na podlagi prvega in drugega člena za-

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Osnovna šola Dutovlje, Dutovlje št. 135,
Dutovlje, kont. oseba Marijan Plazar (ravna-
telj šole), tel. 067/64-030, telefaks
067/64-104.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: dobava živil – splo-

šno prehrambeno blago.
Orientacijska  vrednost  naročila  je

ca. 6,000.000 SIT.
3. Dobavni rok: največ 12 mesecev.
4. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika in kakršnekoli omejitve, ki bodo
upoštevane: najnižja nabavna cena fco na-
ročnik glede na kvaliteto ter ostali pogoji so
navedeni v razpisni dokumentaciji.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene do vključno 13. 3. 1998 do
12. ure na naslov: Osnovna šola Dutovlje,
Dutovlje 135, 6221 Dutovlje, prevzemnik
tajništvo šole.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z razpisom: “Ponudba – Ne odpi-
raj!” in številko javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila.

Javno odpiranje ponudb bo 16. 3. 1998
ob 13.30 na naslovu Osnovne šole Dutov-
lje, v učilnici likovnega pouka; odpiranje vo-
di predsednik komisije Tanja Kocina.

5. Ponudniki bodo obveščeni o izidu raz-
pisa do 30. 3. 1998.

6. Zainteresirani lahko dvignejo razpisno
dokumentacijo za 5.000 SIT v tajništvu šo-
le, pri Sabini Kobal.

Način plačila neposredno pred dvigom
razpisne dokumentacije ali predhodno na
žiro račun 51420-603-31140.

Dodatne informacije v zvezi z javnim raz-
pisom lahko dobijo interesenti osebno ali
po telefonu pri konktaktni osebi.

7. Ostali podatki: ponudba mora veljati
do 20. 4. 1998.

Osnovna šola Dutovlje

Št. 04854/98 Ob-738
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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

Peter Hometer, Slomškov trg 10, Maribor,
tel. 062/449-200, faks 062/449-2311,
III. nadstr.

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

prostorov.
3. Orientacijska vrednost naročila:

120,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: 12 mesecev, začetek 1. 8.
1998 in zaključek 31. 7. 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 višini
10%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 25. 3. 1998 do
12. ure, na naslov Pošta Slovenije, d.o.o.,
prevzemnik Peter Hometer, Slomškov trg
10, Maribor, tel. 062/449-200, faks
062/449-2311, III. nadstr.

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 27. 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 062/449-2311, sejna
soba III. nadstr.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 22. 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
062/449-2311, III. nadstr.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 6. 3. 1998 za 5.000 SIT.

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

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

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

čila: 29. 4. 1998.

Št. 04854/98 Ob-739
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Pošta Slovenije, d.o.o., kont. oseba Pe-
ter Hometer, Slomškov trg 10, Maribor, tel.
062/449-200, faks 062/449-2311,
III. nadstr.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: obrazci v poštnem

prometu in natisk reklamnih materialov.
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3. Orientacijska vrednost naročila:
145,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 12 mesecev, začetek 1. 5.
1998 in zaključek 30. 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 višini
10%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 25. 3. 1998 do
12. ure, na naslov Pošta Slovenije, d.o.o.,
prevzemnik Peter Hometer, Slomškov trg
10, Maribor, tel. 062/449-200, faks
062/449-2311, III. nadstr.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 27. 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 062/449-2311, sejna
soba III. nadstr.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 22. 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
062/449-2311, III. nadstr.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 6. 3. 1998 za 10.000 SIT.

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

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

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

čila: 29. 4. 1998.
Pošta Slovenije, d.o.o.,

Maribor

Ob-740
Na podlagi 18. člena zakona o javnih

naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) in odredbe o
obvezni vsebini razpisne in ponudbene do-
kumentacije (Ur. l. RS, št. 33/97 in 63/97),
Obalni dom upokojencev Koper, Koper,
Krožna c. 5, objavlja

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Naročnik: Obalni dom upokojencev,
Koper, Krožna c. 5.

2. Predmet razpisa: storitev.
Navedba vsebine: vsakodnevni prevoz

90 kosil v Mestni občini Koper v letu
1998.

3. Orientacijska vrednost razpisanih pre-
vozov znaša skupno 5,500.000 SIT.

Ponudniki lahko podrobnejše informaci-
je o prevozih prejmejo pri naročniku na na-

slovu: Obalni dom upokojencev Koper,
Krožna c. 5, direktor Dušan Vodopivec, tel.
066/459-712.

4. Prevoz lahko opravljajo za dejavnost
registrirani prevozniki. Storitve morajo nudi-
ti kvalitetno, odgovorno in v skladu s cest-
noprometno zakonodajo.

5. Ponudba mora vsebovati:
– ime in priimek oziroma firmo ponudni-

ka ter naslov,
– potrdila o registraciji podjetja ali obrtno

dovoljenje ter dokazila o izpolnjevanju pogo-
jev za opravljanje dejavnosti prevoza hrane,

– reference, ki so jih ponudniki na tem
področju pridobili z dosedanjim delom,
predvsem pri razvozu kosil,

– podatke o voznem parku, lastništvu
vozil in voznikih,

– način in jamstvo zavarovanja vozil,
– skupno dnevno bruto ceno za celotno

ponudbo,
– strukturo cene in način določanja ko-

rekcije in poviševanja cene,
– način obračunavanja storitev in plačil-

ne pogoje,
– načrt razvoza kosil.
6. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
– kakovost ponujene storitve (kvaliteta

vozil in prevozov),
– dosedanje reference pri izvajanju to-

vrstnih prevozov,
– ponudbena cena, način korekcije ce-

ne in plačilni pogoji,
– stalna telefonska dosegljivost (GSM),
– zagotavljanje nadomestila v primeru ok-

vare vozil ali bolezni voznika.
Merila so enakovredna in ni nujno, da je

najcenejši ponudnik najugodnejši.
Ponudbo lahko oddajo le ponudniki, ki

opravljajo prevoze brez podizvajalcev.
7. Z izbranim ponudnikom bo sklenjena

pogodba za razpisano obdobje z navedbo
pogojev za morebitno predčasno odpoved
pogodbe.

Z dodatki k pogodbi se bodo določale
spremembe cen v skladu z merili za korek-
turo cene, določenimi v pogodbi.

8. Rok za oddajo ponudb je 30 dni po
objavi razpisa v Uradnem listu RS, v zaprti
kuverti na naslov naročnika, s pripisom “Jav-
ni razpis – prevoz kosil – Ne odpiraj!“.

9. Odpiranje ponudb bo naslednji delov-
ni dan po izteku roka za oddajo ponudb ob
8. uri, v prostorih naročnika.

10. Odpiranje ponudb in izbiro ponudni-
ka bo opravila komisija za vodenje postop-
ka javnega razpisa in zbiranje ponudb.

11. Ponudniki bodo o izboru obveščeni
najkasneje v 10 dneh po izteku roka za
oddajo ponudb.

12. Izbrani ponudnik mora z naročnikom
podpisati pogodbo najkasneje v roku 10 dni
po prejemu obvestila o izboru.

Obalni dom upokojencev Koper

Ob-741
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Geodetska uprava Republike Slovenije,

kont. oseba Vesna Divjak, Šaranovičeva 12,
Ljubljana, tel. 178-49-18, faks 178-49-09,
soba št. P 10.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine:
2.1. zemljiškokatastrska nova izme-

ra – Borovnica,
2.2. zemljiškokatastrska nova izme-

ra – Laze 2,
2.3. zemljiškokatastrska nova izme-

ra – Hotedrščica,
2.4. zemljiškokatastrska nova izme-

ra – Dolnji Logatec,
2.5. zemljiškokatastrska nova izme-

ra – Bratonci,
2.6. zemljiškokatastrska nova izme-

ra – Grlava,
2.7. zemljiškokatastrska nova izme-

ra – Dobrna,
2.8. zemljiškokatastrska nova izme-

ra – Zrkovci-Dogoše,
2.9. zemljiškokatastrska nova izme-

ra – Sežana,
2.10. zemljiškokatastrska nova izme-

ra – Koroška Bela 3,
2.11. zemljiškokatastrska nova izme-

ra – Rogoznica-Nova vas,
2.12. zemljiškokatastrska nova izme-

ra – Bevke - Blatna Brezovica.
3. Orientacijska vrednost naročila:

Ad 2.1. – 2,500.000 SIT;
Ad 2.2. – 2,000.000 SIT;
Ad 2.3. – 2,000.000 SIT;
Ad 2.4. – 2,000.000 SIT;
Ad 2.5. – 15,000.000 SIT;
Ad 2.6. – 5,000.000 SIT;
Ad 2.7. – 7,500.000 SIT;
Ad 2.8. – 21,000.000 SIT;
Ad 2.9. – 7,000.000 SIT;
Ad 2.10. – 6,000.000 SIT;
Ad 2.11. – 8,000.000 SIT;
Ad 2.12. – 6,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del

Rok za izvedbo posameznih nalog je do-
ločen v razpisni dokumentaciji.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 24. 3. 1998 do
8. ure, na naslov: Geodetska uprava Re-
publike Slovenije, prevzemnica Vesna Div-
jak, Šaranovičeva 12, Ljubljana, tel.
178-49-18, faks 178-49-09, soba št. P 10.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 24. 3. 1998
ob 9.30, na naslovu: Geodetska uprava Re-
publike Slovenije, odpiranje vodi Anton Ku-
pic, Šaranovičeva 12, Ljubljana, sejna soba.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 15. 4. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
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dokumentacijo: Geodetska uprava Republi-
ke Slovenije, kont. oseba Vesna Divjak, Ša-
ranovičeva 12, Ljubljana, tel. 178-49-18,
faks 178-49-09, soba št. P 10.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 20. 3. 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: 15. 5. 1998.

Geodetska uprava
Republike Slovenije

Št. 344-03/322/98 Ob-743
Občina Dobrova-Horjul-Polhov Gradec

na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za obnovo

komunalne ceste Ljubljanica–
Butajnova

1. Naročnik: Občina Dobrova-Horjul-Pol-
hov Gradec, Ulica Vladimirja Dolničarja 2,
Dobrova.

2. Predmet razpisa: obnova komunal-
ne ceste Ljubljanica–Butajnova.

3. Pogoji razpisa: razpisno dokumenta-
cijo dobite od ponedeljka do petka med 8.
in 12. uro na Občini Dobrova-Horjul-Polhov
Gradec, tel. 061/641-458, 641-459.

Pisne ponudbe na podlagi dokumentaci-
je je potrebno oddati v zapečateni kuverti z
navedbo ponudnika in oznako “Ne odpiraj –
Razpis za obnovo komunalne ceste Ljublja-
nica–Butajnova“ do 18. 3. 1998 do
12. ure, na naslov: Občina Dobrova-Hor-
jul-Polhov Gradec, Ulica Vladimirja Dolni-
čarja 2, 1356 Dobrova.

4. Merila:
– cena,
– kakovost,
– plačilni pogoji,
– rok pričetka in dokončanja del,
– druge ugodnosti.
5. Ponudba mora vsebovati:
– naziv firme,
– dokazilo o registraciji, ki ne sme biti

starejše od 3 mesecev,
– Bon 1, 2 ali Bon 3, ki ne sme biti

starejši od 30 dni,
– vzorec pogodbe s predračunom,
– način obračunavanja del,
– način zagotavljanja in dokazovanje ka-

kovosti,
– strojna mehanizacija,
– reference.
Za samostojne podjetnike velja, da mo-

rajo predložiti overovljeno potrdilo pristoj-
nega organa, za dejavnost, katere predmet
je razpis, ki ne sme biti starejši od 3 mese-
cev na dan odpiranja ponudb.

6. Investitor si pridržuje pravico:
– da glede na ostale kriterije najcenejše

ponudbe ne izbere kot najugodnejšo,
– odstopi od oddaje del po tem razpisu,

ne glede na razloge.
V obeh primerih ponudnik nima pravice

do uveljavljanja odškodnine iz tega naslova.
7. Odpiranje ponudb bo na Občini Do-

brova-Horjul-Polhov Gradec, Ulica Vladimir-
ja Dolničarja 2, Dobrova.

8. O datumu in uri odpiranja ponudb bo-
do ponudniki obveščeni v 8 dneh od dneva
poteka roka za oddajo ponudb.

9. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
30 dneh po odpiranju ponudb. Nepopolne
in nepravočasno prispele ponudbe ne bodo
upoštevane.

Občina Dobrova-Horjul-Polhov Gradec

Ob-754
Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.

l. RS, št. 24/97) razpisuje Fakulteta za elek-
trotehniko Univerze v Ljubljani

javni razpis
za izbiro dobavitelja raziskovalne

opreme
1. Predmet razpisa: 4 kom. IBM PC AT

kompatibilni rač. sistem.
AT.C EXTREMA PC 586/P200

MMX/64/4.3 v okviru vrednosti 1,200.000
SIT.

2. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika: strokovnost, reference, ponujena
cena, rok dobave, servisiranje, garancijski
rok.

3. Informacije: prof. dr. Janko Drnovšek
(tel. 061/1768-223).

4. Razpisna komisija bo upoštevala po-
nudbe, prispele v dekanat fakultete, vključ-
no do torka, 3. 3. 1998 do 12. ure. Ponud-
be pošljite na naslov: Fakulteta za elektro-
tehniko Univerze v Ljubljani, Tržaška 25,
1000 Ljubljana – v zaprti kuverti z navedbo
“Ne odpiraj – ponudba na javni razpis“.

5. Odpiranje ponudb bo v sredo, 4. 3.
1998 ob 9. uri, v dekanatu fakultete.

6. Ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa najkasneje v osmih dneh po
odpiranju ponudb.

Fakulteta za elektrotehniko

Ob-755
Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.

l. RS, št. 24/97) razpisuje Fakulteta za ra-
čunalništvo in informatiko Univerze v Ljub-
ljani

javni razpis
za izbiro dobavitelja raziskovalne

opreme
1. Predmet razpisa: 7 komadov raču-

nalnikov, okvirna cena 2,450.000 SIT.
Lastnosti:
– procesor: Pentium 200,
– RAM: 64 MB,
– disk: min 2,5 GB,
– disketa: 1,44 MB,
– tipkovnica: SLO Win,
– miška: serijska,
– CD ROM: 16×,
– mrežna kartica (npr. 3COM),
– monitor: 15“ (npr. Philips, Nokia,

Sony, NEC).
2. Merila  za  izbiro  najugodnejšega

ponudnika: strokovnost, reference, ponu-
jena cena, rok dobave, servisiranje, garan-
cijski rok.

3. Informacije: doc. dr. Tomaž Mohorič
(tel. 061/1768-398).

4. Razpisna komisija bo upoštevala po-
nudbe, prispele v dekanat fakultete, vključ-
no do srede, 4. 3. 1998 do 12. ure. Po-
nudbe pošljite na naslov: Fakulteta za raču-
nalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani,

Tržaška 25, 1000 Ljubljana – v zaprti kuver-
ti z navedbo “Ne odpiraj – ponudba na javni
razpis“.

5. Odpiranje ponudb bo v četrtek, 5. 3.
1998 ob 9. uri, v dekanatu fakultete.

6. Ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa najkasneje v osmih dneh po
odpiranju ponudb.

Fakulteta za računalništvo
in informatiko

Št. 2/98 Ob-756
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Mestna občina Koper, Urad za okolje in
prostor, kont. oseba Grozdana Počkaj, Ver-
dijeva 6, Koper, tel. 066/446-281, faks
066/273-214, soba št. 105.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: ureditev velike dvo-
rane v Zadružnem domu v Šmarjah.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 5,000.000
SIT, 20. 2. 1998.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek: takoj po sklenitvi pogodbe, zaključek
30 delovnih dni po pričetku del.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 3. 3. 1998 do
8.50, na naslov: Mestna občina Koper, Urad
za okolje in prostor, prevzemnik tajništvo,
Verdijeva 6, 6000 Koper, tel. 066/446-281,
faks 066/273-214, soba št. 105.

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 3. 3. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Mestna občina Ko-
per, Urad za okolje in prostor, odpiranje
vodi Peter Marc, Verijeva 6, Koper, tel.
066/446-281, faks 066/273-214, soba
št. 105.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje sedem dni po sprejemu skle-
pa o izbiri najugodnejšega ponudnika.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo: Mestna občina Koper, Urad za
okolje in prostor, kont. oseba Grozdana Poč-
kaj, Verdijeva 6, Koper, tel. 066/446-281,
faks 066/273-214, soba št. 105.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 2. 3. 1998 za 20.000 SIT.

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

9. Ostali podatki



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 13 / 20. 2. 1998 / Stran 1303

Dodatne informacije se dobijo na naslo-
vu kot pod 8. točko.

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

Opcija ponudbe je 30 dni.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 20. 3. 1998.
Mestna občina Koper

Urad za okolje in prostor

Ob-757
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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 Bar-
bara Gašperlin, Šmartinska 130, Ljubljana,
tel. 061/140-10-44, int. 22-77, faks
061/140-21-55, soba št. 719.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: izdelava tkanine za

letne in zimske srajce
Izdelava 4.000 tekočih metrov tkanine

za letne srajce in 11.400 tekočih metrov
tkanine za zimske srajce. Dobava tkanine
za letne in zimske srajce na lokacijo pro-
izvajalca letnih in zimskih srajc.

3. Orientacijska vrednost naročila:
11,000.000 SIT.

Orientacijska vrednost za izdelavo tkani-
ne za letne srajce znaša 3,170.000 SIT ter
za izdelavo tkanine za zimske srajce
7,830.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del:

– rok začetka izdelave tkanine za letne
srajce je 10. 4. 1998 in rok dokončanja del
31. 5. 1998,

– rok začetka izdelave tkanine za zimske
srajce je 10. 4. 1998 in rok dokončanja del
15. 7. 1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 16. 3. 1998 do
9. ure, na naslov: Carinska uprava RS, prev-
zemnici Erika Anderlic in Racic Karmen,
Šmartinska 130, Ljubljana, tel.
061/140-10-44, int. 21-78, soba št. 709.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter navedbo predmeta naroči-
la. Na hrbtni strani kuverte mora biti nave-
deno ime pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 16. 3. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Šmartinska 130,
1523 Ljubljana.

Naročnik Carinska uprava RS, odpiranje
vodi Mojca Ramšak Pešec, Šmartinska
130, Ljubljana, tel. 061/140-10-44, int.
21-27, faks 061/140-21-55, sejna soba,
11. nad.

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: Carinska uprava RS, kont.
oseba Barbara Gašperlin, Šmartinska 130,
Ljubljana, tel. 061/140-10-44, int. 22-77,
faks 061/140-21-55, soba št. 719.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 13. 3. 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: 15. 5. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 10. 4. 1998.
Carinska uprava RS

Ob-773
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, na

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

javni razpis
za oddajo del:
a) most čez Kokro,
b) most čez Kokrico,
c) brv čez Kokro.
Dokumentacija razpisanih del bo na raz-

polago v prostorih Mestne občine Kranj,
Slovenski trg 1, Kranj, soba 196 pri Tadeju
Markiču, štirinajsti dan po objavi v Uradnem
listu RS proti plačilu 9.000 SIT na žiro ra-
čun Mestne občine Kranj
51500-840-052-5668.

Orientacijska vrednost del znaša:
a) 35,000.000 SIT,
b) 8,000.000 SIT,
c) 5,000.000 SIT.
Ponudbo za javni razpis predložite 30

dni po objavi v Uradnem listu RS do 10. ure
na Mestno občino Kranj, soba 196, Sloven-
ski trg 1, 4000 Kranj.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: “Ne odpiraj”, Ponudbe za most a,
most b, brv c (lahko samo za posamezno
točko).

Odpiranje ponudb bo isti dan ob 11. uri
v sobi št. 20 na Mestni občini Kranj, Sloven-
ski trg 1.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa
najkasneje v 15 dneh po odpiranju ponudb.

Merila za izbiro najugodnejšega ponud-
nika so:

– ponudbena cena,
– strokovna usposobljenost,
– rok izvedbe.

Ob-774
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, na

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

javni razpis
za oddajo del: izgradnja vrtine za

geotermalno vodo
Dokumentacija razpisanih del bo na raz-

polago v prostorih Mestne občine Kranj,
Slovenski trg 1, Kranj, soba 196 pri Tadeju
Markiču, sedmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.

Orientacijska vrednost del znaša:
60,000.000 SIT.

Ponudbo za javni razpis je treba dostaviti
v tridesetih dneh po objavi v Uradnem listu
RS do 11. ure na Mestno občino Kranj,
soba 156 (sprejemna pisarna), Slovenski
trg 1, Kranj.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: “Ne odpiraj, Ponudba za izgradnjo
vrtine za geotermalno vodo”.

Odpiranje ponudb bo isti dan ob 12. uri
v sobi št. 20 na Mestni občini Kranj, Sloven-
ski trg 1.

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

Merila za izbiro najugodnejšega ponud-
nika so:

– ponudbena cena,
– strokovna usposobljenost,
– rok izvedbe.

Mestna občina Kranj

Ob-775
Na podlagi tretjega odstavka 18. člena

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

javni razpis
za izbiro izvajalca za strokovno
vodenje investicijske izgradnje

Turistično rekreativnega centra Radlje
ob Dravi

1. Naročnik: Občina Radlje ob Dravi,
Mariborska c. 7, Radlje ob Dravi.

2. Predmet razpisa: izvajanje del stro-
kovnega vodenja investicijske izgradnje TRC
Radlje ob Dravi.

3. Ponudba mora vsebovati:
– naslov in dejavnost ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– navedbo odgovornih oseb, ki bodo iz-

vajale ponujena dela z navedbo referenc na
izvedbi podobnih del,

– obseg in specifikacijo ponujenih del z
navedbo cene za vsako vrsto del,

– plačilne pogoje,
– ponujeno zavarovanje kvalitete izved-

be.
4. Najcenejša ponudba ni najugodnejša

ponudba.
5. Informacije: z možnostjo vpogleda v

projektno dokumentacijo se dobe pri Vik-
torju Karatu, Občina Radlje ob Dravi, tel.
0602/71-401.

6. Načrtovana gradnja objekta: od 1. 3.
1998 do 31. 12. 1998.

7. Upoštevane bodo pisne ponudbe, ki
bodo prispele v 15 dneh po objavi razpisa
na naslov naročnika, v zaprtih kuvertah z
oznako “za razpis – TRC”.

8. Javno odpiranje ponudb bo 1. delov-
ni dan po zaključenem razpisu ob 12. uri v
prostorih Občine Radlje ob Dravi (soba
313). Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 14 dni po odpiranju ponudb.

Občina Radlje ob Dravi

Št. 02/06-98 Ob-776
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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 Žalec, Oddelek za okolje, prostor in
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komunalne zadeve, Ulica Savinjske čete 5,
Žalec, kont. oseba Milan Gerželj, gr. inž., tel.
063/715-313, faks 063/716-313.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela, storitve.

Zimsko (158 km) in letno (299 km)
vzdrževanje lokalnih cest v Občini Žalec
za leto 1998

Obseg: redno vzdrževanje lokalnih cest,
vzdrževanje vertikalne prometne signaliza-
cije, vzdrževanje opreme in varstvo cest.

Obseg: zimsko vzdrževanje lokalnih
cest, pluženje in posipanje lokalnih cest.

3. Orientacijska vrednost naročila: letno
53,000.000 SIT, zimsko 22,000.000 SIT.

4. Rok izvedbe: v letu 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika: ponujene cene, plačilni pogoji z
možnostjo zamika plačila, fiksnost cen, rok
izvedbe in reference s področja letno zim-
skega vzdrževanje cest in druga merila, na-
vedena v razpisni dokumentaciji.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
prišle najkasneje do 20 dni od objave jav-
nega razpisa v Uradnem listu RS, do
12. ure, na naslov: Občina Žalec, Odde-
lek za okolje, prostor in komunalne zade-
ve, Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec,
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 naslednji de-
lovni dan po dnevu, določenem za rok za
oddajo ponudb ob 10. uri, v prostorih Obči-
ne Žalec, sejna soba št. 11.

Odpiranje vodi strokovna komisija, pred-
sednik Slavko Šketa, dipl. inž. gr.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje v 30 dneh od dneva odpira-
nja ponudb.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Žalec, oddelek za
okolje, prostor in komunalne zadeve, kont.
oseba Milan Gerželj, Savinjske čete št. 5,
Žalec. Razpisna dokumentacija je na razpo-
lago od tretjega do šestega dne od objave v
Uradnem listu RS za 5.000 SIT. Način pla-
čila: na ŽR proračuna Občine Žalec na ra-
čun št. 50750-630-10238 z navedbo “za
izbiro izvajalca za letno in zimsko vzdrževa-
nje lokalnih cest“ pri Agenciji RS za plačilni
promet, enota Celje.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije na naslovu Občina

Žalec, oddelek za okolje, prostor in komu-
nalne zadeve, kont. oseba Milan Gerželj,
gr. inž., tel. 063/715-313.

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

Ponudba mora veljati do 90 dni po izbiri
najugodnejšega izvajalca.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 40 dni od dneva objave v Uradnem
listu RS.

Ob-777
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Žalec, kont. oseba Milka Štru-
kelj, Ul. Savinjske čete 5, Žalec (tel.
063/715-313, faks 063/716-311).

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izgradnja rokomet-
nega in otroškega igrišča pri Podružnič-
ni osnovni šoli Gotovlje.

3. Orientacijska vrednost naročila:
6,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: za-
četek del takoj in zaključek 20. aprila
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 9. 3. 1998 do
13. ure, na naslov: Občina Žalec, Oddelek
za gospodarske in negospodarske dejavno-
sti, 3310 Žalec, soba št. 52 (tel.
063/715-313, faks 063/716-311).

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 10. 3. 1998
ob 13. uri, na naslovu: Občina Žalec, Ul.
Savinjske čete 5, Žalec, sejna soba št. 11,
I. nadstr.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu javne-
ga razpisa najkasneje v 15 dneh od dneva
odpiranja ponudb.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: I. Osnovna šola Žalec, kont.
oseba Adi Vidmajer, tel. 063/717-274, faks
063/717-284).

Razpisna dokumentacija je na razpolago
od ponedeljka 23. 2. 1998 do petka 27. 2.
1998 dopoldan od 8. do 10. ure.

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

Ponudba mora veljati do konca izvedbe
del.

10. Predvideni datum objave dodelitve
naročila: marec 1998.

Občina Žalec

Št. 6/17-636/4-98 Ob-778
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro dobavitelja brez omejitev za

leto 1998
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Telekom Slovenije, p.o., PE Kranj, Ul.
Mirka Vadnova 13, Kranj.

2. Predmet javnega naročila:

– pisarniški potrošni material za po-
trebe Telekom Slovenije, PE Kranj.

3. Orientacijska vrednost naročila je
7 mio SIT.

4. Dobavni rok
– sukcesivna dobava do konca leta

1998.
5. Merila za izbiro najugodnejšega do-

bavitelja so opredeljena v razpisni dokumen-
taciji za izbiro dobavitelja za pisarniški po-
trošni material.

6. Razpisno dokumentacijo ponudniki
lahko dvignejo od 23. 2. 1998 do vključno
26. 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.

Pogoj za dvig razpisne dokumentacije je
plačilo stroškov v višini 10.000 SIT na ŽR
pri APP Kranj št. 51500-849-1968, kar po-
nudniki dokažejo s potrdilom o vplačilu.

Na virman je potrebno obvezno vpisati
sklic na št. 15-1998.

Natančnejše informacije o razpisu dobi-
jo ponudniki pri Janezu Ribnikarju, tel. št.
262-312.

Naročnik si pridržuje pravico korigirati
obseg naročila glede na potrebe.

7. Prijave: na javni razpis se lahko prija-
vijo dobavitelji, ki imajo registrirano trgov-
sko dejavnost.

8. Rok za oddajo ponudb je najkasneje
do 9. 3. 1998, do 9. ure na sedežu naroč-
nika.

Zapečatene ponudbe pošljite na naslov:
Telekom Slovenije, p.o., PE Kranj, ulica Mir-
ka Vadnova 13, 4000 Kranj ali oddajte
osebno v pisarni vložišča PE Kranj, Ul. Mir-
ka Vadnova 13, soba št. 18.

Ponudbe morajo biti oddane v enem iz-
vodu in v zapečatenih kuvertah z napisom:
“Ponudba – Ne odpiraj” in številko objave
javnega razpisa v Uradnem listu RS ter z
navedbo predmeta naročila.

Opcija ponudbe mora biti do sklenitve
pogodbe.

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

Odpiranje ponudb bo 9. 3. 1998 v sejni
sobi poslovne stavbe (objekt B) Telekom
Slovenije PE Kranj, Ul. Mirka Vadnova 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 23. 3.
1998.

Telekom Slovenije, p.o.
PE Kranj

Št. 3/98 Ob-779
Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.

l. RS, št. 24/97) objavlja Komunalno stano-
vanjska družba, d.o.o., Ajdovščina, po
pooblastilu Občine Ajdovščina

javni razpis
za izdelavo PGD in PZI rekonstrukcije
in razširitve centralne čistilne naprave

Ajdovščina
1. Naročnik: Komunalno stanovanjska

družba, d.o.o., Ajdovščina, Goriška c. 23/b
po pooblastilu Občine Ajdovščina.

2. Predmet razpisa:
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– izdelava strokovnih osnov za izde-
lavo lokacijske dokumentacije,

– izdelava projekta za pridobitev gr.
dovoljenja (PGD),

– izdelava projekta za izvedbo (PZI),
– strokovno svetovanje pri izboru

opreme,
– projektantski nadzor nad izvedbo.
3. Dvig razpisne dokumentacije in infor-

macije
Ponudniki lahko dvignejo razpisno doku-

mentacijo v prostorih KSD Ajdovščina, Go-
riška c. 23/b, v roku 15 dni po objavi v
Uradnem listu RS. Dodatne informacije in
vpogled v idejni projekt dobijo na upravi
KSD – Mitja Lavrenčič, inž., gr., po pred-
hodnem telefonskem dogovoru.

4. Orientacijska vrednost del:
10,000.000 SIT.

5. Pričetek in dokončanje del:
Pričetek del takoj po podpisu pogodbe:
– lokacijske osnove 2 meseca po pod-

pisu pogodbe,
– PGD 4 mesece po podpisu pogodbe,
– PZI 2 meseca po opravljenem razpisu

in izboru dobavitelja opreme,
– projektantski nadzor od pričetka grad-

nje do uspešno opravljenega poskusnega
obratovanja.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika

– jamstvo za doseganja projektiranih pa-
rametrov,

– reference pri izvajanju tovrstnih del,
– ponudbena cena,
– finančni pogoji za zagotavljanje fiskne

cene storitev,
– rok izvedbe,
– ostale ugodnosti ponudnika.
7. Rok za dostavo ponudb je 30 dni po

objavi v Uradnem listu RS do 12. ure na
naslov: Komunalno stanovanjska družba
d.o.o., Goriška c. 23/b, 5270 Ajdovščina,
v zaprti kuverti z oznako: “Ne odpiraj – pro-
jekti CČN Ajdovščina”.

8. Javno odpiranje ponudb bo komisij-
sko, istega dne ob 13. uri v prostorih KSD,
Goriška c. 23/b, Ajdovščina. Predstavniki
ponudnikov se morajo pri odpiranju ponudb
izkazati s pisnimi pooblastili.

Če je dan odpiranja ponudb dela prost
dan, se odpiranje prestavi na prvi naslednji
delovni dan ob isti uri na isti lokaciji.

9. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
30 dneh po dnevu odpiranja ponudb.

Komunalno stanovanjska družba,
d.o.o., Ajdovščina

Ob-780
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Institut “Jožef Stefan”, kont. oseba na-
bavno prodajna služba, Jamova 39, Ljublja-
na, tel. 177-39-00 (centrala), faks
061/12-32-205, soba št. C 142.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: raziskovalna oprema

visoko zmogljiva mreža delovnih postaj.
3. Orientacijska vrednost naročila:

18,800.000 SIT.

4. Dobavni rok: 45 dni od dneva podpi-
sa pogodbe.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be: druga merila, navedena v razpisni doku-
mentaciji: preglednost in celovitost ponud-
be, cena, reference, druge posebne ugod-
nosti.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 23. 3. 1998 do
12. ure, na naslov Institut “Jožef Stefan”,
prevzemnik vložišče Instituta – Jamova 39,
vhod z Jadranske ulice, Jamova 39, Ljublja-
na, tel. 177-39-00 (centrala), faks
061/12-35-400.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za raziskovalno opremo visoko zmogljiva
mreža delovnih postaj”, s številko objave
javnega razpisa v Uradnem listu RS in s
točnim naslovom ponudnika.

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

Javno odpiranje ponudb bo 24. 3. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Institut “Jožef Ste-
fan”, Jamova 39 – vhod z Jadranske ulice
Centra za informatiko in izobraževanje, Ljub-
ljana, tel. 177-39-00 (centrala), faks
061/12-35-400, soba št. C86 – predaval-
nica.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 15. 4. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Institut “Jožef Stefan”, kont.
oseba vložišče Instituta, Jamova 39 – vhod
z Jadranske ulice, Ljubljana, tel. 177-39-00
(centrala), faks 061/12-35-400.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
vsak delovni dan od 8. do 12. ure v vložišču
Instituta do 10. 3. 1998, na podlagi predlo-
žitve dokazila o plačilu 5.000 SIT.

Način plačila: po položnici, z navedbo:
za razpisno dokumentacijo – visoko zmog-
ljiva mreža delovnih postaj, na žiro račun
naročnika številka: 50101-603-50272.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu naročnika na podlagi pisne zahteve, po-
slane po pošti ali po faksu do 16. 3. 1998
– pisna pojasnila glede razpisne dokumen-
tacije bodo posredovana najkasneje do
20. 3. 1998.

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

Ponudba mora veljati do: 25. 5. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 23. 4. 1998.

Ob-781
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Institut “Jožef Stefan”, kont. oseba na-
bavno prodajna služba, Jamova 39, Ljublja-
na, tel. 177-39-00 (centrala), faks
061/12-32-205, soba št. C 142.

2. Predmet javnega naročila: blago.

Navedba vsebine: raziskovalna opre-
ma plinski kromatograf z avtoinjektor-
jem.

3. Orientacijska vrednost naročila:
8.400.000 SIT.

4. Dobavni rok: 8 tednov od dneva pod-
pisa pogodbe.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be: druga merila, navedena v razpisni doku-
mentaciji: preglednost in celovitost ponud-
be, cena, reference, druge posebne ugod-
nosti.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 18. 3. 1998 do
12. ure, na naslov Institut “Jožef Stefan”,
prevzemnik vložišče Instituta – Jamova 39,
vhod z Jadranske ulice, Jamova 39, Ljublja-
na, tel. 177-39-00 (centrala), faks
061/12-35-400.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za plinski kromatograf z avtoinjektorjem”, s
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS in s točnim naslovom ponudnika.

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

Javno odpiranje ponudb bo 19. 3. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Institut “Jožef Ste-
fan”, Jamova 39 – vhod z Jadranske ulice
Centra za informatiko in izobraževanje, Ljub-
ljana, tel. 177-39-00 (centrala), faks
061/12-35-400, soba št. C86 – predaval-
nica.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 10. 4. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Institut “Jožef Stefan”, kont.
oseba vložišče Instituta, Jamova 39 – vhod
z Jadranske ulice, Ljubljana, tel. 177-39-00
(centrala), faks 061/12-35-400.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
vsak delovni dan od 8. do 12. ure v vložišču
Instituta do 6. 3. 1998, na podlagi predloži-
tve dokazila o plačilu 5.000 SIT.

Način plačila: po položnici, z navedbo:
za razpisno dokumentacijo – plinski kroma-
tograf na žiro račun naročnika številka:
50101-603-50272.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu naročnika na podlagi pisne zahteve, po-
slane po pošti ali po faksu do 10. 3. 1998
– pisna pojasnila glede razpisne dokumen-
tacije bodo posredovana najkasneje do
13. 3. 1998.

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

Ponudba mora veljati do: 20. 5. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 18. 4. 1998.

Ob-782
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Institut “Jožef Stefan”, kont. oseba na-
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bavno prodajna služba, Jamova 39, Ljublja-
na, tel. 177-39-00 (centrala), faks
061/12-32-205, soba št. C 142.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: strojna oprema de-

lavnic IJS:
– univerzalna CNC stružnica – 2 ko-

sa,
– univerzalni CNC rezkalni stroj – 1

kos,
– hidravlični krivilni stroj – 1 kos.
3. Orientacijska vrednost naročila:

30,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 1. 10. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be: druga merila, navedena v razpisni doku-
mentaciji: preglednost in celovitost ponud-
be, cena, reference, druge posebne ugod-
nosti.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 24. 3. 1998 do
12. ure, na naslov Institut “Jožef Stefan”,
prevzemnik vložišče Instituta – Jamova 39,
vhod z Jadranske ulice, Jamova 39, Ljublja-
na, tel. 177-39-00 (centrala), faks
061/12-35-400.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za strojno opremo delavnic IJS”, s številko
objave javnega razpisa v Uradnem listu RS
in s točnim naslovom ponudnika.

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

Javno odpiranje ponudb bo 25. 3. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Institut “Jožef Ste-
fan”, Jamova 39 – vhod z Jadranske ulice
Centra za informatiko in izobraževanje, Ljub-
ljana, tel. 177-39-00 (centrala), faks
061/12-35-400, soba št. C86 – predaval-
nica.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 16. 4. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Institut “Jožef Stefan”, kont.
oseba vložišče Instituta, Jamova 39 – vhod
z Jadranske ulice, Ljubljana, tel. 177-39-00
(centrala), faks 061/12-35-400.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
vsak delovni dan od 8. do 12. ure v vložišču
Instituta do 9. 3. 1998, na podlagi predloži-
tve dokazila o plačilu 5.000 SIT.

Način plačila: po položnici, z navedbo:
za razpisno dokumentacijo – strojna opre-
ma delavnic na žiro račun naročnika števil-
ka: 50101-603-50272.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu naročnika na podlagi pisne zahteve, po-
slane po pošti ali po faksu do 11. 3. 1998
– pisna pojasnila glede razpisne dokumen-
tacije bodo posredovana najkasneje do
16. 3. 1998.

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

Ponudba mora veljati do: 25. 5. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 23. 4. 1998.
Institut “Jožef Stefan”

Ljubljana

Ob-783
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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 481-512, soba št.
I/16.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izdelava točkovnih
temeljev za halo “A“.

3. Orientacijska vrednost naročila:
10,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek v enem mesecu od izbire izvajalca, za-
ključek v enem mesecu od pričetka del.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 3. 3. 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 481-512, soba št.
I/16.

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 12.30, na naslovu: Sklad za razvoj obrti
in podjetništva, Trg celjskih knezov 8, Ce-
lje, tel. 485-000.

7. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Sklad za razvoj obrti in pod-
jetništva, kont. oseba Carmen Leitner, Trg
celjskih knezov 8, Celje, tel. 485-000, faks
481-512, soba št. I/16.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 26. 2. 1998 za 10.000 SIT, od 8. do
10. ure in od 12. do 14. ure.

Način plačila: položnica, virmanski na-
log, na račun št. 50700-652-25498.

8. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 7. točko.
9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

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

be 60 dni.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 9. 3. 1998.
Občina Celje

Sklad za razvoj obrti
in podjetništva Celje

Ob-784
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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 Marko Kovačič, dipl. inž.;
Roman Gabrijel, dipl. inž., Novi trg 7a, No-
vo mesto, tel. 068/371-511; 371-120,
faks 068/323-564, soba št. 82.

2. Predmet javnega naročila: blago,
gradbena dela, storitve.

Navedba vsebine:
1. izgradnja in vzdrževanje RNO in

KKO na območju Dolenjske in Bele kra-
jine – montažni del,

2. izgradnja in vzdrževanje RNO in
KKO na območju Dolenjske in Bele kra-
jine – gradbeni del,

3. izgradnja in vzdrževanje RNO in
KKO na območju Posavja – montažni
del,

4. izgradnja in vzdrževanje RNO in
KKO na območju Posavja – gradbeni del.

3. Orientacijska vrednost naročila:
45,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 15. 4. 1998 in zaključek 30. 6. 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 pred-
ložene najkasneje do 19. 3. 1998 do 10. ure,
na naslov: Telekom Slovenije, p.o., PE Novo
mesto, Novi trg 7a, Novo mesto, prevzemnik
tajništvo, Dragica Hočevar, Novi trg 7a, 8000
Novo mesto, tel. 068/321-221, faks
068/322-853, soba št. 90.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 19. 3. 1998
ob 14. uri, na naslovu: Telekom Slovenije,
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 3. 4. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo: Telekom Slovenije, p.o., PE Novo
mesto, kont. oseba Kovačič Marko, dipl. inž.,
Novi trg 7a, Novo mesto, tel. 068/371-511,
faks 068/323-564, soba št. 82.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 16. 3. 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: 15. 4. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 10. 4. 1998.

Ob-785
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Telekom Slovenije, p.o., PE Novo me-
sto, kont. osebi Marjan Možina, inž.; Ro-
man Gabrijel, dipl. inž., Novi trg 7a, Novo
mesto, tel. 068/371-050; 371-120, faks
068/323-564, soba št. 81.

2. Predmet javnega naročila: blago,
gradbena dela, storitve.

Navedba vsebine: zgraditev KKO in
RNO Adlešiči.

3. Orientacijska vrednost naročila:
8,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 15. 4. 1998 in zaključek 31. 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 19. 3. 1998 do
10. ure, na naslov: Telekom Slovenije, p.o.,
PE Novo mesto, Novi trg 7a, Novo mesto,
prevzemnik tajništvo, Dragica Hočevar, No-
vi trg 7a, 8000 Novo mesto, tel.
068/321-221, faks 068/322-853, soba
št. 90.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 19. 3. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Telekom Slovenije,
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 3. 4. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Telekom Slovenije, p.o., PE
Novo mesto, kont. oseba Marjan Možina,
inž., Novi trg 7a, Novo mesto, tel.
068/371-050, faks 068/323-564, soba
št. 81.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 16. 3. 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: 15. 4. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 10. 4. 1998.

Ob-786
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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 Marko Kovačič, dipl. inž.;

Roman Gabrijel, dipl. inž., Novi trg 7a, No-
vo mesto, tel. 068/371-511; 371-120,
faks 068/323-564, soba št. 82.

2. Predmet javnega naročila: blago,
gradbena dela, storitve.

Navedba vsebine:
1. obsekanje tk linij na območju Do-

lenjske in Bele krajine,
2. obsekanje tk linij na območju Po-

savja.
3. Orientacijska vrednost naročila:

6,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek 15. 4. 1998 in zaključek 31. 7. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 19. 3. 1998 do 10. ure,
na naslov: Telekom Slovenije, p.o., PE Novo
mesto, Novi trg 7a, Novo mesto, prevzemnik
tajništvo, Dragica Hočevar, Novi trg 7a, 8000
Novo mesto, tel. 068/321-221, faks
068/322-853, soba št. 90.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 19. 3. 1998
ob 13. uri, na naslovu: Telekom Slovenije,
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 3. 4. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Telekom Slovenije, p.o., PE
Novo mesto, kont. oseba Kovačič Marko,
dipl. inž., Novi trg 7a, Novo mesto, tel.
068/371-511, faks 068/323-564, soba
št. 82.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 16. 3. 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: 15. 4. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 10. 4. 1998.
Telekom Slovenije, p.o.

PE Novo mesto

Št. 35205-8/98 Ob-787
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Mestna občina Murska Sobota, kont.
oseba Viher Jožica, Kardoševa 2, Murska
Sobota, tel. 069/31-000, faks 21-861, so-
ba št. 20.

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

PGD in PZI za izgradnjo kanalizacije v
Krogu in Satahovcih.

3. Orientacijska vrednost naročila:
4,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: naj-
več 90 dni.

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

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upo-
števane preference za domače ponudnike,
ugodna cena in plačilni pogoji, roki izpolnje-
vanja dosedaj sklenjenih pogodb.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 12. 3. 1998 do
12. ure, na naslov: Mestna občina Murska
Sobota, prevzemnik Viher Jožica, Kardoše-
va 2, 9000 Murska Sobota, tel.
069/31-000, faks 21-861, soba št. 20.

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. 3. 1998
ob 12.30, na naslovu: Mestna občina Mur-
ska Sobota, odpiranje vodi Nada Cvet-
ko-Török, d.i.g., Kardoševa 2, Murska So-
bota, tel. 069/31-000, faks 21-861, soba
št. 25.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 25. 3. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Mestna občina Murska So-
bota, kont. oseba Viher Jožica, Kardoševa
2, Murska Sobota, tel. 069/31-000, faks
21-861, soba št. 20.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 10. 3. 1998 za 3.000 SIT.

Način plačila: virman, na račun številka:
51900-630-76001.

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: 12. 4. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 10. 4. 1998.

Ob-788
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Mestna občina Murska Sobota, kont.
oseba Viher Jožica, Kardoševa 2, Murska
Sobota, tel. 069/31-000, faks 21-861, so-
ba št. 20.

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

PGD in PZI za čistilno napravo in kanali-
zacijo v Bakovcih.

3. Orientacijska vrednost naročila:
5,000.000 SIT.
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4. Rok začetka in dokončanja del: naj-
več 90 dni.

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

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upo-
števane preference za domače ponudnike,
ugodna cena in plačilni pogoji, roki izpolnje-
vanja dosedaj sklenjenih pogodb.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 12. 3. 1998 do
12. ure, na naslov: Mestna občina Murska
Sobota, prevzemnik Viher Jožica, Kardoše-
va 2, 9000 Murska Sobota, tel.
069/31-000, faks 21-861, soba št. 20.

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 12.30, na naslovu: Mestna občina Mur-
ska Sobota, odpiranje vodi Nada Cvet-
ko-Török, d.i.g., Kardoševa 2, Murska So-
bota, tel. 069/31-000, faks 21-861, soba
št. 25.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 25. 3. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Mestna občina Murska So-
bota, kont. oseba Viher Jožica, Kardoševa
2, Murska Sobota, tel. 069/31-000, faks
21-861, soba št. 20.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 10. 3. 1998 za 3.000 SIT.

Način plačila: virman, na račun številka:
51900-630-76001.

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: 12. 4. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 10. 4. 1998.
Mestna občina Murska Sobota

Ob-817
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za promet in zveze – Direk-
cija RS za ceste, kont. oseba mag. Vladimir
Oštir, dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-87, faks 061/178-81-23, so-
ba št. 204.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izgradnja hodnika
za pešce ob cesti M 3/250 Spuhlja–
Ormož, od km 5.534 do 6.8317 skozi
Moškanjce.

3. Orientacijska vrednost naročila:
16,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 5 mesecev.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 23. 3. 1998 do 9.30,
na naslov: Družba za državne ceste, d.o.o.,
Ljubljana, prevzemnik vložišče, Tržaška 19a,
1000 Ljubljana, tel. 061/178-83-25, faks
061/178-83-26, soba št. 123.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ne odpiraj – Ponud-
ba za izgradnjo hodnika skozi Moškanjce”
– D. P. Na hrbtni strani mora biti označen
naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 23. 3. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Ministrstvo za pro-
met in zveze – Direkcija RS za ceste, odpi-
ranje vodi strokovna komisija, Tržaška 19,
Ljubljana, tel. 061/178-80-74, faks
061/178-81-23, soba št. 220/II.

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

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

7. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo: Družba za državne ceste, d.o.o.,
Ljubljana, kont. oseba Irena Skubic, Tržaška
19a, Ljubljana, tel. 061/178-83-36, faks
061/178-83-26, soba št. 105.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 27. 2. 1998 za 5.250 SIT.

Način plačila: na blagajni DDC (soba
105) oziroma z virmanom na račun št.
50105-601-13838.

8. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Družba za državne ceste, d.o.o., Ljub-
ljana, kont. oseba Dean Peršon, dipl. inž.,
Tržaška 19a, Ljubljana, tel.
061/178-84-09, faks 061/178-83-26, so-
ba št. 318.

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

Ponudba mora veljati do: 23. 5. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 7. 6. 1998.
Ministrstvo za promet in zveze –

Direkcija RS za ceste

Ob-793
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Družba za avtoceste v Republiki Slove-
niji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izdelava PGD, PZI in

PZR projektov za AC bazo Kozina na AC
odseku Kozina–Klanec.

3. Orientacijska vrednost naročila:
22,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del

Rok  za  izdelavo  razpisne  dokumenta-
cije:

– za izdelavo idejne zasnove baze vključ-
no s prikazom in opisom tehnologije ter or-
ganizacije dela je 60 dni;

– izdelava PGD, PZI in PZR dokumenta-
cije po potrditvi idejne zasnove s strani inve-
stitorja je 90 dni.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 24. 3. 1998 do
8.30, na naslov: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, prevzemnik vložišče, Tr-
žaška 19a, Ljubljana, tel. 061/178-83-25,
faks 061/178-83-26, soba št. 123.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za: Izdelava PGD, PZI in PZR projektov za
AC bazo Kozina na AC odseku Kozina–Kla-
nec” – J. P. Na hrbtni strani mora biti ozna-
čen naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 24. 3.
1998 ob 9. uri, na naslovu: Direkcija Re-
publike 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 8. 4. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, kont. oseba Oto Rubinič,
dipl. inž., Tržaška 19a, Ljubljana, tel.
061/178-83-31, faks 061/178-83-32, so-
ba št. 104.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 24. 3. 1998 za 7.500 SIT.

Način plačila: na blagajni DDC (soba
105) oziroma z virmanom na račun št.
50105-601-13838.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Družba za državne ceste, d.o.o., Ljub-
ljana, kont. oseba Janez Preskar, dipl. inž.,
Tržaška 19a, Ljubljana, tel.
061/178-84-21, faks 061/178-83-53, so-
ba št. 311.

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

Ponudba mora veljati do: 23. 5. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 17. 4. 1998.
Družba za avtoceste

v Republiki Sloveniji, d.d.

Ob-795
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Vrhnika, kont. oseba Andrej Tre-
ven, dipl. inž. gr., Tržaška c. 1, Vrhnika, tel.
755-121, faks 755-158, soba št. 24.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
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Navedba vsebine: izvedba gradbenih,
obrtniških in instalacijskih del novograd-
nje osnovne šole na Vrhniki.

3. Orientacijska vrednost naročila:
600,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek maj 1998 in zaključek oktober 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 višini
5%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 27. 3. 1998 do
10. ure, na naslov: Občina Vrhnika, prev-
zemnik Oddelek za prostor in komunalne
zadeve, Tržaška c. 1, 1360 Vrhnika, tel.
755-121.

6. Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – Ne odpi-
raj” in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila. Na hrbtni strani mora biti označen na-
slov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 27. 3. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Občina Vrhnika, od-
piranje vodi Treven Andrej, dipl. inž. gr.,
Tržaška c. 1, Vrhnika, tel. 755-121, sejna
soba.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 24. 4. 1998.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Primis Vrhnika, d.d., kont.
oseba Gutnik Liljana, Tržaška c. 1, Vrhnika,
tel. 755-616, faks 756-004.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 6. 3. 1998 za 50.000 SIT.

Način plačila: virman.
10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 30. 6. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 24. 4. 1998.
Občina Vrhnika

Ob-794
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Krško, kont. oseba Niko So-
mrak, CKŽ 14, Krško, Krško, tel.
0608/22-771, faks 0608/22-221.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: ureditev peš poti do
doma upokojencev, nakupovalnega
centra in šolskega centra Krško.

3. Orientacijska vrednost naročila:
8,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 14 dni po podpisu po-
godbe.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 5. 3. 1998 do
10. ure, na naslov: Občina Krško, prevzem-
nik Niko Somrak, CKŽ 14, Krško, tel.
0608/22-771, faks 0608/22-221.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 5. 3. 1998
ob 10.30, na naslovu: Občina Krško, odpi-
ranje vodi Simona Lubšina, CKŽ 14, Krško,
tel. 0608/22-771, faks 0608/22-221, so-
ba št. “E“.

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

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

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Krško, kont. oseba
Niko Somrak, CKŽ 14, Krško, tel.
0608/22-771, faks 0608/22-221.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 4. 3. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: na račun številka:
51600-630-13042.

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

Ponudba mora veljati do: 6. 5. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 20. 3. 1998.
Občina Krško

Ob-813
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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: Državni zbor Republike Slovenije, kont.
oseba Matjaž Vovk, Šubičeva 4, Ljubljana,
tel. 061/1761-157, faks 061/1255-077,
soba št. 235/T5/K.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: izbira dobaviteljev

pisarniškega materiala, materiala za po-
trebe tiskarne, magneto-optičnih medi-
jev, avdio in video trakov ter čistilnih
sredstev za potrebe Državnega zbora
RS.

3. Orientacijska  vrednost  naročila:
45 mio SIT (vseh enajst segmentov).

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 12 mesecev, začetek
24. 4. 1998 in zaključek 24. 4. 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 23.- 3. 1998 do
12. ure, na naslov: Državni zbor RS, Šubi-
čeva 4, (Matjaž Vovk), Ljubljana, tel.
061/1761-157, faks 061/125-50-77, so-
ba št. 235/T5/K.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 24. 3. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Državni zbor Republi-
ke Slovenije, odpiranje vodi Miroslav Benu-
lič, predsednik komisije, Šubičeva 4, Ljub-
ljana, tel. 061/1761-501 faks
061/1258-160.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 15. 4. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Državni zbor Republike
Slovenije – recepcija, kont. oseba Matjaž
Vovk, Šubičeva 4, Ljubljana, tel.
061/1761-157, faks 061/125-50-77, so-
ba št. 235/T5/K.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 13. 3. 1998 za 10.000 SIT, (med 10. in
12. uro).

Način plačila: s položnico ali virmanom
na račun številka: 50100-637-55237, sklic
NAB.

Ob dvigu je potrebno predložiti poobla-
stilo v dveh izvodih.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Državni zbor RS, kont. osebe: Iztok Po-
točnik (segment 1-3), tel. 061/1761-207,
Milan Berlič (segment 4), tel.
061/1761-500, Davor Vinko (segment 5),
tel. 061/1761-333, Marko Osredkar (seg-
ment 6-8), tel. 061/1761-225, Ivan Ba-
šnec (segment 9-11), tel. 061/1761-290
ali 431, Šubičeva 4, Ljubljana, faks
061/1258-160.

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: 24. 4. 1998.
Državni zbor RS

Ob-815
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Radovljica, kont. oseba Janez
Horvat, Gorenjska 19, Radovljica, tel.
064/714-222, faks 064/714-684, soba
št. 32.

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

za “PGD in izvedbo” za rekonstrukcijo
olimpijskega bazena na kopališču v Ra-
dovljici.

3. Orientacijska vrednost naročila:
1,500.000 SIT.
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4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 2 meseca, začetek 1. 4.
1998 in zaključek 1. 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 9. 3. 1998 do
12. ure, na naslov: Občina Radovljica, Ob-
činska uprava, prevzemnik tajništvo: Amalija
Triplat, Gorenjska 19, 1. nadstropje, 4240
Radovljica, tel. 064/714-222, faks
064/714-684, soba št. 15.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 9. 3. 1998
ob 12.30, na naslovu: Občina Radovljica,
odpiranje vodi Marko Markelj, dipl. inž., Go-
renjska 19, Radovljica, tel. 064/714-222,
faks 064/714-684, soba št. 14.

7. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Radovljica, kont.
oseba Janez Horvat, Gorenjska 19, Radov-
ljica, tel. 064/714-222, faks
064/714-684, soba št. 32.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 4. 3. 1998.

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

Ponudba mora veljati do: 1. 5. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 15. 4. 1998.
Občina Radovljica

Št. 20/98 Ob-735
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 Drava Maribor, Smetanova
ulica 67, Maribor, kont. oseba Maksimiljan
Žohar.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine:
– živila in material za prehrano,
– brezalkoholne pijače,
– kurilno olje-el.
3. Orientacijska vrednost naročila:

40,000.000 SIT.
4. Dobavni rok dobave blaga: od 1. 5.

1998 do 30. 4. 1999.
5. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika in kakršnekoli omejitve, ki bodo
upoštevane pri ocenjevanju ponudb: meri-
la, iz razpisne dokumentacije.

Javni razpis za izbiro izvajalca
s predhodnim ugotavljanjem

sposobnosti

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 23. 3. 1998 do
12. ure, na naslov: Dijaški dom Drava Mari-
bor, Smetanova ulica 67, 2000 Maribor,
prevzemnica Jolanda Vrhovšek.

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 javne-
ga naročila.

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

Javno odpiranje ponudb bo 25. 3. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Dijaški dom Drava
Maribor, Smetanova 67, odpiranje vodi Ma-
rija Topolovec.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 7. 4. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo: zainteresirani ponudniki lahko dvig-
nejo razpisno dokumentacijo na sedežu na-
ročnika pri Jolandi Vrhovšek, za 3.000 SIT.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 12. 3. 1998, po enodnevni predhodni
najavi. Ob dvigu razpisne dokumentacije je
potrebno predložiti dokazilo o vplačilu na
ŽR 51800-603-36792.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije, samo pismene, se

dobijo na naslovu kot: Dijaški dom Drava
Maribor, Smetanova ulica 67, pri Žohar
Maksimiljanu, tel. 062/28-241.

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 12 mesecev.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čil 24. 4. 1998.
Dijaški dom Drava Maribor

Št. 667-66/97 Ob-789
Na podlagi 18. in 50. člena zakona o

javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objav-
ljamo

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Splošna bolnišnica “Dr. Franca Dergan-
ca” Nova Gorica, Padlih borcev 13/a,
Šempter pri Gorici, kont. oseba Renato Go-
mišček, tel. 065/31-811, int. 273, faks
065/31-348.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: potrošni nemedicin-

ski material:
– gorivo – 30,000.000 SIT,
– plini – 1,900.000 SIT.
3. Orientacijska vrednost naročila:

31,900.000 SIT.
4. Dobavni rok: 9 mesecev, začetek

1. 4. 1998, zaključek 31. 12. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane pri ocenjevanju ponudb: najnižja na-
bavna cena.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 23. 3. 1998 do
10. ure, na naslov: Splošna bolnišnica “Dr.
Franca Derganca” Nova Gorica, Padlih bor-
cev 13/a, Šempeter pri Gorici, prevzemnik
tajništvo direktorja 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 (iz grupe in skupine).

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

Javno odpiranje ponudb bo 23. 3. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Splošna bolnišnica
“Dr. Franca Derganca”, Šempeter pri Gori-
ci, Padlih borcev 13/a v sejni sobi uprave.
Odpiranje vodi Rajko Lisjak, dipl. inž. org.

7. Ponudniki bodo obveščeni o izidu raz-
pisa najkasneje do 28. 3. 1998.

8. Zainteresirani ponudniki lahko dvig-
nejo razpisno dokumentacijo na naslovu:
Splošna bolnišnica “Dr. Franca Derganca”,
Padlih borcev 13/a, Šempeter pri Gorici.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 19. 3. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: negotovinsko, na račun
številka: 52000-603-32020.

9. Ostali podatki: ponudba mora veljati
do 1. 5. 1998.

Št. 667-66/97 Ob-790
Na podlagi 18. in 50. člena zakona o

javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objav-
ljamo

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Splošna bolnišnica “Dr. Franca Dergan-
ca” Nova Gorica, Padlih borcev 13/a,
Šempter pri Gorici, kont. oseba Ana Mar-
kov, tel. 065/31-811, int. 404, faks
065/31-348.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: živila in material za

prehrano:
a) sadje in zelenjava:
1. južno sadje – 1,975.000 SIT,
2. sadje – 2,175.000 SIT,
3. zelenjava – 8,925.000 SIT,
b) kruh in pekarsko pecivo – 6,225.000

SIT,
c) mlevski izdelki in testenine –

1,125.000 SIT,
d) meso in mesni izdelki – 16,500.000

SIT,
e) mleko, mlečni izdelki, zmrznjena zele-

njava in zmrznjeni izdelki – 11,775.000 SIT,
f) jajca – 525.000 SIT,
g) splošno prehrambeno blago –

15,675.000 SIT,
h) perutnina in perutninski izdelki –

3,975.000 SIT,
i) ribe –675.000 SIT.
3. Orientacijska vrednost naročila:

68,550.000 SIT.
4. Dobavni rok: 9 mesecev, začetek

1. 4. 1998, zaključek 31. 12. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane pri ocenjevanju ponudb: najnižja cena.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 23. 3. 1998 do
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11. ure, na naslov: Splošna bolnišnica “Dr.
Franca Derganca” Nova Gorica, Padlih bor-
cev 13/a, Šempeter pri Gorici, prevzemnik
tajništvo direktorja 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 (grupe in skupine).

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

Javno odpiranje ponudb bo 23. 3. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Splošna bolnišnica
“Dr. Franca Derganca”, Šempeter pri Gori-
ci, Padlih borcev 13/a v medicinski knjižnici
v novi stavbi bolnišnice. Odpiranje vodi Du-
šan Bizjak, jur.

7. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri raz-
pisa najkasneje do 31. 3. 1998.

8. Zainteresirani ponudniki lahko dvig-
nejo razpisno dokumentacijo na naslovu:
Splošna bolnišnica “Dr. Franca Derganca”,
Padlih borcev 13/a, Šempeter pri Gorici.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 19. 3. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: negotovinsko, na račun
številka: 52000-603-32020.

9. Ostali podatki: ponudba mora veljati
do 1. 5. 1998.

Splošna bolnišnica
“Dr. Franca Derganca”

Ob-747
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Naročnik: Zdravstveni dom Murska

Sobota, Grajska 24, Murska Sobota, tel.
069/31-525, faks 069/31-529.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: sanacija ravne stre-
he z izvedbo enokapnih streh, izvedbo
ostrešja, požarnih zidov in strešne kri-
tine v velikosti ca. 970 m2.

3. Orientacijska vrednost naročila: 18 mi-
lijonov SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: 25. 1.
1998 do 25. 2. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najugod-
nejši ponudnik je bil izbran po sistemu točk-
ovanja ponudbene cene, plačilnega roka in
roka izvedbe poimensko v tem vrstnem
redu.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 8. 1.
1998 ob 12.30, v sobi direktorja
Zdravstvenega doma Murska Sobota, Grajs-
ka 24.

Število prispelih ponudb: 6, najnižja
cena: 18,345.172 SIT, najvišja cena:
19,732.230 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Sklepi po 42. členu

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 81 z dne 19. XII.
1997, Ob-5545.

Predvideni datum objave dodelitve
naročila: do 16. 2. 1998.

Zdravstveni dom Murska Sobota

Ob-748
Sklep

o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Naročnik: Univerza v Mariboru,

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo,
Smetanova 17, Maribor, kont. osebi: prof.
dr. Željko Knez, tel. 062/22-94-461 in
mag. Irena Ban, tel. 062/22-94-417, faks
062/22-77-74.

2. Predmet javnega naročila:
ad 1 – Osnovni operacijski sistem

praškovnega difraktometra,
ad 2 – Supercritical Fluid Cromato-

graph.
3. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 7. 1.

1998 ob 12. uri na naslovu: Fakulteta za
kemijo  in  kemijsko  tehnologijo,  Smetano-
va 17, Maribor.

Prispelo je pod:
– ad 1 dve ponudbi: Mikro+Polo, d.o.o.,

Lackova c. 78, Maribor (oprema firme
Philips) in Novopas, d.o.o., Lenart (oprema
firm AXS Siemens, Philips, Nonius),

– ad 2 ena ponudba: Novopas, d.o.o.,
Lenart (oprema firm NWA Nemčija, AS
AXEL, Hermes Plus).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 75 z dne 5. XII. 1997.

5. Na podlagi predloga komisije za iz-
vedbo javnega razpisa za izbiro:

– osnovnega operacijskega sistema
praškovnega difraktometra (firme Bruker
AXS-Analytical-x-ray systems, A Siemens
Company) in

– Supercritical Fluid Cromatograph
(firme NWA – New Ways of Analytics Nemč-
ija) je izbrano podjetje Novopas, d.o.o.

Univerza v Mariboru
Fakulteta za kemijo

in kemijsko tehnologijo

Ob-749
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana,

Mestni trg 1, Ljubljana.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: predhodna sposob-

nost za izvedbo tehničnega in fizičnega
varovanja objektov ter receptorske
službe v upravnih prostorih Mestne
občine Ljubljana.

Orientacijska vrednost naročila:
70,000.000 SIT.

Ime oziroma naziv ponudnikov, ki jim je
bila priznana predhodna usposobljenost:

1. Sintal, d.d., Zaloška 143, Ljubljana,
2. Dizako, d.o.o., Steletova 2, Ljubljana,
3. Varnost Vič, p.o., Koprska 94,

Ljubljana,
4. Rival, d.o.o., Povšetova 6, Ljubljana,

5. Manicom, d.o.o., Pod strahom 53,
Škofljica,

6. ISS Servisystem, d.o.o., Kopitarjeva
5, Maribor,

7. Valina, d.o.o., Štepanjska c. 22/b,
Ljubljana,

8. Obad, d.o.o., Grablovičeva 30,
Ljubljana,

9. Varnost Bežigrad, d.d., Staničeva 41,
Ljubljana,

10. G7, d.o.o., Špruha 33, Trzin,
11. Varpos, d.o.o., Cesta A. Bitenca 68,

Ljubljana.
Utemeljitev izbire ponudnika: naročnik je

predhodno usposobljenost ugotavljal na pod-
lagi izpolnjevanja pogojev za poslovanje na
razpisanem področju, strokovno-kadrovske
usposobljenosti ponudnika, finančnega stan-
ja ponudnika, reference ponudnika in kadrov
na razpisanem področju in cene ure recep-
torja ter cene ure varnostnika.

Javno odpiranje ponudb je bilo 11. de-
cembra 1997 ob 13.30, v prostorih Mestne
občine Ljubljana, Adamič Lundrovo n. 2,
Ljubljana, pred sobo 143/I.

Objava javnega naročila: Uradni list RS,
št. 71 z dne 21. XI. 1997.

Ob-750
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o priznanju sposobnosti

1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana,
Mestni trg 1, Ljubljana.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: predhodna sposob-

nost za izvedbo čiščenja poslovnih
prostorov v objektih Mestne občine
Ljubljana.

Orientacijska vrednost naročila:
55,000.000 SIT.

Ime oziroma naziv ponudnikov, ki jim je
bila priznana predhodna usposobljenost:

1. Manicom, d.o.o., Pod strahom 33,
Škofljica,

2. ISS Servisystem, d.o.o., Kopitarjeva
5, Maribor,

3. DU-ET, d.o.o., Glinškova pl. 1,
Ljubljana,

4. Lotus – Aleksander Čadež, s.p.,
Društvena 1, Ljubljana,

5. Valina, d.o.o., Štepanjska c. 22/b,
Ljubljana,

6. Čistoča, d.o.o., Lobodova 18, Trzin,
7. Čeplak,  d.o.o.,  Efenkova 61,  Ve-

lenje,
8. Hernaus, d.o.o., Šalek 89, Velenje,
9. Cleaning, d.o.o., Zvonarska 1, Ljubljana
10. Nastor, d.o.o., Petrovičeva 3,

Ljubljana,
11. EES, d.o.o., Komenskega 12,

Ljubljana,
12. Pulitus, d.o.o., Sela 10b, Kamnik,
13. Mravljica, d.o.o., Jakčeva 11,

Ljubljana.
Utemeljitev izbire ponudnika: naročnik je

predhodno usposobljenost ugotavljal na pod-
lagi strokovno kadrovske usposobljenosti
ponudnika, tehnične usposobljenosti ponud-
nika in finančnega stanja ponudnika.

Javno odpiranje ponudb je bilo 11. de-
cembra 1997 ob 13. uri, v prostorih Mestne
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občine Ljubljana, Adamič Lundrovo n. 2,
Ljubljana, pred sobo 143/I.

Objava javnega naročila: Uradni list RS,
št. 71 z dne 21. XI. 1997.

Mestna občina Ljubljana

Ob-751
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: Center vlade za informatiko, kont. ose-
bi Ivan Bohnec, Matija Mrzel, Langusova
4, Ljubljana, tel. 061/178-8691,
178-8692, faks 178-8649, E-mail:
razpisi@cvips.sigov.mail.si.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: javni razpis za pri-

dobitev licenc za standardno program-
sko opremo za potrebe državnih orga-
nov na področju Republike Slovenije.

3. Orientacijska vrednost naročila:
130,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 12 mesecev.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga

merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-

vane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: izpolnjevanje pogojev za
poslovanje, poslovna in finančna solidnost,
tržna usmeritev, reference in razpoložljivost
kadrov, poslovna razmerja.

Izbrani ponudniki:
1. Marand, d.o.o., Ljubljana,
2. Atlantis, d.o.o., Ljubljana,
3. SRC Computers, d.o.o., Ljubljana,
4. Gambit Trade, d.o.o., Ljubljana,
5. Hermes Plus, d.d., Ljubljana,
6. Lancom, d.o.o., Maribor,
7. Sistemi Shift, d.d., Ljubljana,
8. Liko Pris, d.o.o., Vrhnika,
9. Micro, d.o.o., Ljubljana,
10. Arcadia, d.o.o., Ljubljana,
11. ITS Intertrade, d.d., Ljubljana,
12. SRC Info, d.o.o., Ljubljana,
13. Altech, d.o.o., Ljubljana,
14. Sophos, d.o.o., Novo mesto.
Področja, za katera so bili ponudniki iz-

brani, so navedena v obvestilu o izbiri.
RS, Center vlade za informatiko

Ob-752
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: JZ Splošna bolnišnica Brežice, kont.
oseba Tone Zorko, dipl. soc., Černelčeva
15, Brežice, tel. 0608/668-100, faks
0608/668-110.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nezdravstveni ma-

terial – živila in material za prehrano.
3. Orientacijska vrednost naročila:

38,800.000 SIT.
4. Ime oziroma naziv ponudnika, ki mu

je bila priznana sposobnost in obdobje, za
katerega je priznana:

Ponudnik Skupina – Podskupina

1. Pekarna Klemenčič Dobova B – kruh in pekovsko pecivo
2. Celjske mesnine Celje C/1 svinjina, govedina in teletina

C/2 perutnina
C/3 izd. iz mesa sveži in suhi
C/4 ribe

3. Mesarstvo Valand Loče C/1 govedina, svinjina, teletina
C/3 izd. iz mesa sveži in suhi

4. Era Velenje F živila in splošno prehr. blago
5. Posavje Brežice F živila in splošno prehr. blago
6. Perutnina Rostohar Leskovec E jajca
7. TP Center, d.d., Celje E jajca

F živila in splošno prehr. blago
8. Mlekarna Celeia Petrovče D mleko, mlečni izd., zmrznjena

zelenjava in zmrznjeni izdelki
9. Mercator KZ Krka Novo mesto A/1 sadje južno

A/2 sadje domače
A/3 zelenjava
B kruh in pekovsko pecivo
C/1 svinjina, govedina in teletina
C/2 perutnina
C/3 izdelki iz mesa sveži in suhi
E jajca

10. Mesni butik “Pigi“ Dobova C/1 svinjina, govedina in teletina
11. Agro center Krško A/1 sadje južno

A/2 sadje domače
A/3 zelenjava
E jajca

12. Mariborske mlekarne Maribor D mleko, mlečni izdelki, zmrznjena
zelenjava in zmrznjeni izdelki

13. Žito pekarna Krško B kruh in pekovsko pecivo
14. SI – PO Globoko A/1 sadje južno

A/2 sadje domače
A/3 zelenjava
E jajca

Čas priznanja sposobnosti: 12 mese-
cev.

Opis  odločujočih  meril  za  izbiro  iz-
brane  ponudbe:  pri  ocenjevanju  ponudb
niso  bile  upoštevane  preference  za
domače  ponudnike.  Kriterij  za  izbiro
ponudb:  kriteriji  iz  razpisne  dokumenta-
cije.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 6. 1.
1998 ob 12. uri na naslovu: JZ Splošna

bolnišnica Brežice, Černelčeva 15, 8250
Brežice.

Število prispelih ponudb: 24.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljan-
jem sposobnosti (50. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 75 z dne 5. XII. 1997,
Ob-5282.

Predvideni datum objave dodelitve
naročila: 20. 2. 1998.

JZ Splošna bolnišnica Brežice

Ob-800
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Občina Žalec, oddelek za okolje, pro-
stor in komunalne zadeve, kont. oseba Ko-
pitar Marjana, Savinjske čete 5, Žalec, tel.
063/715-313, faks 063/716-311, soba
št. 43.

2. Predmet javnega naročila: blago,
gradbena dela, storitve.

Navedba vsebine: prezračevanje aera-
cijskega  bazena  na  čistilni  napravi
Kasaze v Občini Žalec – gradbena de-
la, nabava in montaža strojne, merilne
in  krmilne  opreme  ter  elektroinstala-
cije.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 40,000.000
SIT, 21. 11. 1997.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 4,5 mesece, začetek ja-
nuar 1998 in zaključek maj 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najugod-
nejši ponudnik: Gradia, d.o.o., Valvasorjeva
56, Celje in druga merila, navedena v razpi-
sni dokumentaciji.

Pri  ocenjevanju  ponudb  niso  bile
upoštevane preference za domače ponud-
nike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: – vsebina in kompletnost ponud-
be, usposobljenost in sposobnost, ponud-
bena cena, terminski in finančni plan reali-
zacije, garancije, ostale ugodnosti.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 29. 12.
1997 ob 11.05 na naslovu: Občina Žalec,
oddelek za okolje, prostor in komunalne
zadeve, Savinjske čete 5, Žalec.

Število prispelih ponudb: 7, najnižja ce-
na: 41,063.780 SIT, najvišja cena:
44,108.320 SIT.
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7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa:, Ur. l. RS, št. 71/98 z dne 21. XI. 1997.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila 6. 2. 1998 (Sklep o izboru 13. 1. 1998).

Občina Žalec
oddelek za okolje, prostor in

komunalne zadeve

Št. 98 Ob-801
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Zdravstveni dom Murska Sobota Graj-
ska 24, Murska Sobota, tel. 069/31-525,
faks 069/31-529.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine:
a) avtomatski hematološki analizator

(kompletna petdelna diferencialna krvna sli-
ka, ca. 50-80 vzorcev na uro, brez avtomat-
skega podajalca vzorcev);

b) biokemijski analizator (multikanalni,
selektivni, sistema mokre kemije z možnost-
jo določanja prioritete vzorcev, ca. 200-400
vzorcev na uro, z ion selektivno elektro-
do-ISE modul).

3. Orientacijska vrednost naročila:
a) 7 milijonov SIT,
b) 9,5 milijonov SIT.
4. Rok izvedbe:
a) 45 dni od podpisa pogodbe,
b) 45 dni od podpisa pogodbe.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: Naju-

godnejša ponudnika sta bila izbrana po me-
rilih iz javnega razpisa.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 30. 1.
1998 ob 12.30 v sobi direktorja Zdravstve-
nega doma Murska Sobota, Grajska 24.

Število prispelih ponudb:
a) 5, najnižja 3,994.305 SIT, najvišja ce-

na 7,011.427 SIT,
b) 7, najnižja cena 7,534.515 SIT, naj-

višja cena 11,835.478 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. 3 z dne 17. I. 1998,
Ob-192.

Predviden datum objave dodelitve naro-
čila do 20. 2. 1998.

Zdravstveni dom Murska Sobota

Ob-802
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: Sklad za razvoj obrti in podjetništva Ce-
lje, Trg celjskih knezov 8, Celje, tel.
063/485-000.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izdelava, prevoz in
montaža AB kosntrukcije za halo “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. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri  ocenjevanju  ponudb  niso  bile
upoštevane preference za domače ponud-
nike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: cena, garancija, plačilni pogoji.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 10. 2.
1998 ob 12.30 na naslovu: Sklad za razvoj
obrti in podjetništva Celje, Trg celjskih kne-
zov 8, Celje.

Število prispelih ponudb: 4, najnižja ce-
na 12,996.825 SIT, najvišja cena
13,824.000 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. 7/98 z dne 30. I. 1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 13. 2. 1998.

Sklad za razvoj obrti
in podjetništva Celje

Št. 3/98 Ob-803
Ljubljanske mlekarne, d.o.o., Ljubljana,

Tolstojeva 63, Mlekarska proizvodnja, na
podlagi javnega razpisa za prodajo topolo-
vih nasadov, objavljenega v Ur. l. RS, št.
3/98 je razpisna komisija po preučitvi po-
nudb za odkup nasadov na seji 6. 2. 1998
sprejela

sklep
Kot najugodnejšega ponudnika za od-

kup topolovih nasadov na Ljubljanskem Bar-
ju se izbere firma Gozd, d.o.o., Tržaška
cesta 2, Ljubljana.

Ljubljanske mlekarne, d.o.o.

Št. 11/98 Ob-804
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Občina Radenci, Radgonska cesta 9,
Radenci.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: upravljanje večsta-

novanjskih hiš, stanovanj in poslovnih
prostorov v lasti oziroma razpolaganju
Občine Radenci.

3. Rok začetka in dokončanja del: opre-
deljeno v medsebojni pogodbi.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: kvaliteta
opravljenih storitev, nizka cena.

5. Število prispelih ponudb: 2.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb: javno odpiranje ponudb je bilo 9. 1.
1998 ob 12. uri, v prostorih Občine Raden-
ci, Radgonska cesta 9, Radenci.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

8. Datum in številka objave javnega raz-
pisa: Uradni list RS, št. 81 z dne 18. 12.
1997.

Občina Radenci

Št. 0048/1-308/66-6-97 Ob-805
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Ministrstvo za notranje zadeve RS, kont.
oseba Jasna Žigič, Štefanova 2, Ljubljana,
tel. 061/172-5619.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: dobava tiskovin.
3. Orientacijska vrednost naročila:

70,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek 1. 3. 1998 in zaključek 1. 3. 1999.
5. Utemeljitev: druga merila, navedena v

razpisni dokumentaciji: cena, finančno stanje,
rok dobave, kvaliteta, celovitost ponudbe, re-
ference, plačilni pogoji, odprava napak.

Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-
vane preference za domače ponudnike v
višini 10%.

Opis: na javni razpis je prispelo 9 veljav-
nih ponudb. 5 ponudb je bilo že na odpiranju
izločenih zaradi nepopolnosti. Izbira najugod-
nejšega ponudnika za vsako posamezno toč-
ko temelji na uporabi ponderiranih meril, ki
so bila določena v razpisni dokumentaciji.

Izbrani ponudniki:
točka A: DZS, d.d.,
točka B: Present, d.o.o.,
točka C: Tiskarna Jože Moškrič, d.d.,
točka D: Kočevski tisk, d.d.,
točka E: javni razpis za to točko ni uspel.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 7. 1. 1998

ob 10. uri na naslovu: Visoka policijsko-var-
nostna  šola,  Kotnikova 8a,  Ljubljana.

Naročnik: MNZ RS, Kotnikova 8a, Ljub-
ljana.

Število prispelih ponudb: 9.
točka A) Najnižja cena: 353.892 SIT,
Najvišja cena: 710.485,44 SIT,
točka B) Najnižja cena: 7,274.460 SIT,
Najvišja cena: 9,991.100 SIT,
točka C) Najnižja cena: 8,912.220 SIT,
Najvišja cena: 12,775.860 SIT,
točka D) Najnižja cena: 4,520.940 SIT,
Najvišja cena: 6,669.680 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. 75 z dne 5. XII. 1997,
Ob-5283.

Ministrstvo za notranje zadeve

Ob-806
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: Fakulteta za elektrotehniko Univerze v
Ljubljani, Tržaška 25, Ljubljana.
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2. Predmet javnega naročila: raziskoval-
na oprema.

3. Orientacijska vrednost: 7,000.000 SIT.
4. Utemeljitev izbire ponudnika: navede-

na merila v razpisu.
5. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 15. 1.

1998 ob 9. uri na sedežu naročnika.
Število prispelih ponudb: štiri;
– sinusni generator: najnižja cena

3,216.775 SIT, najvišja cena
4,416.507,90 SIT,

– VXI System: najnižja cena
2,503.308,90 SIT, najvišja cena
4,573.080 SIT.

6. Postopek izbire dobavitelja: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 82-87 z dne 29. XII.
1997, Ob-5570.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 20. 2. 1998.

Fakulteta za elektrotehniko

Popravek
Ob-810

V javnem razpisu o oddaji javnega naro-
čila brez javnega razpisa, za odpravo poš-
kodbe gorilnega obroča na turbini, objav-
ljenega v Uradnem listu RS, št. 9, z dne
6. 2. 1998, se prvi odstavek popravi in
pravilno glasi:

Na  podlagi  sedmega  odstavka
55. člena zakona o javnih naročilih
(Ur. l. RS, št. 24/97)...

Dravske elektrarne Maribor

Št. 46/98 Ob-762
Na podlagi tretjega odstavka 55. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Termoelektrarna toplarna Ljubljana,
kont. oseba Anton Sajovec, Toplarniška 19,
Ljubljana, tel. 140-50-80, faks 453-968.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: viličaste spojne ve-

rige FB ketten – dobavitelj Mecum Ljub-
ljana, Litijska c. 43.

3. Vrednost dodeljenega naročila:
16,017.750 SIT.

4. Dobavni rok: 3 mesece.
Opis  odločujočih  meril  za  izbiro  iz-

brane  ponudbe:  Kolikor  bi  bili  rezervni
deli  dobavljeni  od  drugih  proizvajalcev
je  potrebna  celotna  zamenjava  konstruk-
cije.

Termoelektrarna toplarna Ljubljana

Oddaja javnega naročila brez
javnega razpisa (55. člen)

Javni razpisi

Ob-718
Na podlagi 81., 82., 90. in 92. člena

stanovanjskega zakona (Ur. l. RS, št.
18/91, 19/91, 21/94 in 23/96), pravilni-
ka o porabi sredstev Stanovanjskega skla-
da Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 19/92)
in pravilnika o posebnih pogojih delovanja
neprofitnih stanovanjskih organizacij (Ur. l.
RS, št. 64/93), Stanovanjski sklad Republi-
ke Slovenije po sklepu upravnega odbora z
dne 10. februarja 1998 objavlja

razpis (imenovani enaindvajseti)
za dolgoročna stanovanjska posojila

stanovanjskega sklada Republike
Slovenije za neprofitne stanovanjske

organizacije
I. Splošna določila
Razpis posojil Stanovanjskega sklada

Republike Slovenije je namenjen pravnim
osebam s sedežem na območju Republike
Slovenije, ki:

1. so vpisane v register neprofitnih sta-
novanjskih organizacij pri Ministrstvu za oko-
lje in prostor,

2. pridobivajo neprofitna najemna stano-
vanja s prenovo, rekonstrukcijo, nakupom
ali gradnjo,

3. bodo pridobljena stanovanja oddale v
najem po pravilniku o oddajanju neprofitnih
stanovanj v najem (Ur. l. RS, št. 26/95 in
31/97).

II. Razpisni pogoji
Na tem razpisu lahko sodelujejo le tiste

pravne osebe, ki poleg pogojev iz I. točke
tega razpisa izpolnjujejo še naslednje pogoje:

1. pridobivajo neprofitna najemna stano-
vanja na območju Republike Slovenije,

2. imajo pravnomočno gradbeno ali
enotno dovoljenje za gradnjo, prenovo ali
rekonstrukcijo stanovanj ali stanovanjske hi-
še ali imajo sklenjeno pogodbo ali predpo-
godbo za nakup stanovanj,

3. z investicijskim programom in bilanč-
nimi podatki za pokritje potrebne lastne ude-
ležbe za izvedbo projekta izkazujejo prese-
žek trajnega kapitala nad materialnimi in ne-
materialnimi naložbami,

4. z investicijskim programom lahko do-
kažejo, da stroški gradnje (gradbena, obrt-
niška in instalacijska dela) ne presegajo
115.000 tolarjev na kvadratni meter površi-
ne stanovanj. Višji stroški niso dopustni, ra-
zen kadar gre za razliko stroškov zaradi iz-
jemnega zmanjšanja porabe energije in
stroškov vzdrževanja stavbe. Tak varčevalni
del investicije mora biti posebej dokazan v
investicijskem programu,

5. površina  stanovanj  brez  pomožnih
stanovanjskih prostorov, kot jih določa
2. člen stanovanjskega zakona, ne presega
110 kvadratnih metrov na enoto,

6. vsi udeleženci v projektu morajo imeti
poravnane vse zapadle obveznosti do Sta-
novanjskega sklada Republike Slovenije.

III. Razpisana vsota in posojilni pogoji
Višina sredstev za posojila po tem razpi-

su je 2.000,000.000 tolarjev, s tem da bo
poraba vseh odobrenih posojil v letu 1998.

omejena na 1.000,000.000 tolarjev in v
letu 1999 na 1.000,000.000 tolarjev.

Višina posojila, ki ga lahko dobi upravi-
čenec po tem razpisu, je največ 60% strošk-
ov gradnje kot so določeni v II.4. točki tega
razpisa.

Obrestna mera za odobreno posojilo je
2,75% letno in se obračunava na stanje glav-
nice. Glavnica se revalorizira skladno s pred-
pisi za ohranjanje realne vrednosti posojila.

Odplačilna doba za odobrena posojila je
največ 25 let od pričetka črpanja.

Posojilo mora biti zavarovano, praviloma
z enim naslednjih instrumentov:

1. jamstvom občine,
2. bančno garancijo,
3. zavarovanjem pri zavarovalnici,
4. z nepremičnino, vredno najmanj dva-

krat toliko kot odobreno posojilo, pri čemer
se kot vrednost upošteva pogodbena vred-
nost, če je bil promet z zastavljeno nepre-
mičnino izvršen v letu 1997, za ostale ne-
premičnine pa vrednost, ki jo določi sodno
zapriseženi cenilec gradbene stroke.

Stanovanjski sklad Republike Slovenije
se za zavarovanje odobrenega posojila vpi-
še kot prvi hipotekarni upnik na ustrezni
nepremičnini. Kot ustrezna nepremičnina se
praviloma ne šteje nepremičnina, za katero
je odobreno posojilo Stanovanjskega skla-
da Republike Slovenije. Za zavarovanje odo-
brenega posojila praviloma kot ustrezna šte-
je druga nepremičnina v lasti posojilojemal-
ca ali drugega zastavnega dolžnika, pri ka-
teri je možen vpis prve zastavne pravice v
zemljiški knjigi. Stanovanjski sklad Republi-
ke Slovenije lahko sprejme v zavarovanje
tudi drugo nepremičnino, ki še ni vpisana v
zemljiško knjigo. V tem primeru mora prosi-
lec ali drug zastavni dolžnik za čas odplače-
vanja posojila za zavarovanje odobrenega
posojila deponirati pri Stanovanjskem skla-
du Republike Slovenije izvirnik listine, na
podlagi katere je pridobil lastninsko pravi-
co.

Posojilojemalec mora zastavljeno nepre-
mičnino zavarovati za tržno vrednost za vse
običajne rizike in zavarovalno polico vinkuli-
rati v korist Stanovanjskega sklada Republi-
ke Slovenije.

Stroške priprave in sklenitve posojilne
pogodbe v obliki notarskega zapisa ter
stroške zavarovanja posojila plača posojilo-
jemalec pred nakazilom prvega obroka po-
sojila.

IV. Črpanje in odplačevanje posojila
1. Posojilna pogodba mora biti sklenje-

na praviloma najkasneje v 30 dneh po pre-
jemu sklepa o odobritvi posojila, sicer se
šteje, da je prosilec odstopil od vloge za ta
razpis.

2. Dinamika črpanja odobrenega posoji-
la je opredeljena v posojilni pogodbi v odvi-
snosti od predvidene dinamike izvedbe kre-
ditirane investicije in razpisanih sredstev.

Črpanje odobrenega posojila je doku-
mentarno. Pogoj za črpanje je predhodna
poraba sorazmerenega deleža sredstev, ki
jih zagotavlja občina ali posojilojemalec
sam.

Če posojilojemalec zamuja s črpanjem
odobrenega posojila glede na pogodbene
roke za več kot tri mesece, se šteje, da je
odstopil od koriščenja neizkoriščenega de-
la odobrenega posojila.
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3. Posojilo se odplačuje v mesečnih
anuitetah. Prva anuiteta zapade v plačilo tri
mesece po črpanju zadnjega obroka, ven-
dar najkasneje 24 mesecev po začetku čr-
panja posojila, zadnja pa najkasneje 25 let
po začetku črpanja.

V. Kriteriji za dodelitev posojila
Višina odobrenega posojila posamezne-

mu prosilcu je ob upoštevanju višine razpi-
sanih sredstev in števila vseh prosilcev od-
visna od ocene predloženega projekta po
naslednjih merilih:

1. lokacijskih,
2. arhitekturnih,
3. funkcionalnih,
4. gradbeno-tehnoloških in
5. ekološko-energetskih merilih.
Ob upoštevanju gornjih meril imajo pred-

nost, oziroma jim bo dodeljeno višje posoji-
lo, tisti prosilci, ki

1. jim občina v celoti ali delno neodplač-
no prenese v last komunalno opremljeno
stavbno zemljišče ali izpraznjeno stavbo za
prenovo,

2. jim občina omogoči oprostitev plačila
davkov in taks, ki so izvirni prihodek občine,

3. so se že prijavili na razpis posojil za
neprofitne stanovanjske organizacije, ki pri-
dobivajo najemna neprofitna stanovanja z
gradnjo, prenovo ali nakupom (Ur. l. RS, št.
67-68/96), pa jim posojilo ni bilo odobre-
no, ker je bila že vsa razpisana vsota razde-
ljena.

Določanje prioritete poteka po večkrite-
rijskem modelu (drevo kriterijev) ocenjeva-
nja vlog, ki ga sprejme upravni odbor.

VI. Natečajni postopek
Pravne osebe, ki želijo pridobiti posoji-

lo po razpisnih pogojih, lahko oddajo vlo-
ge od 16. marca 1998 do 31. marca 1998
s priporočeno pošiljko ali osebno na na-
slov Stanovanjski sklad Republike Sloveni-
je, Ljubljana, Poljanska cesta 31. Vloge
lahko oddajo prosilci samo na posebnem
obrazcu, ki ga lahko dobijo na navedenem
naslovu.

Vse v vlogi zahtevane priloge morajo biti
ob vložitvi vloge predložene v originalu, ki
ga Stanovanjski sklad Republike Slovenije
po potrebi zadrži in v dvojniku, ki ga ne
vrača.

Navedbe v vlogi prosilca bo preverjala
služba Stanovanjskega sklada Republike
Slovenije pri pristojnih organih in z ogledi.

Pooblaščene službe Stanovanjskega
sklada Republike Slovenije bodo sprotno
obveščale prosilce o potrebnih morebitnih
dopolnitvah. Prosilci so dolžni nepopolne
vloge dopolniti v 8 dneh po obvestilu o ne-
popolnosti, sicer se vlogo kot nepopolno
zavrne.

Popolna vloga mora poleg izpolnjenega
obrazca in prilog, zahtevanih v obrazcu, vse-
bovati vse dokumente, ki dokazujejo upravi-
čenost prosilca, da sodeluje na razpisu in
da izpolnjuje vse pogoje I. in II. točke razpi-
sa ter dokumente, ki dokazujejo izvedljivost
izbrane oblike zavarovanja posojila.

Sklepe o odobritvi posojil bo sprejel od-
bor za gradbeno tehnične zadeve najkasne-
je v 45 dneh po zaključku roka za vložitev
vlog.

Vsak prosilec bo o rešitvi svoje vloge
obveščen v 8 dneh po sprejemu sklepa o
odobritvi posojila po pošti s povratnico.

V primeru velikega števila vlog se po skle-
pu upravnega odbora roki za odločanje in
obveščanje lahko podaljšajo.

Vse informacije o razpisu lahko prosilci
dobijo osebno na Stanovanjskem skladu Re-
publike Slovenije v Ljubljani na Poljanski ce-
sti 31 ali na telefonski številki
061/17-10-525.
Stanovanjski sklad Republike Slovenije

Št. 663-05-003/98 Ob-796
Na podlagi 44. in 47. člena zakona o

socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 54/92 in
52/94 - odl.US) in 5. člena pravilnika o kon-
cesijah na področju socialnega varstva (Ur.
l. RS, št. 72/97) ter v skladu s sklepom
ministra za delo, družino in socialne zadeve
št. 154-001/98 z dne 8. 1. 1998, objavlja
Ministrstvo za delo, družino in socialne za-
deve

javni natečaj
za podelitev koncesije za opravljanje

storitve vodenja in varstva ter
zaposlitve pod posebnimi pogoji

ter institucionalnega varstva
1. Koncedent: Ministrstvo za delo, druži-

no in socialne zadeve.
2. Predmet koncesije:
A) storitev vodenja in varstva ter zaposli-

tve pod posebnimi pogoji za 110 mest,
B) storitev vodenja in varstva za 40 mest,
C) storitev institucionalnega varstva za

10 mest.
Opis storitve: storitvi pod A) in B) se

lahko izvajata samo v obliki dnevnega varst-
va v trajanju 8 ur , storitev pod C) pa se
izvaja v trajanju 24 ur, vštevši tudi 8 urno
izvajanje storitve pod B, v skladu s pogoji, ki
jih predpisuje pravilnik o standardih in nor-
mativih socialnovarstvenih storitev (Ur. l. RS,
št. 52/95 in 2/98).

3. Obseg storitve: razpisuje se koncesi-
ja za nudenje storitve 160 uporabnikom v
skladu s sklepom ministra z dne 8. 1. 1998.

4. Krajevno območje za katerega se raz-
pisuje koncesija: celotno območje Slove-
nije.

5. Uporabniki storitev, za katere se raz-
pisuje koncesija

Odrasle telesno in duševno prizadete
osebe :

– ki so sposobne aktivnega sodelovanja
v programu zaposlovanja pod posebnimi po-
goji za storitev pod A),

– ki  potrebujejo  storitev  pod  B)  oziro-
ma C).

6. Začetek in čas trajanja storitve: kon-
cesija se bo začela izvajati s prvim dnem
naslednjega meseca po podpisu koncesij-
ske pogodbe, predvidoma od 1. 10. 1998
dalje.

Koncesijsko razmerje se bo sklepalo za
obdobje 7 let z možnostjo podaljšanja.

7. Viri financiranja storitev
Za storitvi pod A) in B) se stroški krijejo iz

državnega proračuna, za storitev pod C) pa
s prispevki samih upravičencev, razen za
del storitve, ki predstavlja 8-urno izvajanje
vodenja in varstva. Za tisti del, za katerega
so plačniki upravičenci sami, so lahko
oproščeni plačila storitve v skladu s tretjim
odstavkom 100. člena zakona o socialnem
varstvu. Do uveljavitve uredbe o oprostitvah
za plačevanje socialnovarstvenih storitev se

uporabljajo materialnopravna določila samo-
upravnega sporazuma o uresničevanju so-
cialno varstvenih pravic (Ur. l. SRS, št.
26/84 in 14/89)

8. Način plačila za opravljanje storitve se
uredi s koncesijsko pogodbo na enak način
kot to velja za plačilo storitev, ki jih pravljajo
javni zavodi.

Ceno storitve določi koncesionar v so-
glasju z Ministrstvom za delo, družino in
socialne zadeve in v skladu s pravilnikom o
metodologiji za oblikovanje cen socialno-
varstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 10/94,
22/94, 82/94 in 37/95)

9. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati konce-
sionar

Na natečaj se lahko prijavijo pravne ali
fizične osebe, ki opravljajo vse storitve, ki
so predmet koncesije, posamezno storitev
ali le del storitve.

Koncesionarji so lahko pravne osebe,
vpisane v sodni ali drug ustrezen register in
zasebniki, vpisani v register zasebnikov pri
Ministrstvu za delo, družino in socialne za-
deve.

Pravne osebe morajo izpolnjevati pogo-
je, ki jih predpisuje 60. člen, fizične osebe
pa pogoje, ki jih predpisujeta 65. in 66. člen
zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št.
54/92 in 52/94).

Koncesionar mora za opravljanje razpi-
sane dejavnosti izpolnjevati kadrovske po-
goje, ki jih določa pravilnik o standardih in
normativih socialnovarstvenih storitev (Ur. l.
RS, št. 52/95 in 2/98). Dokazati mora, da
bo na dan 1. 10. 1998 oziroma na dan
sklenitve koncesijske pogodbe zaposloval
ustrezno število strokovnih delavcev in stro-
kovnih sodelavcev, ki morajo izpolnjevati po-
goje iz 56., 69. in 70. člena zakona o so-
cialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 54/92 in
52/94)

Koncesionar mora za opravljanje razpi-
sane dejavnosti izpolnjevati tehnične pogo-
je, ki jih za storitvi pod A) in B) določa pravil-
nik o minimalnih tehničnih in strokovnih po-
gojih za delo zavodov za zaposlovanje inva-
lidnih oseb pod posebnimi pogoji (Ur. l.
SRS, št. 15/86), za storitev pod C) pa so
pogoji določeni v razpisni dokumentaciji -
za bivalno enoto.

Koncesionar mora imeti izdelan podro-
ben program dela izvajanja storitve, ki je
predmet koncesije, iz katerega bo razvid-
no, da lahko zagotavlja kakovostno izvaja-
nje storitve.

10. Vrste dokazil, ki jih mora koncesio-
nar predložiti:

– dokazilo sodišča ali drugega pristojne-
ga organa o registraciji,

– priglasitveni list pristojne uprave za jav-
ne prihodke,

– obvestilo o identifikaciji in razvrstitvi po
Standardni klasifikaciji dejavnosti,

– odločbo ministra o izpolnjevanju mini-
malnih tehničnih, kadrovskih in drugih po-
gojev za delo,

– dokazila o izpolnjevanju pogojev za
vse strokovne delavce in strokovne sode-
lavce v skladu s 56., 69. in 70. členom
zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št
54/92 in 56/92), ki bodo izvajali storitev, ki
je predmet koncesije,

– dokazila o lastništvu prostorov z zem-
ljiškoknjižnim izpiskom (in katastrskim načr-
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tom) oziroma dokazila o najemu ustreznih
prostorov,

– soglasje zdravstvenega, požarnega in
delovnega inšpektorata,

– posnetek obstoječega stanja (tlorisi,
prerezi - v razmerju 1:100), situacijo v meri-
lu 1:200 in/ali drugo dokumentacijo, s ka-
tero je mogoče dokazati izpolnjevanje mini-
malnih tehničnih pogojev,

– dokazila o razpolaganju s potrebno
opremo za opravljanje storitve, ki je pred-
met koncesije in dispozicijski načrt opre-
me,

– program dela, iz katerega bo razvidna
ciljna populacija, oblika in obseg izvajanja
storitve, število uporabnikov, metode dela,

– potrdila, s katerimi bo dokazoval refe-
rence za opravljanje storitve

Če koncesionarju še ni bila izdana od-
ločba iz četrte alinee, predloži le dokazila iz
5., 6., 7., 8. in 9. alinee in bodo ta vpraša-
nja rešena hkrati v postopku za pridobitev
koncesije. Če koncesionar še nima dokazil
iz 6. alinee, predloži do predpisanega roka
vlogo za pridobitev zahtevanih dokazil, ki jo
je vložil pri pristojnem organu.

11. Rok za prijavo na natečaj: 24. marec
1998

Prijave na natečaj je potrebno poslati v
zaprti ovojnici na naslov: “Ministrstvo za de-
lo, družino in socialne zadeve, Ljubljana,
Kotnikova 5, s pripisom - Prijava za konce-
sijo - VDC - Ne odpiraj!“.

12. Kriteriji za izbiro koncesionarja so:
– potrebe po zagotavljanju storitve na

določenem teritorialnem območju,
– reference o dosedanjem delu s popu-

lacijo, kateri je namenjena storitev ,
– kvaliteta in realnost predloženega pro-

grama izvajanja storitve z vidika kadrov, or-
ganizacije dela, tehničnih pogojev in metod
dela,

– število uporabnikov storitve,
– druge morebitne ugodnosti in storitve,

ki jih koncesionar nudi uporabnikom.
13. Rok za izbiro med ponudbami: pred-

vidoma do 31. 7. 1998
14. O izbiri koncesionarja bo odločil mi-

nister za delo, družino in socialne zadeve z
odločbo, ki jo bo izdal najkasneje v 30 dneh
po prejemu poročila komisije. V roku 30 dni
po vročitvi odločbe vsem ponudnikom bo
ministrstvo za delo, družino in socialne za-
deve izbranemu koncesionarju posredovalo
predlog pogodbe o koncesiji.

15. Dodatne informacije in razpisno do-
kumentacijo lahko interesenti dobijo na Mi-
nistrstvu za delo,družino in socialne zadeve
pri Vladuški Cimperman, Kotnikova 5, Ljub-
ljana, tel.178-3380 ali 178-3376.

Ob-797
Na podlagi 44. in 47. člena zakona o

socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 54/92 in
52/94) in 30. člena pravilnika o koncesijah
na področju socialnega varstva (Ur. l. RS,
št. 72/97) objavlja Ministrstvo za delo, dru-
žino in socialne zadeve

predhodni razpis
za ugotavljanje interesentov

za opravljanje storitve
institucionalnega varstva starejših

oseb na podlagi
koncesije

1. Naročnik: Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve.

2. Predmet razpisa: storitev institucional-
nega varstva starejših po prvem odstavku
16. člena zakona o socialnem varstvu (Ur. l.
RS, št. 54/92 in 52/94).

3. Opis storitve: razpisana bo storitev in-
stitucionalnega varstva starejših, ki osebam,
starejšim nad 65 let nadomešča ali dopol-
njuje funkcijo doma ali lastne družine.

Standardna storitev obsega:
– osnovno oskrbo,
– socialno oskrbo in
– zdravstveno varstvo.
Osnovna oskrba zajema bivanje v ogreva-

nih, opremljenih in vzdrževanih dvoposteljnih
sobah in zagotavljanje uporabe drugih nujnih
prostorov za življenje v objektu, ter pripravo
in servisiranje celodnevne, starosti in
zdravstvenemu stanju primerne prehrane.

Socialna oskrba zajema varstvo kot po-
moč pri reševanju osebnih in socialnih stisk,
pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, pri
vstajanju, oblačenju, premikanju, hoji, komu-
nikaciji, orientaciji ter organiziranje prevozov,
ki niso zdravstveno indicirani. Zajema tudi
posebne oblike varstva, namenjene ohranja-
nju samostojnosti, socialnih odnosov ter ak-
tivnemu preživljanju prostega časa.

Zdravstveno varstvo je del storitve in se
izvaja po predpisih s področja zdravstva.

Storitev se lahko izvaja v celodnevni ob-
liki (24 ur) ali dnevni obliki (do 10 ur).

4. Krajevno območje za katero bo razpi-
sana storitev: celotno območje Slovenije.

5. Obseg razpisane storitve
Na podlagi programa razvoja varstva sta-

rejših oseb na področju socialnega varstva
v Sloveniji naj bi do leta 2005 zagotovili
dodatnih 1500 mest v institucionalnem var-
stvu za starejše na podlagi razpisa koncesij,
od tega v letu 1998 največ 250 mest.

6. Uporabniki storitve, za katero se raz-
pisuje predhodni razpis:

Uporabniki storitve so osebe, starejše
nad 65 let in sicer:

A) ki ne potrebujejo neposredne osebne
pomoči,

B) z zmernimi starostnimi in zdravstveni-
mi težavami in manjšim obsegom potrebne
neposredne osebne pomoči in

C) z najzahtevnejšimi starostnimi in
zdravstvenimi težavami, kar terja stalno ne-
posredno osebno pomoč.

7.Viri financiranja storitve:
Storitev se plačuje s prispevki samih

upravičencev ali drugih zavezancev, razen v
primerih, ko so v skladu s tretjim odstavkom
100. člena zakona o socialnem varstvu
oproščeni plačila oziroma imajo olajšavo pri
plačilu. V tem primeru se stroški storitve
oziroma razlika do polne cene storitve krije
iz občinskega proračuna. Do uveljavitve
uredbe o oprostitvah za plačevanje social-
novarstvenih storitev se uporabljajo mate-
rialnopravna določila samoupravnega spo-
razuma o uresničevanju socialnovarstvenih
pravic (Ur. l. SRS, št. 26/84 in 14/89).

Storitve zdravstvenega varstava se pla-
čujejo v skladu z letno pogodbo z Zavodom
za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

8. Cena storitve: določi jo koncesionar v
skladu s pravilnikom o metodologiji za obli-
kovanje cen socialnovarstvenih storitev (Ur.
l. RS, št. 10/94, 22/94, 82/94 in 37/95).

V skladu z drugim odstavkom 101. čle-
na zakona o socialnem varstvu bo potrebno
k ceni storitve pridobiti soglasje Ministrstva
za delo, družino in socialne zadeve.

9. Pogoji, ki jih bo moral izpolnjevati kon-
cesionar

Na razpis se bodo lahko prijavile pravne
ali fizične osebe, ki so registrirane za oprav-
ljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji.

Koncesionarji bodo lahko pravne ose-
be, vpisane v sodni ali drug ustrezen regi-
ster, in zasebniki, vpisani v register zasebni-
kov pri Ministrstvu za delo, družino in so-
cialne zadeve.

Pravne osebe bodo morale izopolnjevati
pogoje, ki jih predpisuje 60. člen, zasebniki
pa pogoje, ki jih predpisujeta 65. in 66. člen
zakona o socialnem varstvu.

Koncesionar bo moral za opravljanje raz-
pisane storitve izpolnjevati kadrovske pogo-
je, ki jih določa pravilnik o standardih in
normativih socialno varstvenih storitev (Ur.
l. RS, št. 52/95 in 2/98). Dokazati bo mo-
ral, da bo najkasneje na dan sklenitve kon-
cesijske pogodbe zaposloval ustrezno šte-
vilo strokovnih delavcev in strokovnih sode-
lavcev, ki bodo izpolnjevali pogoje iz 56.,
69. in 70. člena zakona o socialnem varst-
vu.

Koncesionar bo moral za opravljanje raz-
pisane storitve izpolnjevati minimalne teh-
nične pogoje za delo, ki bodo na podlagi
60. člena zakona o socialnem varstvu dolo-
čeni s pravilnikom o minimalnih tehničnih
pogojih za delo socialnovarstvenih zavodov
in drugih izvajalcev socialnovarstvenih stori-
tev.Od dneva objave tega predrazpisa so
interesentom na razpolago kot del razpisne
dokumentacije.

Koncesionar bo moral imeti izdelan po-
droben program dela izvajanja storitve, iz
katerega bo razvidno, da bo lahko zagotav-
ljal kakovostno izvajanje storitve.

Koncesionar bo moral najmanj 50 od-
stotkov storitev nuditi uporabnikom kot stan-
dardno storitev in po standardni ceni.

10. Vrste dokazil, ki jih morajo intere-
senti predložiti:

– dokazilo sodišča ali drugega pristojne-
ga organa o registraciji,

– priglasitveni list pristojne uprave za jav-
ne prihodke,

– obvestilo o identifikaciji in razvrstitvi po
dejavnosti, izdano na podlagi uredbe o
uvedbi in uporabi sandardne klasifikacije de-
javnosti (Ur. l. RS, št. 34/94, 3/95, 33/95
in 15/96),

– odločbo ministra za delo, družino in
socialne zadeve o izpolnjevanju minimalnih
tehničnih, kadrovskih in drugih pogojev za
delo,

– dokazila o izpolnjevanju pogojev za vse
strokovne delavce in sodelavce v skladu s
56., 69. in 70. členom zakona o socialnem
varstvu, ki bodo izvajali storitev,

– dokazila o lastništvu prostorov z zem-
ljiškoknjižnim izpiskom ali najemno pogod-
bo za objekt ali prostor,

– projektno dokumentacijo objekta ozi-
roma prostora, iz katere je razvidno tudi, da
je objekt prilagojen specifičnim potrebam in
zasnovan tako, da ustreza fizičnim, psihič-
nim in zdravstvenim zahtevam uporabnikov
storitve ter izvajanju strokovnega dela izva-
jalcev,



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 13 / 20. 2. 1998 / Stran 1317

– gradbeno dovoljenje in uporabno do-
voljenje po zakonu o graditvi objektov,

– dokazila o razpolaganju s potrebno in
ustrezno opremo za opravljanje storitve,

– pisno mnenje pristojnega organa obči-
ne, v kateri naj bi bil sedež doma za starejše
o primernosti reševanja problematike insti-
tucionalnega varstva starejših s podelitvijo
koncesije,

– program dela, iz katerega bo razvidna
ciljna populacija (glede na točko 6 razpisa) ,
število uporabnikov storitve, oblika in obseg
izvajanja storitve (glede na točko 3 in 5 raz-
pisa), metode dela,

– potrdila, s katerimi bo dokazoval refe-
rence za opravljanje storitve.

Če ponudniku še ni bila izdana odločba
iz četrte alinee, naj predloži le dokazila iz
5., 6., 7., 8. in 9. alinee.

Če ponudnik v času prijave še ne razpo-
laga z vsemi dokazili, naj predloži le tista, s
katerimi razpolaga, ustrezne listine ali svojo
izjavo, iz katere bo razvidno, da bo, na kak-
šen način in kdaj, izpolnjeval tudi ostale po-
goje.

11. Rok za prijavo na razpis: 30. marec
1998.

Prijave na razpis skupaj s potrebno do-
kumentacijo je potrebno poslati v zaprti ovoj-
nici na naslov: “Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve, Ljubljana, Kotnikova 5,
s pripisom - Prijava na predhodni razpis za
koncesijo - DU - Ne odpiraj!“

12. V skladu s 32. členom pravilnika o
koncesijah na področju socialnega varstva
izid predhodnega razpisa ni obvezujoč ne
za ponudnika in ne za Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve.

O izidu predhodnega razpisa (številu pri-
javljenih interesentov in stopnji izpolnjeva-
nja pogojev) bodo ponudniki obveščeni naj-
kasneje do 1. 6. 1998.

Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve lahko pred objavo javnega natečaja
na podlagi predhodnega razpisa opravi raz-
govor s posameznim ali vsemi na razpis pri-
javljenimi interesenti.

13. Dodatne informacije in razpisno do-
kumentacijo lahko interesenti dobijo na Mi-
nistrstvu za delo, družino in socialne zadeve
pri Bojani Wraber, Kotnikova 5, Ljubljana,
tel.178-3381 ali 178-3376.

Razpisna dokumentacija zajema:
– program razvoja varstva starejših oseb

na področju socialnega varstva v Sloveniji
do leta 2005,

– minimalne tehnične pogoje za delo do-
mov za starejše.

Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve

Št. 352-5/98 Ob-717
Na podlagi 7. člena odloka o gospodar-

skih javnih službah v Občini Ljutomer (Ur. l.
RS, št. 45/94) ter 5. in 14. člena odloka o
dimnikarski službi Občine Ljutomer (Ur. l.
RS, št. 39/97) objavlja komisija, ki jo je
imenoval Občinski svet občine Ljutomer

javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje

dimnikarske službe na območju Občine
Ljutomer

1. Koncedent: Občina Ljutomer, Vrazo-
va 1, Ljutomer.

2. Predmet koncesije je opravljanje vseh
storitev obvezne lokalne javne službe za pre-
gledovanje, nadzorovanje in čiščenje kuril-
nih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi
varstva zraka, požarnega varstva in preven-
tive na območju Občine Ljutomer v obsegu
po 3. členu odloka o dimnikarski službi Ob-
čine Ljutomer (Ur. l. RS, št. 39/97) - v
nadaljevanju: odlok.

3. Območje izvajanja koncesije je celot-
no območje Občine Ljutomer ali posamez-
no funkcionalno zaokroženo področje v
skladu s 4. členom odloka.

4. Koncesija prične veljati z dnem pod-
pisa koncesijske pogodbe in traja 10 let.
Koncesijsko pogodbo sklene župan.

5. Koncesionar mora za opravljanje kon-
cesije izpolnjevati pogoje po 6. členu odlo-
ka ter k vlogi na razpis predložiti:

– dokazilo, da mu ni s pravnomočno sod-
bo sodišča izrečen varnostni ukrep prepo-
vedi opravljanja dimnikarske dejavnosti,

– veljavno obrtno dovoljenje Obrtne
zbornice Slovenije za opravljanje dimnikar-
ske dejavnosti,

– program izvajanja dimnikarske službe
za čas trajanja koncesije na območju, za
katerega prosi za podelitev koncesije,

– dokazila o finančnem stanju,
– dosedanje reference,
– dokazila o zaposlitvi zadostnega števi-

la strokovnih kadrov za učinkovito opravlja-
nje storitev dimnikarske službe na območju,
za katerega se prosi za podelitev koncesije,

– dokazila o razpolaganju z zadostnimi
tehničnimi sredstvi za opravljanje dimnikar-
ske službe,

– cenik storitev.
6. Merila za izbiro koncesionarja so:
– ponujena izhodiščna cena za posa-

mezno vrsto storitev in način letnega uskla-
jevanja cen,

– kvaliteta in realnost predloženega pro-
grama izvajanja dimnikarske službe,

– celovitost ponudbe oziroma vloge.
7. Pri ocenjevanju ponudb bodo upošte-

vane preference za ponudnike s sedežem
dejavnosti in s stalnim prebivališčem na ob-
močju Občine Ljutomer v višini 5%.

8. Prijave na razpis je potrebno poslati v
zaprti ovojnici na naslov: Občina Ljutomer,
Vrazova 1, 9240 Ljutomer, s pripisom - Pri-
java za koncesijo za opravljanje dimnikar-
ske službe - Ne odpiraj!” Potrebne informa-
cije dobite na Odseku za GJS, okolje in PP
Občine Ljutomer, tel. 069-81-712.

9. Rok za prijavo na javni razpis je 60 dni
od objave v Uradnem listu RS. Odpiranje
ponudb bo javno v roku 15 dni po izteku
razpisnega roka. O času in kraju odpiranja
ponudb bodo ponudniki pisno obveščeni.
Pri odpiranju ponudb morajo imeti prisotni
predstavniki ponudnikov pisna pooblastila
za zastopanje.

10. O izbiri koncesionarja bo odločil žu-
pan Občine Ljutomer. Ponudniki bodo ob-
veščeni o izidu razpisa najkasneje v roku 30
dni po poteku javnega razpisa.

Občina Ljutomer

Št. 84 Ob-732
Na podlagi odloka o določitvi pogojev

opravljanja koncesioniranih gospodarskih
javnih služb urejanja in vzdrževanja javnih
prometnih površin, javnih zelenih površin,

javne snage in čiščenja javnih površin ter
izobešanje zastav (Uradni vestnik Mestne
občine Velenje, št. 2/98) objavlja Mestna
občina Velenje

javni razpis
za izbiro koncesionarja za opravljanje
gospodarske javne službe urejanja in
vzdrževanja javnih zelenih površin v

Mestni občini Velenje
1. Ime in sedež naročnika: Mestna obči-

na Velenje, Titov trg 1, Velenje, kont. oseba
Andreja Katič, dipl. jur., tel. 063/856-151,
faks 063/854-642.

2. Predmet javnega naročila: izvajanje
koncesionirane gospodarske javne službe
urejanja in vzdrževanja javnih zelenih povr-
šin, ki obsegajo zelenice, otroška igrišča,
gredice, nasade, drevesa, grmovnice, žive
meje in korita. Obseg in vrsta del bosta
natančneje opredeljena v razpisni dokumen-
taciji.

3. Orientacijska vrednost del:
30,000.000 SIT na leto.

4. Roki: koncesija se razpisuje za ob-
dobje 5 let, z možnostjo podaljšanja brez
javnega razpisa, vendar največ za 3 leta.
Pričetek del je takoj po podpisu koncesij-
ske pogodbe, predvidoma v začetku maja
1998.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika: ponudbena cena, reference pri iz-
vajanju razpisanih del, kadrovska usposob-
ljenost in tehnična opremljenost ponudnika,
indeksi podražitev storitev za obdobje izva-
janja koncesije (1999–2003), finančno sta-
nje ponudnika, koncept opravljanja obrav-
navane javne službe; ostale ugodnosti po-
nudnika.

6. Rok za oddajo ponudb: upoštevane
bodo ponudbe, ki bodo predložene najka-
sneje do 23. 3. 1998 do 12.45, na naslov:
Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320
Velenje, prevzemnica Janja Kastelic, prav-
na služba, nadpritličje, soba št. 15, tel.
063/856-151, faks 063/854-642.

7. Naslov in datum javnega odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 23. 3.
1998 ob 13. uri na Mestni občini Velenje,
Titov trg 1, Velenje, v sejni sobi Urada za
javne gospodarske zadeve v IV. nadstropju,
odpiranje bo vodila Marija Tekavec.

8. Rok, v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa: ponudniki
bodo o izidu javnega razpisa obveščeni naj-
pozneje do 7. 5. 1998.

9. Kraj, čas in oseba, kjer lahko ponud-
niki dvignejo razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo na Mestni občini Velenje, Titov trg 1,
3320 Velenje, nadpritličje, soba št. 15, med
8. in 12. uro vsak delovnik, kont. oseba je
Janja Kastelic, pravna služba, tel.
063/856-151, faks 063/854-642.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 13. 3. 1998 za 12.000 SIT. Način plači-
la je virmansko nakazilo na ŽR št.
52800-630-10152 Mestna občina Velenje,
pred dvigom razpisne dokumentacije.

10. Ostali podatki: dodatne informacije
se dobijo pri Mariji Tekavec s.p., dipl. inž.
gradb., Biro “M” Lipa 27, Velenje, tel.,faks.
063/855-422 od 1. 3. 1998 do 20. 3.
1998 med 7. in 8.30 ob delovnikih.

Mestna občina Velenje
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Št. 00201-0001/98 Ob-733
Na podlagi določil 7. člena odloka o

oskrbi s plinom iz plinskega omrežja v Obči-
ni Tolmin ter 10. točke 17. člena statuta Ob-
čine Tolmin, Občinski svet občine Tolmin,
na podlagi svojega sklepa z dne 3. 2. 1997
objavlja

javni razpis
za oddajo koncesije za oskrbo

območja mesta Tolmin z utekočinjenim
naftnim plinom (UNP)

1. Razpisovalec: Občina Tolmin.
2. Predmet razpisa: koncesija za oskrbo

območja mesta Tolmin in okoliških naselij z
utekočinjenim naftnim plinom.

3. Obseg in vsebina koncesije
Koncesija se daje za dobo 30 let. Doba

trajanja koncesije se šteje od 1. januarja
tistega leta, ki sledi letu, v katerem se je
distribucijska mreža začela graditi.

Obveznosti ponudnika:
– da samostojno in na svoje stroške

zgradi omrežje in kontejnerska mesta oziro-
ma stabilnega napajalnega mesta za distri-
bucijo UNP ter razpisovalcu povrne vse
stroške, ki jih je le-ta imel s pripravo doku-
mentacij, koordinacijo nalog in nadzorom
izvedbe celotnega plinskega omrežja,

– da zagotavlja uporabnikom kontinuira-
no in kvalitetno dobavo UNP,

– da skrbi za vzdrževanje in ohranjanje
sistema,

– da po potrebi širi omrežje UNP.
4. Orientacijska vrednost del
Orientacijska vrednost del, ki se jih raz-

pisuje s koncesijo znaša 250,000.000 SIT.
5. Plačilo
Vsi stroški priprave, izgradnje in obrato-

vanja plinifikacijskega omrežja ter ostalega
infrastrukturnega omrežja, se bodo povrnili
s prodajo plina uporabnikom in bodo vraču-
nani v prodajni ceni plina.

6. Predviden rok pričetka in dokončanja
del

Izbrani ponudnik bo lahko pričel z deli
takoj po podpisu koncesijske pogodbe, do-
končati pa jih mora v roku 36 mesecev od
pridobitve vseh potrebnih upravnih dovo-
ljenj za izvedbo 1. faze razpisanih del oziro-
ma del, za katere je bila podpisana konce-
sijska pogodba.

7. Lokacija objektov oziroma plinifikacij-
skega omrežja

Razpisano omrežje UNP zajema območ-
je mesta Tolmin in okoliška naselja, kot je
prikazano v grafični prilogi razpisne doku-
mentacije.

8. Ponudbena dokumentacija
Ponudbo je potrebno sestaviti v skladu z

določili:
– tega javnega razpisa,
– dopolnilne dokumentacije k javnem

razpisu,
– projektne naloge s prilogami,
– odloka o plinifikaciji Občine Tolmin

(Glasilo, št. 2/97),
– zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.

24/97).
Noben ponudnik ne more sodelovati v

ponudbi drugega za isto pogodbo v kate-
remkoli svojstvu. V ponudbi morajo biti vse
cene in garancije zapisane v SIT.

9. Dvig razpisne dokumentacije in infor-
macije

Ponudniki lahko dvignejo razpisno doku-
mentacijo (dopolnilno dokumentacijo k jav-
nemu razpisu, projektno nalogo s priloga-
mi) na Občini Tolmin – Oddelek za okolje in
prostor od 7. do 15. ure, tel. 065/81-001.

10. Veljavnost ponudbe
Veljavnost ponudbe mora biti minimalno

150 dni od dneva javnega odpiranja po-
nudb.

Neizbranega ponudnika veže njegova
ponudba še 105 dni po prejemu pisnega
obvestila razpisovalca, da je izbral najugod-
nejšega ponudnika.

11. Merila za izbor najugodnejše ponudbe
Osnovna merila za izbor najugodnejše

ponudbe so zapisana v dopolnilni dokumen-
taciji k razpisu.

Celotna ponudba mora biti povsem čitlji-
va, da bi izključila kakršenkoli dvom v zvezi
z besedami ali številkami ter mora biti brez
popravkov, medvrstičnega teksta ali brisanj.

12. Rok za oddajo ponudbe
Rok za oddajo ponudbe je 90 dni od

objave v Uradnem listu RS.
13. Naslov za dostavo ponudbe
Ponudbo je potrebno dostaviti na naslov:

Občina Tolmin, Oddelek za okolje in pro-
stor, Tolmin.

14. Način dostave ponudbe
Pisno ponudbo je potrebno dostaviti v

dveh izvodih v zaprtih in zapečatenih ovojni-
cah, na katerih naj bo napisano:

– ime in naslov določen za predložitev
ponudbe,

– ime projekta,
– naslov ponudnika,
– napis: “Ne odpiraj – ponudba”.
15. Odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo ob 12. uri v

prostorih Oddelka za okolje in prostor Ob-
čine Tolmin tretji dan po zaključenem roku
za oddajo ponudb, oziroma prvi naslednji
delovni dan, če je tretji dan po zaključenem
roku za oddajo ponudb dela prost dan. Raz-
pisovalec bo za odpiranje ponudb imenoval
komisijo. Pravočasno prispele in pravilno
opremljene ponudbe bo komisija odpirala
ne glede na to ali bodo pooblaščeni pred-
stavniki ponudnikov prisotni ali ne.

Nepravočasno prispele in nepravilno
opremljene ponudbe zavrne komisija v po-
stopku odpiranja ponudb. Te ponudbe bo-
do vrnjene njihovemu odpošiljatelju.

16. Obveščanje ponudnikov o rezultatu
javnega razpisa

Razpisovalec bo obvestil ponudnike o
izboru najugodnejšega ponudnika najkasne-
je v roku 70 dni po opravljenem javnem
odpiranju ponudb.

Št. 35003-0002/98 Ob-734
V skladu z določilom prve alinee točke

“b” 4. člena programa priprave sprememb
in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoroč-
nega plana Občine Tolmin za obdobje od
1986–2000 ter prostorskih sestavin sred-
njeročnega družbenega plana Občine Tol-
min od 1986–1990 (Ur. glasilo, št. 18/97)
Občina Tolmin objavlja

javni razpis
za izbor najugodnejšega(ih)

izvajalca(ev) za izvedbo sprememb
in dopolnitev prostorskih planov

Občine Tolmin

1. Razpisovalec naloge: Občina Tolmin,
Tolmin, Padlih borcev 1/b.

2. Predmet javnega razpisa: izbira naj-
primernejšega(ih), izvajalca(ev):

2.1.1. Izdelave posamezne, večjih ali
vseh strokovnih podlag in drugih strokovnih
gradiv ter opravil potrebnih za pripravo os-
nutkov in predlogov sprememb in dopolni-
tev prostorskih planov Občine Tolmin, na-
vedenih v 3. členu programa priprave spre-
memb in dopolnitev prostorskih planov Ob-
čine Tolmin (Ur. glasilo, št. 18/97);

2.1.2. Priprave osnutka(ov) in predlo-
ga(ov) sprememb in dopolnitev prostorskih
planov Občine Tolmin, navedenih v 3. členu
programa priprave sprememb in dopolnitev
prostorskih planov Občine Tolmin (Ur. glasi-
lo, št. 18/97), skupno z zbiranjem potrebnih
soglasij k osnutku(om) in predlogu(om) spre-
memb in dopolnitev, predstavitvijo osnut-
ka(ov) in predloga(ov) sprememb in dopolni-
tev prostorskih planov Občine Tolmin pri
soglasodajalcih, na javnih razpravah in na
sejah Občinskega sveta Občine Tolmin.ter
priprava ustreznega(ih) k vsaki posamezni na-
logi oziroma spremembi ali dopolnitvi pro-
storskih planov pripadajočega pisnega dela.

2.2. Izbira najprimernejšega izdelovalca
zbirnega grafičnega in pisanega dela elabo-
rata predloga spremenjenih in dopolnjenih
prostorskih planov Občine Tolmin.

3. Ponudbena dokumentacija:
3.1. Ponudba mora biti sestavljena v

skladu z določili zakona o javnih naročilih
(Ur. l. RS, št. 24/97).

3.2. Ponudba mora vsebovati:
3.2.1. navedbo naloge iz 3. člena pro-

grama priprave sprememb in dopolnitev (Ur.
glasilo, št. 18/97), oziroma iz 2.0 točke
tega javnega razpisa za izvedbo katerih se
na ta javni razpis prijavlja,

3.2.2. navedbo in opis sedanjih nalog, ki
jih je ponudnik opravljal in s katerimi dokazu-
je svoje izkušnje in prakso pri izdelovanju
nalog-e za izdelavo katere(ih) se prijavlja,

3.2.3. višino cene (ene ure dele v SIT),
kot osnovo za obračun – plačilo dela po-
nudnika pri izdelavi razpisanih nalog-e,

3.2.4. predlog terminskega plana izde-
lave vsake naloge iz 3. člena programa (Ur.
glasilo, št. 24/97) za izvedbo katere-ih se
prijavlja na ta javni razpis z navedbo in ča-
sovno opredelitvijo posameznih faz naloge,

3.2.5. izjavo, da se strinja, da bo višina
plačila za vsako nalogo iz 3. člena progra-
ma (Ur. glasilo, št. 24/97) za katero bo
izbran kot izvajalec določena v soglasju z
razpisovalcem na podlagi elementov iz po-
nudbe in ocene časa potrebnega za izved-
bo posamezne naloge in da bo z razpisoval-
cem za vsako nalogo za katero bo izbran
kot izvajalec podpisal ločeno pogodbo,

3.2.6. izjavo, da bo pri pripravi spre-
memb in dopolnitev prostorskih planov Ob-
čine Tolmin upošteval navodilo o vsebini in
metodologiji izdelave strokovnih podlag pro-
storskih sestavin planskih aktov občine (Ur.
l. SRS, št. 20/85),

3.2.7. vsak izmed ponudnikov lahko po-
nudbi priloži tudi druga gradiva s katerim
dokazuje, da razpisane naloge lahko opravi
kvalitetneje, ceneje in v krajšem času.

4. Način dostave ponudbe
4.1. Vsak ponudnik se lahko prijavi na jav-

ni razpis za ločeno izvedbo razpisanih nalog
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pod 2.1. točko ali pod 2.2. točko tega javne-
ga razpisa ali za izvedbo nalog pod 2.1. točko
in 2.2. točko tega javnega razpisa.

4.2. Pisno ponudbo je potrebno dosta-
viti v enem izvodu v zaprti in zapečateni
ovojnici na kateri mora biti napisano:

4.2.1. ime in naslov določen za dostavo
ponudb,

4.2.2. naslov ponudnika,
4.2.3. ime projekta: “Strokovne podlage”,
4.2.4. napis “Ne odpiraj – ponudba”.
5. Naslov za dostavo ponudb: Občina

Tolmin, Oddelek za okolje in prostor Tol-
min, Ul. padlih borcev 1/b.

6. Rok za oddajo ponudb: rok za oddajo
ponudb je 14 dni po objavi v Uradnem listu
RS.

7.0. Odpiranje ponudb: javno odpiranje
ponudb bo dne 10. 3. 1998 ob 12. uri v
prostorih Oddelka za okolje in prostor pri
Občini Tolmin.

8.0. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika

8.0. Osnovna merila za izbor najugod-
nejšega ponudnika so:

8.1.1. izkušnje in usposobljenost ponud-
nika za izdelavo nalog-e, za izdelavo kate-
re(ih) se je prijavil,

8.1.2. krajši rok za dokončanje ponuje-
nih del ob predpostavki, da bo ponudnik z
delom lahko pričel 24. 3. 1998,

8.1.3. nižja ponujena cena (1) ure dela,
8.1.4. ocene ostalih razlogov, ki izhajajo

iz dokazil ponudnika podanih v skladu z do-
ločilom 3.2.6. točke tega javnega razpisa,

8.1.5. na podlagi meril za izbor najugod-
nejšega ponudnika si razpisovalec pridržuje
pravico proste izbire najugodnejšega po-
nudnika.

9. Obveščanje ponudnikov o rezultatih
javnega razpisa

9.1. Razpisovalec bo ponudnike obve-
stil o izboru najugodnejšega ponudnika v
roku 7 dni po opravljenem javnem odpiranju
ponudb.

10. Dodatne informacije v zvezi s tem
javnim razpisom ter razpoložljiva gradiva pro-
storskih planov Občine Tolmin, ponudniki
lahko pridobijo ali si jih ogledajo na Občini
Tolmin, Oddelek za okolje in prostor pri Ob-
čini Tolmin v času od 8. do 15. ure (tel.
065/81-001).

Občina Tolmin

Št. 352-10/1998 Ob-792
Na podlagi 15. člena odloka o koncesiji

za opravljanje dejavnosti javne razsvetljave
v Občini Ormož (Uradni vestnik Občine Or-
mož, št. 2/97) objavlja Občina Ormož

javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje
dejavnosti javne razsvetljave v Občini

Ormož
1. Koncendent: Občina Ormož, Ptujska

cesta 6, Ormož.
2. Predmet razpisa: koncesija za oprav-

ljanje dejavnosti javne razsvetljave v Občini
Ormož.

3. Območje koncesije: Občina Ormož.
4. Trajanje koncesije: koncesijska pogod-

ba se bo sklenila za določen čas. Doba traja-
nja se bo določila v koncesijski pogodbi.

5. Prijava na razpis mora vsebovati do-
kazila o izpolnjevanju pogojev po 3. členu

odloka o koncesiji za opravljanje dejavnosti
javne razsvetljave v Občini Ormož (Uradni
vestnik Občine Ormož, št. 2/97), osnutek
koncesijske pogodbe in obrazce BON1,
BON 2 in BON3.

6. Razpisno dokumentacijo za izdelavo po-
nudbe lahko pooblaščeni zastopniki ponudni-
kov prevzamejo na Občini Ormož, Ptujska ce-
sta 6, v sobi št. 5, vsak dan od 7. do 9. ure.

7. Merila za izbiro koncesionarja so:
– strokovna usposobljenost ponudnika

za opravljanje koncesionarne dejavnosti,
– reference o dosedanjem delu na po-

dročju dejavnosti, za katero se podeljuje
koncesija,

– višina letnega nadomestila za pridobi-
tev koncesije,

– dodatne ugodnosti, ki jih ponudnik nu-
di koncendentu,

– celovitost ponudbe.
8. Ponudbo z vso ustrezno dokumenta-

cijo z oznako “Ne odpiraj – javni razpis za
koncesijo za opravljanje dejavnosti javne
razsvetljave” je potrebno dostaviti v zapeča-
teni kuverti v roku 45 dni od objave tega
razpisa, na naslov: Občina Ormož, Ptujska
cesta 6, Ormož.

9. Javno odpiranje ponudb bo opravila
posebna komisija, ki jo imenuje župan.

O kraju, datumu in uri odpiranja ponudb
bodo vsi ponudniki pisno obveščeni.

10. O izbiri koncesionarja bo odločil kon-
cendent z upravno odločbo.

11. Vse morebitne dodatne informacije
lahko ponudniki dobijo na Občini Ormož,
pri Ireni Meško-Kukovec ali Dragi Bočko-Ži-
žek, tel. 062/701-041.

Občina Ormož

Št. 466-7/98 Ob-730
Občina Škofja Loka, Poljanska cesta 2,

Škofja Loka, na podlagi 18. člena statuta
Občine Škofja Loka (Ur. l. RS, št. 37/95) in
sklepa 25. redne seje Občinskega sveta
občine Škofja Loka objavlja

javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo

nepremičnin
I. Predmet prodaje sta:
A. nepremičnina - del nezazidanega

stavbnega zemljišča s parc. št. 4/2 v izmeri
18 m2, vl. št. 1143 k.o. Škofja Loka in

B. nepremičnina - del nezazidanega
stavbnega zemljišča s parc. št. 106/1 v
izmeri 50 m2, vl. št. 395 k.o. Škofja Loka.

1. Dostop do nepremičnine pod A. je
možen, pod B. pa ni urejen.

2. Najnižja ponudbena cena za kvadrat-
ni meter nepremičnine:

– pod A. lahko znaša 6.500 SIT,
– pod B. lahko znaša 6.500 SIT.
II. Pogoji javnega razpisa
Rok za vlaganje ponudb je 8 dni po obja-

vi javnega razpisa v Uradnem listu Republi-
ke Slovenije. Odpiranje prejetih ponudb bo
deseti dan po objavi javnega razpisa.

Predmeta javnega razpisa se prodajata
ločeno.

Stroške parcelacije in celotnega postop-
ka nosi ponudnik - kupec.

Nepremičnini se prodajata v stanju kakr-
šnem sta, po načelu “videno - kupljeno“.

Kupec, ki bo po javnem razpisu izbran
za najboljšega ponudnika, mora plačati ce-

lotno kupnino v roku 15 dni po podpisu
kupoprodajne pogodbe.

Na javnem razpisu lahko sodelujejo vse
fizične in pravne osebe.

Javni razpis je uspešen tudi, če je vlože-
na le ena pravočasna in popolna ponudba.

III. Varščina za resnost ponudbe
Ponudniki  so  dolžni  vplačati  varščino

za  resnost  ponudbe  v  višini  5%  svoje
ponujene cene, ki mora biti vplačana pred
odpiranjem ponudb na žiro račun Občine
Škofja Loka št. 51510-630-50129 s pripi-
som “javni razpis - A“ ali “javni razpis - B“.
Plačilo varščine morajo ponudniki dokazati
s priložitvijo potrjenega virmanskega nalo-
ga ali potrjene položnice o vplačilu varšči-
ne za resnost ponudbe k svoji ponudbi.
Varščina bo najboljšemu ponudniku brezo-
brestno vračunana v kupnino, drugim pa
bo brez obresti vrnjena v roku osmih dni
po  izdaji  sklepa  o  izbiri  najboljšega
ponudnika.

IV. Vsebina ponudbe
Ponudba mora vsebovati ponujeno ce-

no, potrdilo o državljanstvu RS ali overjeno
kopijo izpiska iz sodnega registra in poobla-
stilo ali dokazilo o zastopanju za podpisnika
kupoprodajne pogodbe, dokazilo o plačilu
varščine za resnost ponudbe in opredelitev
namena nakupa nepremičnine (predvideni
gradbeni poseg).

V. Merila za izbor
Prednost pri izboru bo imel tisti ponud-

nik, ki bo ponudil višjo ceno in predložil
ustreznejši namen nakupa nepremičnine
(namen o gradbenem posegu), ki mora biti
v skladu s prostorskimi izvedbenimi akti ob-
čine za to območje.

VI. Zbiranje ponudb
Pisne ponudbe v zaprti in zapečateni

ovojnici naj ponudniki pošljejo na naslov:
Občina Škofja Loka, Poljanska cesta 2,
4220 Škofja Loka, s pripisom: “Ne odpiraj -
ponudba na javni razpis - A“ ali “Ne odpiraj -
ponudba na javni razpis - B“.

VII. Ostali pogoji
Kupoprodajna pogodba mora biti skle-

njena v roku 15 dni po pravnomočnosti od-
ločbe Območne geodetske uprave o ugo-
tovitvi in evidentiranju spremembe katastr-
skih podatkov za predmetno nepremičnino.
Vkolikor izbrani najugodnejši ponudnik po
pravnomočnosti odločbe o parcelaciji od-
stopi od podpisa pogodbe, prodajalec ob-
drži vplačano varščino za resnost ponudbe
kot skesnino.

Davek na promet nepremičnin, stroške
sestave kupoprodajne pogodbe, overitve
prodajalca na pogodbi, stroške zemljiškok-
njižnega prepisa ter ostale davščine in daja-
tve, ki izhajajo iz sklenitve pravnega posla
nosi in je dolžan poravnati izbrani najugod-
nejši ponudnik - kupec.

Ponudniki bodo o rezultatu javnega raz-
pisa obveščeni s sklepom v roku sedmih
dni po odpiranju ponudb.

Informacije o predmetu javnega razpisa
je možno dobiti vsak delovni dan od 8. do
12. ure v dneh po objavi javnega razpisa do
treh dni pred odpiranjem ponudb na naslo-
vu Mestni trg 15, Škofja Loka, soba št. 7,
po predhodnem telefonskem dogovoru z
Janezem Štalcem, telefon: 064/624-050
int. 207.

Občina Škofja Loka
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Programi lastninskega
preoblikovanja podjetij

La-10
Gorenjska predilnica, p.o., Škofja

Loka, Kidričeva c. 75, podaljšuje javni
poziv upravičencem (zaposlenim, bivšim za-
poslenim, upokojencem) do interne razdel-
itve in notranjega odkupa delnic. Javni poziv
je bil prvič objavljen v Uradnem listu RS, št.
47 dne 1. VIII. 1997 in dnevniku Delo, dne
30. 7. 1997. Istočasno je bil javni poziv
objavljen tudi na oglasnih deskah v pod-
jetju.

Javni poziv za predložitev lastniških cer-
tifikatov in potrdil za neizplačan del plač ter
vplačilo denarnih sredstev se podaljša do
vključno 8. 3. 1998.

Upravičenci lahko dobijo dodatne infor-
macije vsak delovnik od 8. do 14. ure po
tel. 064/634-444 ali osebno na sedežu
podjetja pri Ani Selak.
Gorenjska predilnica, p.o., Škofja Loka

Objave
delniških družb

Odkupi poslovnih deležev družb

Ob-759
V skladu s 465. členom in v zvezi z

10. členom zakona o gospodarskih druž-
bah ter na podlagi prejetega obvestila

objavljamo,
da je Belinka Holding, d.d., Ljubljana, last-

nik in imetnik 80.128 navadnih imenskih del-
nic družbe Kemostik Kamnik, d.d., kar pred-
stavlja 76,35% osnovnega kapitala družbe in
ima enak odstotek glasovalnih pravic.

Kemostik Kamnik, d.d.,
uprava družbe

Ob-799
Slovenska zadružna kmetijska banka,

d.d., Ljubljana, Miklošičeva 4, Ljubljana, v
skladu s svojim statutom objavlja ponudbo,
ki jo je banki posredoval delničar Pomurka
Mesna industrija, d.o.o. – v stečaju, Panon-
ska 11, Murska Sobota

za odkup 68 rednih delnic
Slovenske zadružne kmetijske

banke, d.d., Ljubljana
Način plačila: z nakazilom ob sklenitvi ku-

poprodajne pogodbe na žiro račun prodajal-
ca in izročitvijo delniške listine v posest.

Delnice se ponujajo po ceni 300.000
SIT za eno delnico, oziroma skupaj
20,400.000 SIT.

Prednostno pravico odkupa imajo v skla-
du z določili statuta delničarji Slovenske za-
družne kmetijske banke, d.d., Ljubljana, ka-
teri pisno sporočijo banki, da sprejemajo
ponudbo v roku 30 dni od dneva objave
tega oklica.

Delničarji banke, ki imajo v skladu z do-
ločili statuta, prednostno pravico odkupa,
morajo upoštevati določila zakona o bankah
in hranilnicah, po katerih lahko posamezni
delničar pridobi več kot 15% delnic s pravi-
co do upravljanja banke, le s predhodnim
soglasjem Banke Slovenije.

Ponudba za odkup velja 30 dni od obja-
ve in jih zbira Slovenska zadružna kmetijska
banka, d.d., Ljubljana, Sektor zakladništva,
Miklošičeva 4, Ljubljana.

Slovenska zadružna kmetijska banka,
d.d., Ljubljana

Popravek

Št. VII.-7 Ob-814
V sklicu 2. seje skupščine “Hmezad”

Kmetijstvo Žalec, d.d., objavljenem v Urad-
nem listu RS, št. 11, z dne 13. 2. 1998,
Ob-613, Št. VII-96, se datum sklica skup-
ščine iz 13. marca 1998 popravi na
23. marec 1998 ob 12. uri.

“Hmezad” Kmetijstvo Žalec, d.d.,
uprava družbe

Ob-719
Na podlagi 4. člena statuta delniške

družbe CDE nove tehnologije sklicujem

4. redno skupščino delničarjev
delniške družbe CDE nove tehnologije,

ki bo dne 27. 3. 1998 ob 12. uri v pro-
storih družbe, Cesta v Kleče 12, Ljubljana.

Dnevni red skupščine:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev orga-

nov.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik

skupščine, verifikacijska komisija za izved-
bo skupščine, zapisnika in notar.

2. Obravnava in sprejem poslovnika o
delu skupščine.

Predlog sklepa: sprejme se poslovnik o
delu skupščine.

3. Poročilo o izvedbi sklepov 3. redne
skupščine z dne 27. 3. 1997.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo o
izvedbi sklepov 3 redne skupščine z dne
27. 3. 1997.

4. Obravnava in sprejem poslovnega po-
ročila za leto 1997.

Predlog sklepa: sprejme se poslovno po-
ročilo za leto 1997.

5. Predlog razdelitve čistega dobička.
Predlog sklepa: sprejme se predlog raz-

delitve čistega dobička.
6. Sprejetje poslovnega načrta in finanč-

nega plana za leto 1998.
Predlog sklepa: sprejme se poslovni na-

črt in finančni plan za leto 1998.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov

je na vpogled delničarjem v prostorih druž-
be CDE nove tehnologije, Cesta v Kleče
12, Ljubljana, vsak dan od 8. do 15. ure.

Sklici skupščin in nasprotni predlogi

Delničarji lahko v sedmih dneh po prejemu
obvestila sklica skupščine podajo predloge
za doplnitev dnevnega reda oziroma nas-
protne predloge na sedež družbe. Predlogi
delničarjev so lahko le v pisni obliki in ra-
zumno utemeljeni.

Udeležba na skupščini
Seje skupščine se lahko udeležijo vsi

imetnki delnic CDE nove tehnologije d.d.
Navodila za glasovanje
Glasovanje o točkah dnevnega reda po-

teka z glasovnicami.
Sklepi se sprejemajo z dvotretjinsko ve-

čino oddanih glasov.
Način glasovanja
Osebno oziroma po pooblaščencu ali za-

stopniku na podlagi glasovnice, ki jo prejme
delničar ob vstopu na skupščino v zameno
za vabilo.

Pooblastilo mora biti pisno. Vsebovati
mora ime in priimek ter naslov pooblastitelja
in pooblaščenca, kraj in datum ter podpis
poooblastitelja.

Če je sklic skupščine neuspešen, se
skupščina ponovi istega dne ob 15. uri v istih
prostorih. Skupščina bo takrat veljavna ne gle-
de na višino zastopanega osnovnega kapitala.

CDE nove tehnologije d.d., Ljubljana
direktor

Ob-760
Na podlagi 7.2. točke statuta delniške

družbe Kemostik Kamnik, d.d., Molkova pot
10, Mekinje, Kamnik, uprava sklicuje

izredno skupščino delničarjev,
ki bo v četrtek 26. 3. 1998 ob 14. uri na

sedežu družbe z naslednjim dnevnim re-
dom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, sprejme se predlagani dnevni
red in izvolijo se predlagana delovna telesa
skupščine.

Skupščini prisostvuje vabljeni notar.
2. Sprejem sprememb in dopolnitev sta-

tuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe

in dopolnitve statuta delniške družbe Kemo-
stik Kamnik, d.d., v predloženem besedilu.

3. Volitve v nadzorni svet.
Predlog sklepa: sprejme se odstop in se

razrešita dosedanja predstavnika delničarjev
v nadzornem svetu. Izvolita se predlagana
predstavnika delničarjev v nadzornem svetu.

4. Sprejem sklepa o nagradi za člane
nadzornega sveta.

Predlog sklepa: sprejme se predlagana
nagrada za člane nadzornega sveta.

Gradiva za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem so na voljo na sedežu delniške
družbe vsak delovnik med 11. in 13. uro v
času od dneva objave dnevnega reda do
vključno dneva zasedanja skupščine.

Na skupščini delničarjev se odloča o po-
danih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda, ki naj bi jih
uprava pred zasedanjem skupščine sporo-
čila ostalim delničarjem, morajo biti v pisni
obliki obrazloženi in vloženi v roku sedem
dni po objavi tega sklica na sedežu delniške
družbe.
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Dvorana bo odprta 15 minut pred zase-
danjem. Udeležence skupščine prosimo, da
pridejo na sejo že pred začetkom zaseda-
nja zaradi evidentiranja udeležbe in prevze-
ma glasovnic za glasovanje na skupščini.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo po-
novno zasedanje čez eno uro v isti dvorani.

Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Vljudno vabljeni!
Kemostik Kamnik, d.d.,

uprava

Ob-761
Na podlagi zakona o gospodarskih druž-

bah sklicujem

6. redno skupščino družbe
Kompas Design, d.d.,

ki bo 26. 3. 1998, ob 12. uri, v sejni
sobi Hotela Austrotel na Miklošičevi 9 v Ljub-
ljani.

Denvni red:
1. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik

skupščine, zapisnikar, 2 preštevalca in se
postavi za notarko Nado Kumar po predlo-
gu uprave.

2. Poročilo o uresničevanju poslovne po-
litike družbe za preteklo obdobje.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo o
uresničevanju poslovne politike družbe za
preteklo obdobje v predloženem besedilu
po predlogu uprave.

3. Zaključni račun družbe za 1997 s
predlogom delitve rezultata.

Predlog sklepa: sprejme se zaključni ra-
čun za 1997 po predlogu uprave in nadzor-
nega sveta.

4. Cilji poslovne politike in finančni načrt
družbe za 1998.

Predlog sklepa: sprejmejo se predlagani
cilji poslovne politike s finančnim načrtom
za 1998 po predlogu uprave in predlogu
nadzornega sveta.

Gradivo za 6. skupščino je priloga vabi-
lu, o katerem odloča skupščina, bo 20. 2.
1998 poslano delničarjem, hkrati pa bo tu-
di na vpogled na sedežu družbe vsak delov-
ni dan od 10. do 12. ure.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti
poslani upravi družbe do vključno 2. 3.
1998, na naslov: Ljubljana, Dunajska 21.

Pri točkah dnevnega reda, kjer je predvi-
deno glasovanje, delničarji glasujejo na pod-
lagi glasovnic, ki jih prejmejo ob vstopu v
skupščinski prostor. Ta bo odprt pol ure
pred pričetkom zasedanja skupščine.

Kompas Design, d.d.,
direktorica

Razne objave

Št. 466-7/98 Ob-818
Občina Škofja Loka, Poljanska cesta 2,

Škofja Loka, na podlagi 18. člena statuta
Občine Škofja Loka (Ur. l. RS, št, 37/95) in

sklepa 25. redne seje Občinskega sveta
občine Škofja Loka objavlja

javno dražbo
za prodajo nepremičnine

1. Predmet dražbe je:
– nepremičnina s parc. št. 83/3 - stav-

bišče brez stavbe v izmeri 130 m2,
– nepremičnina s parc. št. 219 - sadov-

njak - vrt v izmeri 76 m2 in
– stanovanjski objekt na parc. št. 83/3,

brez zemljišča,
sedaj pripisane pri vl. št. 708 k.o. Škofja

Loka, zemljiškoknjižno telo I in II, vse locira-
no na naslovu Kopališka ulica 29, Škofja
Loka. Dostop do nepremičnine je urejen s
služnostno pravico peš hoje in vozne poti.

2. Javna dražba bo dne 5. 3. 1998 ob
10. uri na Poljanski cesti 2, v mali sejni
dvorani, I. nadstropje.

3. Izklicna cena za celoten predmet jav-
ne dražbe je 2,440.000 SIT.

4. Ostali pogoji dražbe so:
Predmet javne dražbe se prodaja kot ne-

razdelna celota.
Nepremičnine se prodajo v stanju kakr-

šne so, po načelu “videno - kupljeno“. Vgra-
jena in pomična oprema stanovanjskih pro-
storov ni všteta v ceno in je predmet kasnej-
šega dogovora. Stanovanjske prostore neu-
pravičeno zasedajo stanovalci in jih
uporabljajo nezakonito - brez veljavno skle-
njene najemne pogodbe.

Izklicna cena se lahko dviguje najmanj
za 10.000 SIT.

Kupec, ki bo na javni dražbi uspel, mora
plačati kupnino:

– 40% kupnine (dosežene cene) v roku
treh dni po končani dražbi in

– 60% kupnine (dosežene cene) ob pod-
pisu kupoprodajne pogodbe.

V primeru, da uspeli dražitelj ne poravna
obrokov po rokih zapadlosti mu tečejo zakoni-
te zamudne obresti. V primeru zamude več
kot osem dni za posamezni rok plačila, lastnik
lahko brez obveznosti odstopi od pogodbe.

Plačilo drugega obroka kupnine se lah-
ko odloži za največ 60 dni, vendar mora
uspeli dražitelj predložiti brezpogojno, ne-
preklicno bančno garancijo slovenske ban-
ke na prvi poziv, brez ugovora in brez strošk-
ov za prodajalca, za preostanek kupnine, ki
mora biti veljavna še 30 dni po izteku roka
za plačilo kupnine. V tem primeru se preo-
stanek kupnine do poplačila poveča za in-
deks podražitev po vrstah gradenj GZS za
stanovanjsko gradnjo.

5. Na javni dražbi lahko sodelujejo fizič-
ne in pravne osebe. Dražitelji, ki so fizične
osebe, morajo pred pričetkom javne dražbe
predložiti dokazilo, da so državljani Republi-
ke Slovenije, dražitelji, ki so pravne osebe
pa morajo pred pričetkom javne dražbe
predložiti overjeno kopijo izpiska iz sodne-
ga registra, ki ni starejše od enega meseca
in pooblastilo ali dokazilo o zastopanju.

6. Dražitelji so dolžni vplačati varščino v
višini 10% izklicne cene, ki mora biti vplača-
na najmanj tri dni pred pričetkom dražbe na
žiro račun Občine Škofja Loka št.
51510-630-50129 s pripisom “javna draž-
ba“. Plačilo varščine morajo pred pričetkom
dražbe dokazati s predložitvijo potrjenega
virmanskega naloga ali potrjene položnice
o vplačani varščini.

7. Varščina bo uspelemu dražitelju bre-
zobrestno vračunana v kupnino in upošte-
vana pri plačilu prvega obroka, drugim pa
bo brez obresti vrnjena v roku osmih dni po
končani dražbi.

V primeru, da se dražbe udeležita dva
ali več dražiteljev in nihče ne draži, se šte-
je, da so odstopili od dražbe. V tem prime-
ru se varščina zadrži kot skesnina vseh
dražiteljev.

8. Dražba je uspešna tudi, če varščino
pravočasno vplača in se dražbe udeleži le
en ponudnik.

V tem primeru se šteje, da ponunik -
dražitelj soglaša z nakupom po izklicni ceni.

9. Uspeli dražitelj (kupec) mora skleniti
kupoprodajno pogodbo v petnajstih dneh
po končani dražbi. Če uspeli dražitelj odsto-
pi od podpisa pogodbe, se varščina ne vrne
in jo prodajalec obdrži kot skesnino. Preo-
stanek vplačanega prvega obroka se brezo-
brestno vrne v roku petnajstih dni. Lastnin-
sko pravico, pravico uporabe in posesti us-
peli dražitelj pridobi po plačilu celotne kup-
nine oziroma po predložitvi bančne
garancije.

10. Davek na promet nepremičnin,
stroške sestave kupoprodajne pogodbe,
overitve prodajalca na pogodbi, stroške
zemljiškoknjižnega prepisa ter ostale davšči-
ne in dajatve, ki izhajajo iz sklenitve pravne-
ga posla in postopka javne dražbe nosi in je
dolžan poravnati uspeli dražitelj (kupec).

11. Vsa ostala določila, pomembna za
ureditev odnosov med prodajalcem in us-
pelim dražiteljem (kupcem) se dogovorijo in
sklenejo v kupoprodajni pogodbi.

12. Informacije o javni dražbi je možno
dobiti in se dogovoriti za ogled vsak delovni
dan od 8. do 12. ure v dneh po objavi javne
dražbe v Uradnem listu RS do treh dni pred
javno dražbo na naslovu Mestni trg 15, Škof-
ja Loka, soba št. 7, po predhodnem tele-
fonskem dogovoru z Janezem Štalcem, te-
lefon: 064/624-050 int. 207.

Občina Škofja Loka

Št. 2-19/97 Ob-791
Javni zavod Zdravstveni dom Ptuj, Potr-

čeva 19a, Ptuj, objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo RTG aparata

1. Predmet prodaje: RTG aparat za dio-
skopijo (št. 1729), Undistat VCS 35 E, s
komandnim pilotom superix 1000/150 in
TV ojačevalcem in monitorjem.

Proizvajalec: Ei NIŠ.
Leto izdelave: 1988.
Stanje opreme: kompletna, demontirana

in skladiščena, nima uporabnega dovolje-
nja v humani medicini. Aparat je bil v upora-
bi od 1988 do 1995. Iz uporabe je bil izlo-
čen zaradi menjave opreme. Odkup apara-
ta je možen v celoti ali po delih.

2. Cena in način plačila: po ocenitvi
uradnega cenilca oziroma po dogovoru.

Orientacijska vrednost: 800.000 SIT.
3. Tehnična dokumentacija je na razpo-

lago v tajništvu Zdravstvenega doma Ptuj,
Potrčeva 19a, 2250 Ptuj.

Ogled možen po dogovoru.
Kontaktna oseba: Daniel Lipavšek.
4. Ponudbe morajo biti oddane v roku

10 dni od objave, na naslov: Javni zavod
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Zdravstveni dom Ptuj, Potrčeva 19a, 2250,
Ptuj, z oznako na kuverti “Ne odpiraj – Po-
nudba za odkup rtg aparata”.

Pisna ponudba mora vsebovati naziv po-
nudnika in točen naslov ter ponudbeno ce-
no s plačilnimi pogoji.

5. Prednost ima ponudnik za odkup
kompletne opreme.

6. O izbiri najboljšega ponudnika bo od-
ločeno v 8 dneh od poteka roka za zbiranje
ponudb. Izbrani ponudnik je dolžan skleniti
pogodbo v 10 dneh od dneva prejema ob-
vestila o izbiri, kupnino pa plačati po določi-
lih pogodbe. Prevzem: takoj po podpisu po-
godbe.

Zdravstveni dom Ptuj

Ob-763
Gradbeno podjetje Gradnje Kranj, Ul. Mir-

ka Vadnova 1, Kranj, razpisuje na podlagi
sklepa delavskega sveta z dne 24. 12. 1996

javno dražbo

Predmet prodaje je zemljišče na parc.
št. 107/3, 108, 105, 96, 97, 95/2 in
104/3 k. o. Struževo, v skupni izmeri
30119 m2.

Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe, ki predložijo izpisek iz sod-
nega registra, fizične pa potrdilo o držav-
ljanstvu in pisno pooblastilo.

Izklicna cena je 68,487.293 SIT.
Vsak dražitelj mora pred pričetkom draž-

be vplačati varščino 10% izklicne cene na
žiro račun prodajalca št.
51500-601-13752, ter se izkazati s pisnim
potrdilom.

Varščina se všteje v kupnino, neuspelim
dražiteljem pa se vrne v petih dneh po dražbi.

Predkupno pravico ob enakih pogojih
ima dosedanji najemnik, sicer pa na dražbi
uspe najboljši ponudnik.

Uspeli dražitelj mora prodajno pogodbo
skleniti v osmih dneh po končani dražbi. Če
pogodbe ne bo sklenil ali če ne bo poravnal
kupnine skladno s pogodbo, šteje, da od-
stopa od pogodbe oziroma se pogodba raz-
veljavi, varščino pa zadrži prodajalec.

Vsa dodatna pojasnila dobijo interesenti
v Struževu v naši upravni zgradbi “Gradnje“
Kranj, pri direktorju inž. Janezu Studenu
osebno po predhodnem dogovoru, tel.
064/223-443.

Javna dražba bo 6. marca 1998 ob 10. uri
na Upravi Gradnje Kranj, Struževo 3B.

GP Gradnje, p.o., Kranj

Ob-764
Gospodarska zbornica Slovenije objavlja

javno dražbo
za prodajo nepremičnine

1. Predmet prodaje je: pisarniški prosto-
ri v 4 B etaži posl. objekta Dimičeva 9,
Ljubljana, stoječem na parc. št. 226/7 –
stavbišče s posl. stavbo 692 m2 in parc. št.
226/10 – dvorišče 1.941 m2, vse k. o.
Bežigrad, s pripadajočimi skupnimi prosto-
ri, vse v bruto izmeri 116,8 m2.

2. Javna dražba bo 11. 3. 1998 ob 9. uri
na sedežu GZS, Slovenska 41, Ljubljana, v
sejni sobi III. nadstropja.

3. Izklicna cena za predmetne nepremič-
nine v 4 B etaži je 297.840 DEM, plačljivo v
SIT, preračunano iz DEM po srednjem te-

čaju za DEM Banke Slovenije, veljavnem na
dan plačila.

Ostali pogoji dražbe so
4.Izklicna cena na dražbi se dviguje za

300.000 SIT. Kupec, ki bo na dražbi uspel,
mora kupnino plačati:

– 50% najkasneje do 10. 4. 1998 (upo-
števana varščina),

– 30% najkasneje do 30. 9. 1998,
– 10% najkasneje do 30. 11. 1998,
– 10% 15 dni pred vselitvijo (predvido-

ma 15. 5. 1999).
Odložena plačila bo kupec zavaroval z

zanesljivim zavarovanjem plačila, ki ga bo
določil prodajalec v pogodbi.

Rok izpraznitve bo določen v kupopro-
dajni pogodbi.

Prostori se prodajajo v stanju po
PGD-PZI projektni dokumentaciji, ki jo je
izdelalo podjetje Sadar in Vuga arhitekti.

5. Na javni dražbi lahko sodelujejo vse
pravne in fizične osebe. Dražitelji, ki so fi-
zične osebe, morajo pred pričetkom javne
dražbe predložiti dokazilo, da so državljani
Republike Slovenije, dražitelji, ki so pravne
osebe, pa morajo pred pričetkom javne
dražbe predložiti overjeno kopijo izpiska iz
sodnega registra.

6. Dražitelji so dolžni vplačati varščino v
višini 10% izklicne cene, ki mora biti vplača-
na najmanj 3 dni pred pričetkom dražbe na
žiro račun št. GZS 50101-637-58127 pri
Agenciji RS za plačilni promet, podružnica
Ljubljana. Plačilo varščine morajo dražitelji
pred pričetkom javne dražbe dokazati s pred-
ložitvijo potrjenega virmanskega naloga ali
potrjene položnice o vplačani varščini.

7. Varščina bo uspešnemu dražitelju vra-
čunana v kupnino pri prvem obroku, drugim
pa bo vrnjena brezobrestno v roku 5 dni po
končani dražbi.

8. Izbrani kupec mora skleniti kupopro-
dajno pogodbo v petih dneh po dražbi. Če
pogodba v tem roku ni sklenjena, se varšči-
na ne vrne.

9. Dražba je uspešna tudi, če se dražbe
udeleži en ponudnik, ki pravočasno vplača
varščino.

10. Prometni davek, stroške sestave ku-
poprodajne pogodbe in stroške zemljiškok-
njižnega prepisa je dolžan poravnati kupec.

11. Vsa ostala določila, pomembna za
odnose med prodajalcem in kupcem – us-
pešnim dražiteljem, bodo zajeta v kupopro-
dajni pogodbi.

Informacije o javni dražbi so možne vsak
dan od 7. do 13. ure na sedežu GZS, po
predhodnem telefonskem dogovoru z Ben-
čanom, 126-43-31.

Ob-765
Gospodarska zbornica Slovenije objavlja

javno dražbo
za prodajo nepremičnine

1. Predmet prodaje je: pisarniški prosto-
ri v 6 A etaži posl. objekta Dimičeva 9, Ljub-
ljana, stoječem na parc. št. 226/7 – stav-
bišče s posl. stavbo 692 m2 in parc. št.
226/10 – dvorišče 1.941 m2, vse k. o.
Bežigrad, s pripadajočimi skupnimi prosto-
ri, vse v izmeri 275,63 m2 bruto površine.

2. Javna dražba bo 12. 3. 1998 ob 9. uri
na sedežu GZS, Slovenska 41, Ljubljana, v
sejni sobi III. nadstropja.

3. Izklicna cena za predmetne nepremič-
nine v 6 A etaži je 702.856 DEM, plačljivo v
SIT, preračunano iz DEM po srednjem te-
čaju za DEM Banke Slovenije, veljavnem na
dan plačila.

Ostali pogoji dražbe so
4.Izklicna cena na dražbi se dviguje za

500.000 SIT. Kupec, ki bo na dražbi uspel,
mora kupnino plačati:

– 50% najkasneje do 27. 3. 1998 (upo-
števa se varščina),

– 40% najkasneje do 30. 6. 1998,
– 10% 15 dni pred vselitvijo (predvido-

ma 15. 5. 1999).
Rok izpraznitve bo določen v kupopro-

dajni pogodbi.
Prostori se prodajajo v stanju po

PGD-PZI projektni dokumentaciji, ki jo je
izdelalo podjetje Sadar in Vuga arhitekti.

5. Na javni dražbi lahko sodelujejo vse
pravne in fizične osebe. Dražitelji, ki so fi-
zične osebe, morajo pred pričetkom javne
dražbe predložiti dokazilo, da so državljani
Republike Slovenije, dražitelji, ki so pravne
osebe, pa morajo pred pričetkom dražbe
predložiti overjeno kopijo izpiska iz sodne-
ga registra in pooblastilo za osebo, ki bo na
dražbi overovljeno pri notarju.

6. Dražitelji so dolžni vplačati varščino v
višini 10% izklicne cene, ki mora biti vplača-
na najmanj 3 dni pred pričetkom dražbe na
žiro račun št. GZS 50101-637-58127 pri
Agenciji RS za plačilni promet, podružnica
Ljubljana. Plačilo varščine morajo dražitelji
pred pričetkom javne dražbe dokazati s pred-
ložitvijo potrjenega virmanskega naloga ali
potrjene položnice o vplačani varščini.

7. Varščina bo uspešnemu dražitelju vra-
čunana v kupnino pri prvem obroku, drugim
pa bo vrnjena brezobrestno v roku 5 dni po
končani dražbi.

8. Izbrani kupec mora skleniti kupopro-
dajno pogodbo v desetih dneh po dražbi.
Če pogodba v tem roku ni sklenjena, se
varščina ne vrne.

9. Dražba je uspešna tudi, če se dražbe
udeleži en ponudnik, ki pravočasno vplača
varščino.

10. Prometni davek, stroške sestave ku-
poprodajne pogodbe in stroške zemljiškok-
njižnega prepisa je dolžan poravnati kupec.

11. Vsa ostala določila, pomembna za
odnose med prodajalcem in kupcem – us-
pešnim dražiteljem, bodo zajeta v kupopro-
dajni pogodbi.

Informacije o javni dražbi so možne vsak
dan od 7. do 13. ure na sedežu GZS, po
predhodnem telefonskem dogovoru z Ben-
čanom, 126-43-31.

Gospodarska zbornica Slovenije

Št. 466-35/95 Ob-766
Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8,

Bovec in komisija za izvedbo prodaje ne-
premičnin na podlagi sklepa Občinskega
sveta občine Bovec objavljata

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin in opreme
Predmet prodaje so naslednje nepremič-

nine in oprema:
1. Proizvodne hale in poslovni prostori

površine 3.551 m2 (brez kuhinje in razdelil-
nice hrane) stoječi na parc. št. 258/1 k. o.
Bovec in funkcionalni objekt ter funkcional-
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no zemljišče skupne površine 4.270 m2 (del
parc. št. 260 k. o. Bovec) z najnižjo prodaj-
no ceno 50,750.000 SIT.

Funkcionalno zemljišče je obremenjeno
s služnostjo dostopa do drugih objektov in
zemljišč, ki niso predmet prodaje.

2. Proizvodna in pisarniška oprema z naj-
nižjo prodajno ceno 9,900.000 SIT.

Pogoji
Ponudniki so lahko pravne in fizične ose-

be s sedežem v Republiki Sloveniji in so
registrirane za dejavnost s področja lesno-
predelovalne industrije.

Ponudniki morajo do dneva, določene-
ga za zbiranje ponudb, vplačati na ŽR št.
52030-630-7129 pri APP Nova Gorica –
enota Tolmin, 10% najnižje prodajne cene
predmeta nakupa kot varščino. Vplačana
varščina bo izbranemu ponudniku vračuna-
na v kupnino, drugim pa bo vrnjena v 5
dneh po odpiranju ponudb. Varščina se ne
obrestuje. Vse stroške s prodajo nepremič-
nin in prenos pravic na kupca, sestavo po-
godbe in zemljiškoknjižne ureditve, vključ-
no z davkom, plača kupec.

Nakup nepremičnin in opreme poteka
po načelu “videno-kupljeno“, kasnejših re-
klamacij glede stvarnih napak ne bomo upo-
števali.

Prodajalec bo pri izbiri najugodnejšega
ponudnika upošteval ponujeno ceno, način
plačila, kompletnost nakupa in druge ele-
mente ponudbe. Prodajalec ni dolžan izbra-
ti najugodnejšega ponudnika niti katerega-
koli od ponudnikov.

Kupoprodajna pogodba postane veljav-
na z dnem potrditve na Občinskem svetu
občine Bovec. Pisna ponudba mora vsebo-
vati predlog nakupa opreme in nepremični-
ne, ponujeno ceno, plačilne pogoje, doka-
zilo o plačani varščini, izpisek iz registra
pravnih oseb in izjavo, da bo nadaljeval z
lesno dejavnostjo in zagotovil najmanj 37
delovnih mest. Ponudniki bodo o izidu raz-
pisa obveščeni v 8 dneh po končanem zbi-
ranju ponudb.

Izbrani ponudnik mora skleniti kupopro-
dajno pogodbo najkasneje v 15 dneh po
prejemu obvestila o izbiri, kupnino pa mora
plačati v roku in pod pogoji, določenimi v
kupoprodajni pogodbi. Če kupec v predpi-
sanem roku ne sklene pogodbe ali ne plača
preostale kupnine v pogodbenem roku, ve-
lja pogodba za razdrto, vplačana varščina
pa ostane prodajalcu.

Lastništvo nepremičnin in opreme se
prenese na kupca, ko je plačana kupnina v
skladu s pogodbo.

Rok za zbiranje ponudb je 14 dni po
objavi v Uradnem listu RS.

Ponudbe morajo biti poslane s priporo-
čeno pošto na naslov: Občina Bovec, Trg
golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec, v zaprti
ovojnici z oznako “Ponudba lesna – Ne od-
piraj!“.

Ponudniki lahko dobijo dodatna pojasni-
la in si ogledajo nepremičnine in opremo po
predhodnem telefonskem dogovoru z Ob-
činskim uradom občine Bovec (tel.
065/86-107 ali 065/86-450).

Občina Bovec

Ob-798
Pri Okrožnem sodišču v Ljubljani se pod

št. St 5/89 vodi stečajni postopek nad pre-

zadolženko “O.Z. Galtex” Ljubljana, Jana
Husa 88.

Pri Okrajnem sodišču Grosuplje se pod
opravilno številko I-I 108/96 vodi izvršilni po-
stopek zoper Grubelič Sandija, Grosuplje,
Kopališka 4, zaradi plačila 10.873,10 SIT
in plačila zamudnih obresti od 15. 12. 1987
do plačila (kar znaša ca. 2,000.000 SIT).

Stečajni upravitelj vabi informativno zain-
teresirane kupce zgoraj navedene pravno-
močne izvršilne zadeve, da podajo pismeno
ponudbo za odkup izvršljive terjatve v roku
15 dni po objavi v Uradnem listu RS, na
naslov “O.Z. Galtex” v stečaju, Ljubljana,
Jana Husa 88.

Prodajalec ni dolžan skleniti pogodbo z
najugodnejšim ponudnikom.

Stečajni upravitelj

Ob-807
Chemo, d.d., Ljubljana, Maistrova 10,

preklicuje štampiljko ovalne oblike velikosti
45 × 17 mm, z vsebino odtisa: Chemo,
d.d., Ljubljana 14.

Ob-808
Euroleder, Usnjarna, d.o.o., Cesta tal-

cev 4, Domžale, preklicuje knjižico parnega
kotla z naslednjimi podatki: izdelovalec:
MASCHINEN FABRIK AG Budapest, tovar-
niška št.: 1258, leto izdelave: 1919, tlak:
6 bar, količina: 3 t pare na uro.

Ob-809
Tratnik Aleksander, s.p., objavlja prene-

hanje obratovanja Mesnice Tratnik Aleksan-
der, s.p. Raka 47, Raka, opravilna št. pri-
glasitvenega lista 19-0046/94.

ADI SYLAJ SHEFKI s.p., Dol pri Borovni-
ci 102, Borovnica, preklicuje obrtno dovo-
lenje št. 009764/0563/00-70/1995, iz-
dano 6. 3. 1995. s-13069

Ažman Aleksander, Cesta Toneta Tomši-
ča 76, Jesenice, preklicuje priglasitveni list,
opr. št. 14-0180/94 z dne 25. 4. 1994.
g-13157

Ban Alojz, Tržaška cesta 11, Ljubljana,
preklicuje original priglasitveni list, opr. št.
28-1656/94. s-13029

Bejić Nevenka, Šolska 29, Zgornja Pol-
skava, preklicuje priglasitveni list št.
50-0897/94. m-170

Božič Cvetka, Mlinska ulica 1, Maribor,
preklicuje obrtno dovolenje, št.
046761/0732/00-74/1995. m-118

Društvo upokojencev Na Jami, Vodniko-
va 5, Ljubljana, preklicuje štampiljko pravo-
kotne oblike z vsebino: DRUŠTVO UPOKO-
JENCEV NA JAMI, LJUBLJANA, Vodnikova
5. s-13187

ESC-TEL, Vojkova 50, Ljubljana, prekli-
cuje zavarovalni polici št. AK - 00001040755
in AO - 00101119104, izdani pri Zavaroval-
niški hiši Slovenica. s-13172

Fatur Vlado, Štantetova 6, Maribor, pre-
klicuje priglasitveni list št. 064-280042/94.
m-167

Gorinšek Majda, Marjeta na Dravskem
polju 7, Starše, preklicuje priglasitveni list,
opr. št. 064-1585/94. m-89

Kamberi Đevzi, Ulica bratov Učakar 52,
Ljubljana, preklicuje obrtno dovolenje št.
032860/0632/00-37/1995 z dne 6. 3.
1995 in reprezentativnega obrtnega dovo-
ljenja št. 032860/0632/00-37/1995 z
dne 6. 3. 1995. s-13259

Klakočar Miljana s.p., Bukovje v Babni
gori št. 1, Sveti Štefan, preklicuje obrtno
dovolenje 042591/0075-00-64/1995.
g-13093

Klanjšek Franc, Ul. Šantlovih 29, Mari-
bor, preklicuje priglasitveni list, opr. št.
064-3524/95. m-119

Kojič Rado, Ivana Suliča 14a, Šempe-
ter, preklicuje priglasitveni list, opr. št.
37-412/94z dne 13. 5. 1994. g-13092

Komel Andrej, Matevža Veluščka 9, Sol-
kan, Nova Gorica, preklicuje priglasitveni
list št. 37-1374/94 z dne 16. 7. 1994.
g-13246

Lipovec Bojan, Borštnikova 43, Maribor,
preklicuje priglasitveni list, opr. št.
064-3831/95. m-91

Mesarija Bajuk, Radovica 91, Metlika,
preklicuje priglasitveni list, opr. št.
34-0164/94 z dne 1. 6. 1994. g-13011

Mlinarič Zvonimir, Obrežna ulica 19, Ma-
ribor, preklicuje priglasitveni list, opr. št.
064-4651/96. m-115

Nikl Rozalija, Sladki vrh 16b, Sladki vrh,
preklicuje priglasitveni list št. 065-0367/95.
m-173

Novak Marko avtoprevoznik, Gorica pri
Slivnici 65, Gorica pri Slivnici, preklicuje
priglasitveni list, opr. št. 52-357/94, izdan
dne 4. 7. 1994, matična št. obrata
5154101. p-13113

PULZAR-BRINOVAR & CO d.n.o., Žaga
9, Stahovica, preklicuje štampiljko pravo-
kotne oblike zvsebino: PULZAR-BRINOVAR
& CO d.n.o., Ljubljana. s-13074

Pavliha-Višnar Marjanca, Kardeljeva 76,
Maribor, preklicuje priglasitveni list, opr. št.
064-3681/95. m-129

Pernat Dragica, Zg. Duplek 15a, Spod-
nji Duplek, preklicuje priglasitveni list, opr.
št. 064-5313/97. m-122

Persea Cetin, Francetova cesta 8, Slo-
venj Gradec, preklicuje štampiljko ovalne
oblike, z naslednjo vsebino: Odvetnica PER-
SEA CETIN, Tel. (062) 845-141, 841-666,
SLOVENJ GRADEC. g-13056

Peserl  Marjan,  Nasova  44,  Sv.  Ana
v  Slovenskih  goricah,  preklicuje  origi-
nale dokumentov novega avtomobila Hyun-
dai lantra wagon 1. 8 GLSi/ABS, št. mo-
torja: G4GMT201117, št. šasije:
KMHJW31MPVU061269. g-13245
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Porsche Slovenija, Einspielerjeva 6,
Ljubljana, preklicuje izjavo o ustreznosti vo-
zila št. A0289350, za vozilo VW Polo limuzi-
na, moč 55KW, 596 CCM, št. šasije
WVWZZZ6KZWR523975. s-13039

Praprotnik Anton, Tomšičeva 3, Sloven-
ska Bistrica, preklicuje priglasitveni list št.
50-0476/94, izdan 30. 5. 1994. m-137

Rajšp Anton, Prešernova 7, Lenart, pre-
klicuje obrtno dovolenje št.
019698/0187/90-31/1995izdano dne
6. 3. 1995. g-13213

STUDIO DOTIČNI d.o.o., Kolodvorska
18a, Ljubljana, preklicuje zavarovalno poli-
co št. 0119385, izdala Zavarovalnica Slo-
venica. s-13191

Sadiković Munib Okrepčevalnica, Vrhov-
ci XVII/2, Ljubljana, preklicuje original pri-
glasitveni list, opr. št. 28-0734/94, izdan
dne 20. 5. 1994. s-13080

Seršen Franc avtoprevozništvo, Selo
26a, Vodice, preklicuje obrtno dovolenje
št. 034049/3845/00-37/1995 z dne 6. 3.
1995. s-13177

Žavrlan Branko, Dolga ul. 8, Miklavž na
Dravskem pol, preklicuje priglasitveni list,
opr. št. 064-3339/95. m-112

Žitnik Alojz s.p., Suška cesta 26, Škofja
Loka, preklicuje licenco za opravljanje pre-
vozov v cestnem prometu, št.
000803/674-ZR63/1997 z dne 29. 8.
1997 in kopijo licence z reg. št.
KR-78-01N. s-13279

Izgubljene listine
preklicujejo

Potne listine

Altbauer Bojan, Beblerjev trg 11, Ljub-
ljana, potni list št. BA 560447. s-13036

Arnuš Bojan, Prešernova ul. 2, Prager-
sko, potni list št. BA 492378, izdala UE
Slovenska Bistrica. p-13107

Bajič Branislav, Andreja Kumarja 25,
Ljubljana, potni list št. BA 680624. s-13035

Bajrić Muhamed, Frankolovo naselje 68,
Škofja Loka, potni list št. BA 74367, izdala
UE Škofja Loka. s-13282

Bajrić Tamira, Frankolovo naselje 68,
Škofja Loka, potni list št. BA 74366, izdala
UE Škofja Loka. s-13283

Bilanović Ante, Badovinčeva 10, Laško,
potni list št. BA 164920. s-13169

Bivic Irena, Primožičeva 32, Ljubljana,
potni list št. Ba 335671. s-13140

Bivic Majda, Primožičeva 32, Ljubljana,
potni list št. BA 413684. s-13139

Bizjak Herman, Cankarjeva ul. 48, Nova
Gorica, potni list št. AA 25040, izdala UE
Nova Gorica. g-13231

Bizjak Herman, Cankarjeva ul. 48, Nova
Gorica, maloobmejno prepustnico AI
80405, izdala UE Nova Gorica. g-13232

Čelik Vefik, Binderjeva ul. 1, Ruše, potni
list št. AA 267723, izdala UE Ruše. p-13004

Dekleva Igor, Unec 29, Rakek, potni list
št. AA 491140, izdala UE Cerknica. g-13280

Dobošić Peter, Koroška 53, Maribor,
potni list št. AA 298034, izdala UE Maribor.
p-13086

Emeršič Mojca, Pod hrasti 19, Ljublja-
na, potni list št. AA 529833. s-13061

Fon Darinka, Ob Beli 5, Vipava, potni list
št. BA 35309, izdala UE Ajdovščina. g-13236

Gal Erne, Žibretova 27, Ljubljana, potni
list št. AA 877831. s-13241

Golmajer Mirjana, Golnik 4, Golnik, pot-
ni list št. BA 350017, izdala UE Kranj.
p-13005

Grubić Jovanka, Kettejeva 12, Domžale,
potni list št. AA 326443, izdala UE Domža-
le. s-13106

Hitij Alojzij, Mala vas pri Grosupljem 24a,
Grosuplje, potni list št. AA 96647, izdala
UE Grosuplje. s-13087

Horvat Slavko, Pušča 126, Černelavci,
Murska Sobota, potni list št. AA 050526,
izdala UE Murska Sobota. p-13184

Jakupi Berkan, Kettejeva 12, Domžale,
potni list št. AA 897673, izdala UE Domža-
le. s-13107

Jakupi Šaban, Kettejeva 12, Domžale,
potni list št. AA 125052, izdala UE Domža-
le. s-13108

Janič Semič Zofija, Tavčarjeva 9, Šmar-
je pri Jelšah, potni list št. AA 848337, izda-
la UE Šmarje pri Jelšah. p-13124

Jelnikar Ana, Bergantova 3, Trzin, potni
list št. BA 726976, izdala UE Domžale.
s-13278

Kalin Martin, Skrilje 22, Dobravlje, potni
list št. BA 123054, izdala UE Ajdovščina.
g-13233

Klinc Branko, Stantetova ul. 20, Vele-
nje, potni list št. BA 614014, izdala UE
Velenje. p-13052

Kmetec Klavdija, Dravinjski vrh 5, Videm
pri Ptuju, potni list št. AA 854487, izdala UE
Ptuj. g-13229

Knez Nuška, Dvor 19, Litija, potni list št.
AA 670003, izdala UE Litija. s-13186

Kodrič Danilo, Benčičeva ul. 13, Seža-
na, potni list št. AA 031883, izdala UE Se-
žana. p-13108

Kozar Robert, Mele 13, Radenci, potni
list št. BA 204836, izdala UE Gornja Rad-
gona. p-13109

Kralj Boris, Prešernova 32, Ptuj, potni
list št. BA 584782, izdala UE Ptuj.
g-13057

Laginja Matej, Strma pot 32, Koper, pot-
ni list št. AA 204035, izdala UE Koper.
g-13147

Lašič Ivan, Prušnikova 24, Maribor, pot-
ni list št. AA 726235, izdala UE Maribor.
p-13123

Ljubinka Mitov, Gunduličeva 16, Mari-
bor, potni list št. BA 99303, izdala UE Mari-
bor. p-13057

Lukič Marko, Pot na Fužine 11, Ljublja-
na, potni list št. BA 679508. s-13243

Lukner Boštjan, Ljubljanska 9/a, Vele-
nje, potni list št. BA 302427, izdala UE
Velenje. p-13056

Maučec Dinko, Krekova ul. 13, Maribor,
potni list št. BA 17805, izdala UE Maribor.
p-13117

Mihalec Robi, Pot na Fužine 55, Ljublja-
na, potni list št. BA 102345. s-13043

Mihalec Rudolf, Pot na Fužine 55, Ljub-
ljana, potni list št. AA 455698. s-13042

Mikulan Tomaž, Robova c. 47, Vrhnika,
potni list št. AA 743579, izdala UE Vrhnika.
s-13136

Mizori Simon, Mala Sela 8, Litija, potni
list št. BA 450752. s-13127

Mugerli David, Čargova 4, Kanal, ma-
loobmejno prepustnico AI 100887, izdala
UE Nova Gorica. g-13230

Nikolič Dejan, Zaplana 38/a, Vrhnika,
potni list št. BA 070403, izdala UE Vrhnika.
s-13123

Novinšek Marko, Župančičeva 14, Ljub-
ljana, potni list št. BA 205832. s-13082

Oštir Mojca, Ulica Mire Pregljeve 4, Liti-
ja, potni list št. AA 416621, izdala UE Litija.
s-13181

Redek Marjan, Vina Gorica 12, Trebnje,
potni list št. AA 238232, izdala UE Trebnje.
s-13144

Repovž Gregor, Poljanska c. 11, Ljublja-
na, potni list št. BA 454000. s-15045

Rizman Drago, Prečna ul. 5, Bohinjska
Bistrica, potni list št. BA 13464, izdala UE
Radovljica. g-13146

Robnik Andrej, Koroška 69, Maribor,
potni list št. AA 229219, izdala UE Maribor.
p-13080

Rošič Vesna, Ulica 25. maja 5, Turnišče,
potni list št. BA 628207, izdala UE Lenda-
va. p-13186

Ruklić Dražen, Nova vas pri Mokricah
10/D, Brežice, potni list št. BA 460424,
izdala UE Brežice. p-13181

Sepesy Maučec Mirjam, Krekova ul. 13,
Maribor, potni list št. BA 667206, izdala UE
Maribor. p-13118

Sečko Tomaž, Slomškova ulica 4, Mur-
ska Sobota, potni list št. BA 692165, izdala
UE Murska Sobota. p-13082

Srdan Branimir, Štihova 9, Ljubljana, pot-
ni list št. BA 67000. s-13141

Stokin Marko, Rozmanova 52, Koper,
petletno listino za prehod meje z Italijo, št.
54975, izdala UE Koper. g-13148

Sukič Ludvik, Cvetkova ul. 23, Murska
Sobota, potni list št. AA 886565, izdala UE
Murska Sobota. p-13185
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Šilec-Petek Dorian, Strossmajerjeva 11,
Maribor, potni list št. BA 536392, izdala UE
Maribor. p-13121

Škerjanc Jelka, Kvedrova 10, Koper,
potni list št. AA 353159, izdala UE Koper.
g-13286

Španovič Goran, Istrskega odreda 4, Ko-
per, maloobmejno prepustnico št. AI
68625, izdala UE Koper. g-13281

Špelec Miroslav, Kocljeva 7, Gornja
Radgona, potni list št. AA 994345, izdala
UE Gornja Radgona. p-13055

Terčelj-Schweizer Irena, Kočenska 11,
Ljubljana, potni list št. BA 164580. g-13210

Trdan Vid, Kolodvorska 9, Ribnica, potni
list št. BA 389379, izdala UE Ribnica.
g-13275

Tuma Lasalvia Ana, Kebetova 3, Ljublja-
na, potni list št. AA 458746. s-13100

Turenšek Konstanze, Spodnji Stari Grad
5, Krško, potni list št. BA 692753, izdala
MZZ dne 18. 7. 1997. p-13079

Vadnu Suzana, Dogoška 30, Maribor,
potni list št. AA 64672, izdala UE Maribor.
p-15043

Veble Vesna, Gregorčičeva 15, Maribor,
potni list št. AA 434726, izdala UE Maribor.
p-13175

Verbančič Alojzija, Reševa ulica 33, Ptuj,
potni list št. BA 309846, izdala UEPtuj.
g-13234

Vidović Ljubomir, Polje št. 10/a, Zagor-
je ob Savi, potni list št. AA 689911, izdala
UE Zagorje ob Savi. p-13187

Virtnik Aleš, Rapočeva ul. 18, Maribor,
potni list št. AA 371774, izdala UE Maribor.
s-13242

Vogrinčič Andrej 154, Grad 154, Grad,
potni list št. BA 432411, izdala UE Murska
Sobota. p-13188

Vujičić Nevenka, C. na Markovec 9, Ko-
per, potni list št. AA 502156, izdala UE
Koper. g-13216

Zagožen Mihael, Volog 20, Šmartno ob
Paki, potni list št. BA 51650. p-13174

Zelko Matjaž, Iztokova 35, Maribor, potni
list št. AA 8201, izdala UE Maribor. p-13116

Žagar Darko, Goriča vas 20, Ribnica,
potni list št. AA 936167, izdala UE Ribnica.
s-13154

Žnidaršič Damjana, Cesta na Jezero 1,
Cerknica, potni list št. AA 572893, izdala
UE Cerknica. g-13180

Aleš Katarina, Spodnje Pirniče 24 c,
Medvode, dijaško mesečno vozovnico, št.
11371. s-13152

Ambrož Ciril, Vičanci 26, Velika Nedelja,
zaključno spričevalo Poklicne in zaključno
spričevalo Tehnične gradbene šole Mari-
bor, izdani leta 1978 in 1982. m-156

Amon Boštjan, Skorba 37a, Hajdina, za-
ključno spričevalo SKSMŠ, izdano leta
1992 v Mariboru. m-164

Andrič Marko, Rudija Papeža 3, Kranj,
Alpetourovo vozovnico št. 474427.
g-13016

Arbi Tomaž, Črtomirova 21 c, Ljubljana,
spričevalo o konačni OŠ Borisa Ziherla.
s-13030

Arifović Hadžo, Cesta 24. junija 66, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. B, št. S
323263, reg. št. 152598. s-13063

Avsec Darja, Novo Polje, Cesta VIII/2,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
18718. s-13299

Babnik Peter, Ulica Simona Jenka 12,
Medvode, dijaško mesečno vozovnico, št.
15034. s-13067

Backović Ivan, Čečovje 54, Ravne na
Koroškem, spričevalo 3. letnika Srednje šo-
le za zdravstvo in farmacijo. s-13238

Barhanj Branko, Mirni kot 1, Portorož,
dokument Ministrstva za finance, operativ-
na št. 40. 033394, MŠ 5969940, z dne 1.
VI. 1994. g-13247

Bedenik Maks, Vičava 12, Ptuj, zavaro-
valno polico št. 101414, izdala Zavarovalna
hiša Slovenica, d. d., filiala Maribor.
g-13012

Bedič Branko, Pot heroja Trtnika 4, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št.
S 1025875, reg. št. 160558, izdala UE
Ljubljana. s-13090

Bekčić Šefik, Foitova 10, Velenje, spri-
čevalo Železniške srednje šole v Ljubljani,
KV strojni ključavničar, izdano leta 1976.
g-13076

Belko Laila, Ul. Metoda Mikuža 18, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
354482, reg. št. 174542, izdala UE Ljub-
ljana. s-13287

Bergant Dušan, Savska 2, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. S 1087335,
reg. št. 46567. g-13209

Berger Tatjana, Bratovševa ploščad 29,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1064931, reg. št. 203431, izdala UE
Ljubljana. s-13171

Bernjak Aleksandra, Na trgu 46, Mozir-
je, delovno knjižico, reg. št. 13487, ser. št.
0302569, izdano v Mozirju. p-13102

Bevc Roman Rifen, Gozdec 17, Laško,
diplomo št. 839, SKSMŠ Štore. p-13071

Bevec Peter, Slape 60, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 102065,
reg. št. 182597, izdala UE Ljubljana.
s-13150

Bevk Marjan, Kremžarjeva ul. 10, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
848884, reg. št. 147847, izdala UE Ljub-
ljana. s-13113

Bibič Ivan, Vidova pot 41, Bizeljsko, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 12332,
izdala UE Brežice. p-13076

Bizjak Janez, Veniše 13, Leskovec, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 14854.
p-13060

Blatnik Jernej, Konjsko 11, Boštanj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 10037.
p-13068

Božič Majda, Jelarji 22/a, Škofije, za-
ključno spričevalo Srednje ekonomske šole
v Kopru. g-13114

Božič Marko, Škocjanska pot 18, Ko-
per, vozniško dovoljenje. g-13205

Boc Gregor, Novo Polje, Cesta VII/57,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 848410, reg. št. 179676, izdala UE
Ljubljana. s-13088

Borec Mateja, Preglov trg 4, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Srednje šole za go-
stinstvo in turizem, izdano leta 1994.
s-13143

Borštnik Mihael, Rakitna 83, Preserje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1013260, regl št. 201862, izdala UE Ljub-
ljana. s-13185

Bratkovič Anamarija, Dol. Brezovica 3a,
Šentjernej, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 32917, izdala UE Novo mesto. g-13269

Bračič Uroš, Gmajna 44/a, Slovenj Gra-
dec, delovno knjižico. g-13095

Brce Matej, Jaka Platiše 11, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1223989,
reg. št. 45964, izdala UE Kranj. g-13202

Brežnik Barbara, Valvazorjeva 12a, Ma-
ribor, študentsko izkaznico EPF Maribor,
št. 81511246. m-174

Bregar Marko, Ljubljanska 125, Grosup-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
8790, izdala UE Grosuplje. s-13176

Brezar Dejan, Ulica Tuga Vidmarja 12,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1122759, reg. št. 47405, izdala UE Kranj.
s-13297

Broz Irena, Cesta 4. julija 6, Spodnji Du-
plek, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
93588, izdano 11. 3. 1992 pri SO Mari-
bor. m-144

Brun Aljoša, Jakčeva 43, Ljubljana, di-
plomo Srednje šole za gostinstvo in turi-
zem, izdana 12. 9. 1986. s-13189

Budič Melita, Dvorce 4b, Brežice, spri-
čevalo 3. letnika Srednje kemijske šole No-
vo mesto. g-13167

Burja Dejan, Podgornikova ulica 5, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
22526. s-13304

Bučanović Goran, Strossmayerjeva uli-
ca 4, Ljubljana, spričevalo Srednje kovinar-
ske in usnjarske šole v Domžalah, izdano
leta 1990. s-13070

Ceglar Bojan, S. Allienač 1, Izola, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. 7912, iz-
dala UE Izola. g-13124

Cehner Lidija, Pod Urbanom 13, Kamni-
ca, zaključno spričevalo OŠ Lackov odred
Kamnica, izdano leta 1979. m-108

Cencelj Meri, Rusjanov trg 2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
932043, reg. št. 176510, izdala UE Ljub-
ljana. s-13104

Cerjak Martina, Pečica 1, Podplat, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 14657.
g-13267

Cipot Andrej, Polana 48, Hoče, vozniško
dovoljenje št. 34222. p-13058

Druge listine
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Ciuha Jelka, Vrti 4, Dobrova, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 240327, reg.
št. 46620, izdala UE Ljubljana. s-13217

Časar Karel, Dolga 80, Murska Sobota,
vozniško dovoljenje št. 27760. p-13081

Čaušević Zuhlija, G. Lučka, Cazin, spri-
čevalo 1., 2. in 3. letnika za ključavničarja,
za šolska leta 1978 do 1981. s-13045

Čeh Franc, Sp. Gasteraj 46, Jurovski
dol, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
7553, izdano 22. 1. 1997 pri SO Lenart.
m-106

Čepe Martina, Nova ul. 2, Selnica ob
Dravi, spričevalo 1. in 4. letnike Srednje
kmetijske šole Maribor, izdano leta
1991/92, 1994/95. m-148

Čretnik Franc, C. na Boč 22, Rogaška
Slatina, zaključno spričevalo Srednje šole
Borisa Kidriča Celje. p-13078

Črnilogar Otmar, Podraga 78, Podna-
nos, vozniško dovoljenje. g-13117

Črnčič Janez, Pod klancem 8, Limbuš,
vozniško dovoljenje, kat. AGH, št. 2198,
izdano 4. 3. 1996. m-180

Čučko Franc, C. 14. divizije 5, spričeva-
lo o poklicni vozniški šoli, izdano leta 1979.
m-149

Dautović Dedžad, Na pejcah 4/a, Jese-
nice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S605086, izdala UE Jesenice. g-13272

Dekovič Jasmina, Trubarjeva 14, Izola,
spričevalo o zaključnem izpitu, izdano na
ime Medoš Marino. g-13019

Dinevski Veljan, Koseskega 17, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 91113
pri SO Maribor, izdano dne 22. 9. 1994.
m-92

Dolgan Tomaž, Hanžan 77, Koper, in-
deks. g-13017

Dolinšek Jure, Dobrunjska cesta 34 D,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 0474897.
s-130842

Došenovič Rajko, Mahovnik 53, Kočev-
je, vozniško dovoljenje, kat. H. g-13263

Drlić Josip, Kmeti 24, Buje, diplomo Po-
klicne gostinske šole v Ljubljani, izdana
1975. s-13240

Dular Nežka, Gubčeva 4, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 16804,
izdala UE Novo mesto. s-13290

Đokič Petra, Ob Savi 37, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 44349.
s-13102

Elgec Karin, Obrežna ul. 33, Maribor,
potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu.
m-179

Favčnik Dušan, Šaleška 2, Velenje, di-
plomo Višje teh. elek. šole, izdano v Mari-
boru, izdano leta 1977. m-247

Faraguna Lenja, Beograjska 29, Mari-
bor, spričevalo 3. letnika Prve gimnazije Ma-
ribor, izdano leta 1993/94. m-172

Feguš Irena, Maistrova 9, Maribor, delov-
no knjižico št. 5042 pri SO Maribor. m-150

Femc Tadej, Koroška 19, Tržič, avtobu-
sno vozovnico Integral Tržič. g-13250

Ferbežar Gordana, Cankarjeva ul. 48,
Murska Sobota, izkaz, izdan na OŠ D. Šu-
menjaka. p-13115

Ferlež Mitja, Ulica Bratov Tuma 10, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 1369.
s-13237

Ferluga Marko, Ul. Zvonimirja Miloša 14,
Izola, indeks EPF, št. 82141291. g-13258

Fleišman Slavko, Bognarjeva pot 60,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 135895.
s-13175

Florjančič Dejan, Rožičeva ul. 2, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1097060, reg. št. 182977, izdala UE Ljub-
ljana. s-13170

Florjančič Franc, Štirnova ul. 15, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
890276, reg. št. 50884, izdala UE Ljublja-
na. s-13239

Fon Eugen, Aškerčeva 3, Žalec, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1102865, izdala UE Žalec. p-13114

Fortuna Damijan, Soussenska ulica 14,
Ljubljana, duplikat indeksa Srednje šole za
elektroniko v Ljubljani. s-13188

Frbežar Lucija, Ob Ljubljanici 50, Ljub-
ljana, spričevalo o končani OŠ Kette Murn,
izdano na ime Sumrak Lucija. s-13129

Fujs Štefan, Mačkovci 12, Mačkovci,
vozniško dovoljenje št. 19363. p-13122

Furlan Petra, Dolga Reber 17, Koper,
dijaško mesečno vozovnico, št. 43714.
s-13223

Gaber Petra, Redelonghijeva ulica 27,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1023747, reg. št. 206768, izdala UE
Ljubljana. s-13305

Gajić Ljubomir, Čopova 23, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. B, št. 43932, izdala
UE Celje. s-13295

Gajič Ljubomir, Čopova 23, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. B, št. 4393, izdala
UE Celje. p-13180

Gačnik Metka, Sladki vrh 5b, Sladki vrh,
vozniško dovoljenje, kat. H, št. 6206, izda-
no 29. 11. 1993 v Pesnici. m-181

Gerič Viktor, Hotiza 124/a, Lendava,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 8764,
izdala UE Lendava. p-13084

Glavak Ivan, Sv. Štefan 41, Šmarje, voz-
niško dovoljenje št. 16609. p-13172

Glavan Tomaž, Sp. Lipnica 2, Kamna
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. 14686. g-13125

Glibe Stanislav, Krška vas 53, Brežice,
vozniško dovoljenje št. 13198, izdala UE
Brežice. p-13120

Gnjidić Vinko, Ljubljanska cesta 90,
Domžale, spričevalo Srednje šole za go-
stinstvo in turizem, izdano leta 1979-1982.
p-13165

Godler Lojze, Pipanova 33, Šenčur, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. 14418,
izdala UE Kranj. s-13001

Golič Jernej, Na Dobravi 2, Prebold, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. S 1031829,
izdala UE Žalec. p-13074

Golja Dejan, Srebrničeva 11, Ankaran,
vozniško dovoljenje za kolo z motorjem št.
D 30011. g-13131

Golle Andrej, Gajeva 6, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 103472,
izdano 29. 9. 1994. m-175

Gorjan Ivan, Žigoni 77, Renče, vozniško
dovoljenje. g-13008

Gorjup Uroš, Zupančičeva 5, Krško, spri-
čevalo Srednje gradbene šole Kranj, izdana
za šolsko leto 1990/91. g-13111

Gospeti Matjaž, Ribče št. 60, Kresnice,
zavarovalno polico št. 1058223, izdala Za-
varovalnica Slovenica. s-13156

Goštiša Miha, Tržaška 90 G, Logatec,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1168643. s-13052

Gržanič Tomaž, Gotska 6, 1000 Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 6703.
s-13053

Gradišar Branimir, Male Lašče 43, Veli-
ke Lašče, zavarovalno polico št. 01740302,
izdala Zavarovalnica Triglav. s-13291

Grašovec Monika, Šolska 15, Brestani-
ca, vozniško dovoljenje št. 10763. p-13103

Grbić Aleš, Plečnikova 3, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 88891, iz-
dano 29. 9. 1992. m-117

Grešak Kristjan, Željne 3a, Kočevje, štu-
dentsko izkaznico. s-13296

Grobelšek Tatjana, Starše 10b, Starše,
zaključno spričevalo Gimnazije Maribor, iz-
dano leta 1992. m-103

Grof Simona, Slanjak 7, Ljutomer, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 11513.
p-13062

Gyerek Boštjan, Kobilje 12/a, Dobrov-
nik, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
11052, izdala UE Lendava. p-13083

Habjan Branka, Frankovo naselje 44,
Škofja Loka, dijaško mesečno vozovnico,
št. 31614. s-13149

Hager Andrej, Sp. Gasteraj 84, Jurovski
dol, spričevalo o šoferski poklicni šoli Kme-
tijske šole Maribor leta 1973. m-145

Haložan Miran, Obrež 46, Središče ob
Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 9504, izdala UE Ormož. g-13199

Harej Ada, Bilje 123i, Renče, spričevalo
1. letnika Trgovske šole za leto 1968/69
na ime Terpin Ada. g-13253

Hebander Rok, Istrski odred 8, Izola,
osnovnošolsko spričevalo za leto 1989/90.
g-13195

Hlebič Marjan, Vukovski dol 26, Jarenina,
vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št. 6256,
izdano 13. 12. 1993 v Pesnici. m-162

Honzak Boris, Bratovševa ploščad 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 594957, reg. št. 72426, izdala UE
Ljubljana. s-13059

Hren Nevenka, Veselova c. II/7, Gro-
suplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10249, izdala UE Grosuplje. s-13293

Hribar Zdenka, Ulica Mirka Jurce 8, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 13 / 20. 2. 1998 / Stran 1327

90693, reg. št. 182347, izdala UE Ljublja-
na. s-13040

Hriberšek Vida, Jerovškova 10, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 48017,
izdano 6. 6. 1994 pri SO Maribor. m-177

Hrovat Ciril, Linhartova ulica 4, Domžale,
potrdilo o preizkusu strokovne usposoblje-
nosti za pridobitev licence v cestnem prome-
tu, št. 610576, izdano leta 1997. s-13028

Hrustel Janez, Studence 18, Žalec, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
675087, izdala UE Žalec. p-13126

Hvala Mojca, Frankolovo naselje 120,
Škofja Loka, delovno knjižico. s-13303

Ihtijarevič Selma, Sarajevo, Sarajevo, di-
plomo Ekonomske fakultete, št. 10860, iz-
dana dne 30. 6. 1997. P-13167

Ilič Zoran, Rajndol 5, Kočevje, poklicne-
ga spričevala - zaključne diplome, št.
1-66/I-PPOK/95. g-13021

Inka-Leasing, d. d., Tomšičeva 2, Ko-
per, zavarovalno polico AO št. 0535109 in
ZK št. 0464996, izdala Zavarovalnica Adria-
tic, d. d., PE Postojna. g-13075

Ivkić Mato, Kersnikova c. 5, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 17986,
izdala UE Grosuplje. p-13166

Ivtič Črtomir, Lušečka vas 5, Poljčane,
diplomo SKSŠ Tam, izdano leta 1987 v
Mariboru. m-157

Izak Anton, Prešernova ulica 5, Muta,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 2829,
izdala UE Radlje ob Dravi. p-13178

Jakić Andreja, Samova ul. 48, Rogoza,
Miklaž na Dravskem polj, vozniško dovolje-
nje, kat. BGH, št. 84828, velja od 1. 4.
1992 do 1. 4. 2002. m-143

Jaklin Ludvik, Kržišnikova 2 a, Medvo-
de, dijaško mesečno vozovnico, št. 40990.
s-13085

Jakovljevi Nina, Nad mlini 10, Novo me-
sto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
33835. g-13268

Jakša Špela, Orehovlje 15a, Kranj, Al-
petourovo vozovnico, št. 419435. g-13252

Jakšič Marko, Ul. Nadgoriških borcev
43, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 998756, reg. št. 206253, izda-
la UE Ljubljana. s-13153

Jakšič Marko, Nadgoriških borcev 43,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
71681. s-13249

Jazbec Roman, Žig. vas 11, Duplje, voz-
niško dovoljenje. p-13008

Jenič Maruša, Preglov trg 11, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 20612.
s-13031

Jerina David, Vodovodna 9, Logatec,
vozniško dovoljenje, kat. H, št. S 534278,
reg. št. 5701, izdala UE Logatec. s-13137

Jerič Robert, Vena Pilona 12, Koper, spri-
čevalo o zaključnem izpitu SEŠ Piran, št.
18/58-79, izdano 27. 6. 1979. g-13261

Josip Peček, Seča b. b., Portorož, voz-
niško dovoljenje, kat. B, št. 7056, izdala
UE Piran. s-13066

Jurič Igor, Brezje 14a, Loče, vozniško
dovoljenje, št. 10967. p-13179

Jurša Karmen, Dvorjane 82, Spodnji Du-
plek, vozniško dovoljenje za moped št.
17416, izdano 12. 11. 1991 pri SO Mari-
bor. m-133

Jurše Darko, Besednjakova 2, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 99714iz-
dano 7. 6. 1995. m-128

Kalan Janko, Titova 1a, Jesenice, voz-
niško dovoljenje ŠT. 22602/11844/98-4.
g-13132

Kalin Martin, Skrilje 22, Dobravlje, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
831129, izdala UE Ajdovščina, dne 18. 6.
1984. s-13197

Kapić Adif, Brodarjev trg 14, Ljubljana,
delovno knjižico. s-13288

Karmen Štusej, Šempeter 170, Šempe-
ter, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1005256, izdala UE Žalec. p-13189

Kavčič Boštjan, Ul. Gubčeve brigade 16,
Dob pri Domžalah, diplomo Srednje peda-
goške šole, izdano dne 20. 6. 1989.
s-13203

Kerec Stanko, Kremberg 1, Zgornja
Ščavnica, zaključno spričevalo SKR Mari-
bor, izdano leta 1991. m-176

Kern Matej, Koroška cesta 2, Tržič, voz-
no karto. g-13015

Kirbiš Srečko, Celovška 14, Kamnica,
delovno knjižico št. 30268. m-107

Kirič Stanko, Savci 38, Tomaž pri Ormo-
žu, zaključno spričevalo Strojne kmetijske
šole Maribor, izdano leta 1979. m-99

Kisel Vesna, Kosovelova ul. 57, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
846019, reg. št. 197578, izdala UE Ljub-
ljana. s-13077

Klampfer Adrijan, Šentilj 40/b, Šentilj,
indeks Pravne fakultete, št. 71102219.
m-90

Klančar Miroslav, Križ 268, Sežana, za-
ključno spričevalo Šolskega centra za bla-
govni promet, Komercialna šola v Ljubljani,
izdano leta 1972. g-13024

Klančar Miroslav, Križ 268, Sežana, za-
ključno spričevalo Centra za blagovni pro-
met, Poslovodska šola v Novi Gorici, izdano
leta 1971. g-13025

Klančnik Simona, Podgorje 46a, Pod-
gorje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
14048, izdala UE Slovenj Gradec. g-13265

Klar Teo, Partizanska ul. 8, Lendava, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 4234,
izdala UE Lendava. s-13064

Klemen Ivan, Nova pot 31, Notranje Go-
rice, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
95574, S 184554, izdala UE Ljubljana.
s-13051

Kožuh Alojz, Suha 22, Škofja Loka, po-
trdilo o zaključnem izpitu Kovinarske poklic-
ne šole v Škofji Loki, izdano 6. 9. 1982.
s-13235

Kožuh Jože, Likozarjeva 25, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. AGH, št. S 638722,
reg. št. 22166, izdala UE Kranj. g-13212

Kodrič Dragutin, Regentova ul. 2, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
35823 pri SO Maribor, izdano dne 18. 5.
1994. m-96

Kofol Miroslav, Čepovan 90/b, Čepo-
van, spričevalo Šole za voznike motornih
vozil Novo mesto. g-13101

Kokalj Bojan, Retuje 46, Križe, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 2218. g-13211

Kokalj Rafko, Podgora pri dolskem 22,
1262 Dol pri Ljubljani, vozniško dovoljenje,
kat. BCGH, št. S 168160, reg. št. 159301,
izdala UE Ljubljana. s-13065

Kolarič Janko, Spuhlja 28, Ptuj, zaključ-
no spričevalo Poklicne kovinarske šole
Maribor, izdano 8. 7. 1971. m-134

Koljanin Miroslava, Šegova 14, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
24227, izdala UE Novo mesto. g-13121

Kološa Jožef, Mlekarniška 2, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 70414,
izdano 2. 11. 1994 pri UE Maribor. m-114

Komac Tjaša, Čezsoča 134, Bovec, voz-
niško dovoljenje. p-13173

Komel Andrina, Ljubljanska ulica 23,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 320589, reg. št. 187437, izdala UE
Ljubljana. s-13089

Komel Andrina, Ljubljanska ulica 23,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 320589, reg. št. 187437, izdala UE
Ljubljana. p-13170

Kopač Radoslav, Golniška c. 70, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 51396,
reg. št. 2464. g-13122

Koprivec Dejan, Smolnik 15, Polhov
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
št. S 974068, reg. št. 191016, izdala UE
Ljubljana. s-13068

Koren Anton, Bukovec 25, Zgornja Pol-
skava, spričevalo za poklicne voznike Kme-
tijske šole Maribor, izdano leta 1974/75.
m-123

Koren Dragica, Prušnikova ul. 23, Ljub-
ljana, diplomo Filozofske fakultete, izdana
leta 1981. p-13168

Kostevc Bojan, Bizeljska cesta 4, Bizelj-
sko, vozniško dovoljenje št. 10266.
p-13077

Kostrevc Silvo, Breška vas 9, Šentjer-
nej, spričevalo Poklicne kovinarske šole v
Novem mestu. g-13026

Kovačevič Milka, Na grivi 13, Dragomer,
indeks Fakultete za družbene vede, izdan
leta 1996. s-13272

Kovačič Bojan, Snebersko nabrežje 56,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 230627, reg. št. 17161, izdala UE
Ljubljana. s-13298

Košir Nina, Kunaverjeva 6, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 17265.
s-13228

Kočevar Darko, Miklošičeva 4d, Domža-
le, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
šole Ravne na Koroškem za šolsko leto
1980/81, zap. št. 31. g-13166
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Kočevar Stanko, Latkova vas, Žalec, za-
ključno spričevalo Srednje kovinarske stroj-
ne šole TAM Maribor, izdano leta 1983/84.
m-160

Kralj Boris, Prešernova 32, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 36410, iz-
dala UE Ptuj. g-13010

Kranjc Jožica, Okiškega ul. 45, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
448789, reg. št. 150780, izdala UE Ljub-
ljana. s-13060

Kranjc Marko, Neubergerjeva 3, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št.
040375. s-13193

Kranvogel Boštjan, Polanska 74, Ore-
hova vas, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
99983, izdano 23. 8. 1993. m-110

Krašna Karmen, Ulica Matije Tomca 1,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 000397211, reg. št. 15786, izdala
UE Domžale. s-13300

Krašna Karmen, Ulica Matije Tomca,
Domžale, diplomo Univerze Edvarda Kar-
delja v Ljubljani, Fakulteta za naravoslovje in
tehnologijo, št. 2367, izdana 15. 7. 1983
na ime Karmen Gros. s-13301

Kremžar Hari, Golnik 7b, Golnik, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 522478,
reg. št. 41243, izdala UE Kranj. s-13049

Križaj Jože, Sr. Bitnje 18, Žabnica, vozno
karto za relacijo Sr. Bitnje-Stražišče. g-13159

Krivec Andrej, Zaplanina 6, Vransko, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1082062,
izdala UE Žalec. p-13119

Krnec Gregor, Trg osvobodilne fronte
14, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 765268, reg. št. 197188, izda-
la UE Ljubljana. s-13302

Krušič Martin, Križna ul. 2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 64351,
reg. št. 108549, izdala UE Ljubljana.
s-13220

Kryeziu Ridvan, Medvoška cesta 18,
Medvode, osebno delovno dovoljenje, št.
0424469029. s-13086

Kršul Edvard, Polje 17, Izola, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 6640, izdala SO
Izola. g-13120

Kunavar Mirjana, Prušnikova ulica 31,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 930995, reg. št. 114885, izdala UE
Ljubljana. s-13062

Kustec Marko, Gornja Bistrica 96, Čren-
šovci, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
11701, izdala Ue Lendava. p-13105

Kvas Stanko, Leonova 17, Slovenska Bi-
strica, delovno knjižico, reg. št. 6013, ser.
št. 842842, izdano v Slovenski Bistrici dne
6. 9. 1967. m-158

Lah Ivo, Kolodvorska 15, Dornberk, de-
lovno knjižico. p-13104

Laknar Francel, Rovtarske Žibrše 9, Rov-
te, vozniško dovoljenje, kat. H, št. S 967985,
reg. št. 6204, izdala UE Logatec. p-13169

Lapornik Nada, Povčeno 6, Rimske To-
plice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
7048, izdala UE Laško. p-13066

Lazar Vida, Tinjan 1, Škofije, vozniško
dovoljenje, kat. B, št. 2238, izdala UE Ko-
per. g-13158

Lederer Boštjan, Štrekljeva 36, Maribor,
zaključno spričevalo 8. rezreda OŠ Slava
Klavora, izdano leta 1995/96. m-140

Lepej Jože, Golovec 34, Trbovlje, za-
ključno spričevalo Centra strokovnih šol za
leto 1967/68. g-13022

Lepik Stojan, Cankarjeva 54, Radovlji-
ca, delovno knjižico, št. 1027127, reg. št.
153/1. g-13162

Lindtner Jurij, Gregorčičeva ulica 5, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
651988, reg. št. 27167, izdala UE Ljublja-
na. s-13054

Loti Kojc, Sp. Roje 10, Šempeter, de-
lovno knjižico. p-13073

Lužnik Mitja, Ul. bratov Greifov 24, Mari-
bor, indeks EPF Maribor, št. 81486737.
m-136

Lukavečki Danilo, Ob gozdu 19, Lenart
v Slov. goricah, spričevalo 3. 4. letnika in
zaključno maturitetno spričevalo Kadetske
šole za miličnike v Tacnu, izdana leta 1981.
s-13109

Mahnič Petra, Polje 19, Bohinjska Bi-
strica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
21817. g-13009

Majninger Mirjana, Dvorjane 80, Spod-
nji Duplek, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 103566, izdano 11. 10. 1994. m-116

Makše Jože, Pot v dolino 39, Ljubljana,
zavarovalno polico št. 040328852, izdala
Zavarovalnica Tilia. s-13257

Malavašič Suzana, Gabrje 54, Dobrava,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1064425, reg. št. 169808, izdala UE Ljub-
ljana. s-13274

Malnar Ana, Prušnikova 81, Ljubljana,
spričevalo od 1. do 4. razreda OŠ Šentvid,
izdano leta 1994. s-13033

Marinšek Robert, Radana vas 32, Zre-
če, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 10625.
p-13111

Marinčič Nadja, Čagošče 15, Šentvid
pri Stični, spričevalo 2. letnika Upravno ad-
ministrativne šole v Ljubljani, izdano leta
1991. s-13178

Markič Jasmina, Grgarske Ravne 76, Gr-
gar, končno spričevalo frizerske šole, izda-
no v frizerski šoli v Ljubljani. g-13194

Marko Alojz, Malečnik 5, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 60451,
izdano 2. 6. 1993. m-152

Markovič-Novak Bastian, Ulica bratov
Učakar 68, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 1010965, reg. št. 166214,
izdala UE Ljubljana. s-13044

Mežnar Sebastjan, Križna ulica 32a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 353034, reg. št. 190041, izdala UE
Ljubljana. s-13020

Medvešček Alenka, Ročinj 51b, Ročinj,
vozniško dovoljenje. g-13130

Mencinger Matej, Trg svobode 14a, Rav-
ne na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat.

BGH, št. 12366, izdala UE Ravne na Ko-
roškem. g-13196

Merkužič Branko, Ul. Mirana Jarca 2,
Dob, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
699198, reg. št. 19315, izdala UE Domža-
le. s-13198

Mesec Vida, Šutna 43/a, Žabnica, voz-
niško dovoljenje. g-13207

Mesesnel Suzana, Turkova ulica 19,
Medvode, indeks komercialne šole, izdan
leta 1985. s-13142

Mezeg Ludvik, Log 195, Bistrica ob Sot-
li, zaključno spričevalo 1. letnika Poklicne
kovinarske šole, izdano leta 1975. m-161

Mezgec Katja, Maistrova ul. 10, Ilirska
Bistrica, indeks Srednje naravoslovno-ma-
tematične in kovinarsko-strojne šole Postoj-
na, ESŠ Boris Kidrič Ljubljana, izdan 18. 6.
1982. s-13183

Mihelčič Marjan, Črtomirova 31, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
812023, št. reg. 175804. s-13289

Mijatović Marija, Brodarjev trg 3, Ljublja-
na, delovno knjižico na ime Sačič Marija.
s-13058

Miklavec Martin, Kidričevo naselje 16,
Postojna, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Po-
klicne kovinarske in prometne šole Koper,
izdana leta 1979-1982. p-13054

Miličič Goran, Maistrova 7, Radovljica,
spričevalo 4. letnika CSUI Jesenice, za šol-
sko leto 1992/1993. g-13099

Milosavljevič Dejan, Ul. Slavka Gruma
22, Novo mesto, delovno knjižico, reg. št.
36612, ser. št. 213301, izdana 27. 1.
1992 v Novem mestu. g-13096

Mirković Petar, Preradovičeva 23, Mari-
bor, zaključno spričevalo ŽIŠ Maribor Ta-
bor, izdano leta 1974. m-109

Mlakar Stanko, Kajuhova 17, Poljčane,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
15562. g-13160

Mlakar Vesna, Pivška 5, Postojna, in-
deks Naravoslovno-matematične srednje
šole, izdanega junija 1988 in zaključnega
spričevala, izdanega junija 1991. g-13255

Možir Vinko, Lormanje 27, Lenart, voz-
niško dovoljenje, kat. FBGH, št. 325688,
izdano 31. 3. 1993 pri SO Lenart. m-178

Mole Miroslav, Stara Vrhnika 38, Vrhni-
ka, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
1908, izdala UE Vrhnika. s-13251

Motaln Iztok, Partizanska 45, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
20977. g-13006

Muminhodžić Dževad, Miklošičeva 1a,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001068684, reg. št. 28848, izdala
UE Domžale. s-13221

Munojlović Boro, Frankolovska 13, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje št. 25455, kat.
BCEGH, izdano 27. 5. 1993 pri UE Mari-
bor. m-105

Murko Ivan, Kamna Gorca 6, Podplat,
zaključno spričevalo. p-13059

Musafa Miran, Ptujska c. 49, Rače, za-
ključno spričevalo Srednje tehnične kmetij-
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ske šole Maribor za šolsko leto 1982/83.
m-104

Nahberger Gorazd, Trniče 75, Starše,
zaključni izpit Srednje elektro tehniške šole
Maribor, izdan leta 1989. m-88

Nemec Nikolaj, Vinje 108, Dol pri Ljub-
ljani, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
889374, reg. št. 82384, izdala UE Ljublja-
na. s-13079

Nemrc Romana, V. Draga 57, Volčja Dra-
ga, spričevalo. p-13065

Nikić Tjaša, Clevelandska ulica 29, Ljub-
ljana, delovno knjižico. s-13135

Nikolić Živojin, Ul. Molniške čete 9, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1051252, reg. št. 202495, izdala UE Ljub-
ljana. s-13285

Nreca Ana, Martinova 85, Ljubljana, iz-
kaznico o priznanju statusa žrtve vojnega
nasilja, št. 002830. s-13222

Ogrešević Asime, Preglov trg 12, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št.
S 229245, reg. št. 74030. 4 s-13173

Oprešnik Tomaž, Černetova ul. 8, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
811423, reg. št. 173333, izdala UE Ljub-
ljana. s-13227

Pačandačič Ivo, Ulica bratov Učakar 14,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Gradbene tehniške šole v Ljubljani, izdano
leta 1978. s-13004

Pahek Marija, Krekova 11, Maribor, spri-
čevalo 1. letnika Šole za oblačilce in frizerje
Maribor, izdano leta 1969/70. m-165

Pavkovič Tomaž, Šmarska cesta 23,
Sevnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
8740. p-13171

Pavlič Goran, Stjenkova 10, Koper, voz-
niško dovoljenje. g-13271

Pavlič Marjan, Pod Javorjem 16, Dol pri
Hrastniku, spričevalo 3. letnika Avtomehan-
ske šole, št. 3539, izdano dne 27. 6. 1972.
g-13078

Pavlovič Andjelika, Šmihel 48, Novo me-
sto, delovno knjižico, ser. št. 95877, št.
19583 z dne 20. 3. 1975, izdana v Novem
mestu. g-13071

Pavlovič Dalibor, Fajti 113, Ankaran, voz-
niško dovoljenje št. 30021. g-13138

Pegan Leander, Partizanska 41, Seža-
na, diplomo VPŠ, št. 1571-758/64.
p-13006

Peloz Tihomil, C. na Čuklje 68b, Šem-
peter, listino. p-13003

Penko Janko, Grobišče 22, Prestranek,
spričevalo o končani OŠ Prestranek, št.
288, izdano 13. 6. 1986. p-13176

Perger Alojz, Frankolovska ul. 6, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
12750, izdano 15. 3. 1993 pri SO Mari-
bor. m-126

Perhaj Miran, Rašica 1, Velike Lašče,
zavarovalno polico št. 9314140, izdala Za-
varovalnica Triglav. s-13292

Petek Vincenc, Križ 24a, Komenda, de-
lovno knjižico. s-13276

Petrič Miha, Laze 33, Logatec, diplomo
Strojne kmetijske šole Maribor, št. 141, iz-
dana 30. 9. 1985. m-130

Petrović Ana, Glinška ulica 9, Ljubljana,
delovno knjižico. s-13163

Pezdir Edvard, Tržaška 280, Ljubljana,
original spričevalo 1. in 2. letnika Centra
strokovnih šol, smer avtomehanik, izdani le-
ta 1967 in 1968. s-13046

Pečovnik Andreja, Javornik 64, Ravne
na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 12597, izdala UE Ravne na Ko-
roškem. g-13200

Pirc Bojan, Pod Srobotnikom 15, Stra-
ža, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
30564, izdala Občina Novo mesto.
g-13119

Pitka Borislav, Zgornji Brnik 135, Kranj,
spričevalo Šolskega centra za voznike mo-
tornih vozil Novo mesto, št. 2416, izdano
dne 27. 5. 1975. s-13048

Planinšek Mojca, Dolenjska cesta 44,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
33530. s-13097

Planko Ivo, Pod Vrbco 19, Šentjur, voz-
niško dovoljenje št. 6936. p-13182

Plantev Lidija, Povšetova ul. 18, Ljublja-
na, zavarovalno polico št. 513265, izdala
Zavarovalnica Tilia. s-13038

Podergajs Milko, Mačkovci 7, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
32491, S 001199728, izdala UE Domža-
le. s-13032

Podgornik Darinka, Seidlova 24, Novo
mesto, zavarovalno polico ZK 00477587,
izdala Zavarovalnica Adriatic. g-13248

Podjed Anton, Olševek 49, Preddvor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
288702, reg. št. 3522, izdala UE Kranj.
s-13151

Podkrajšek Bojan, Dragomerška cesta
43, Brezovica, carinsko deklaracijo št.
2605. s-13112

Podkrajšek Jožefa, Zupančičeva 14,
Dob pri Domžalah, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 18120. s-13083

Podlesnik Boštjan, Rečica ob Savinji
139, Rečica ob Savinji, vozniško dovolje-
nje, kat. BGH, št. 7123. p-13053

Podobnik Primož, Erjavčeva 18, Nova
Gorica, spričevalo zaključnega izpita, izda-
no leta 1993. g-13023

Poklič Franc, Legen 96b, Šmartno, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 299, iz-
dala UE Slovenj Gradec. g-13266

Porenta Mateja, Šutna 106, Žabnica, Al-
petourovo vozovnico, izdano na ime Poren-
ta Peter. g-13164

Potokar Polona, Clevelandska 49, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
37368. s-13091

Potrč Aleš, Prušnikova 38, Maribor, za-
ključno spričevalo 7. razreda OŠ Gustav
Šilih Maribor, izdano leta 1995. m-113

Povše Nada, Latkova vas 279, Prebold,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
452897, izdala UE Žalec. p-13007

Praprotnik Anton, Tomšičeva 3, Sloven-
ska Bistrica, delovno knjižico, reg. št. 1682,
serija C 702947. m-138

Prevodnik Žane, Zminec 5, Škofja Loka,
Alpetourovo vozovnico. g-13094

Pridigar Vesna, Ul. Dušana Mravljaka 8,
Maribor, spričevala I. II. in III. letnika Sred-
nje gostinske šole Maribor, izdana leta
1981, 1982 in 1983. m-102

Prodan Gregor, Tržaška cesta 362, Bre-
zovica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
33908, reg. št. 10636, izdala UE Vrhnika.
s-13219

Pucer Sonja, Kreplje 5a, Dutovlje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 8887.
g-13262

Puškar Ljiljana, Janka Puclja 9, Kranj,
spričevala Srednje tekstilne in obutvene šo-
le za leta 1990, 1991, 1992 in 1993 ter
zaključno spričevalo, izdano leta 1993 na
ime Alakovič Ljiljana. g-13256

Radičevič Milka, Ul. Moše Pijade 23,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
5564, izdano 16. 6. 1994 - 16. 6. 2004.
m-154

Radončić Nadira, Zlato Polje 2b, Kranj,
vozniško dovoljenje. g-13007

Rak Gojka, Plevančeva ulica 31, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
42206, reg. št. 114317, izdala UE Ljublja-
na. s-13184

Rakas Despot, 3. Weisgerberlande
53/13, Wien, spričevalo. g-13027

Rakovec Klara, Trubarjeva 52, Piran, de-
lovno knjižico. g-13014

Rakoše Tina, Dranov grič 135, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 13145,
izdala UE Vrhnika. s-13037

Ramšak Franc, Tomšičeva ul. 5, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. 3084, izdala UE Slovenj Gradec.
g-13201

Ratajc Ivan, Ješovec 23, Kozje, listino.
p-13064

Ratej Konrad, Nušičeva 8, Celje, voz-
niško dovoljenje št. 1519. p-13063

Rašetovič Damjan, Senično 80, Križe,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. reg.
8616. g-13204

Račič Edvard, Slodnjakova 7, Ljubljana,
spričevalo Centra strokovnih šol za 1. in 2.
letnik, izdani leta 1967 in 1968. s-13047

Rački Jože, Kajuhovo naselje 18, Ko-
čevje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
5897, izdala SO Kočevje. g-13116

Redjko Andrej, Reberškova ul. 13, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
24271 pri SO Maribor, izdano dne 13. 7.
1993. m-94

Repec Marjan, Ptujska 74a, Rače, za-
ključno spričevalo Srednje šole tiska in pa-
pirja v Ljubljani, izdano leta 1975. m-87

Rijavec Vojko, Hrib 13, Vrhnika, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 10432, izdala UE
Vrhnika. s-13050
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Rink Primož, Župančičeva 6, Ilirska Bi-
strica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
280638, reg. št. 6980, izdala UE Ilirska
Bistrica. s-13103

Rizvić Husein, Ul. borca Petra 11, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
102686, reg. št. 45311, izdala UE Ljublja-
na. s-13145

Rolih Rihard, Zarečje 31, Ilirska Bistri-
ca, spričevalo o zaključnem izpitu. g-13115

Rosič Sulejman, Rudija Papeža 30,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
637535, reg. št. 43386, izdala UE Kranj.
g-13208

Rozman Aljoša, Ul. Šercerjeve brigade
8, Maribor, vozniško dovoljenje - duplikat,
kat. BGH, št. 103564, velja od 9. 11. 1995
do 11. 10. 2004. m-142

Roškar Jožef, Gajevci 3, Gorišnica, di-
plomo. p-13183

Rudolf Jože, Mali otok 1, Postojna, za-
varovalno polico št. 0473769, izdala Zava-
rovalnica Tilia Novo mesto. g-13073

Rustemi Adnan, Kajuhova ul. 9, Ljublja-
na, spričevalo OŠ Vide Pregarc. S-13072

Sagadin Branka, Brunšvik 68c, Rače,
zaključno spričevalo Srednje vzgojiteljske-
šole v Mariboru, izdano leta 1978. m-98

Samsa Marija, Neverke 18a, Košana,
vozniško dovoljenje št. 6487. p-13001

Sarajlič Anida, Smrekarjeva 22, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 35635.
s-13224

Sekavčnik Ana, Jeranova ul. 22, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
885531, reg. št. 110482, izdala UE Ljub-
ljana. s-13277

Selan Cilka, Prešernova cesta 41, Dom-
žale, diplomo Srednje družboslovne šole v-
Ljubljani, izdana leta 1985, na ime Škrlep
Cilka. s-13126

Selinšek Ignac, Dolena 18/a, Ptujska
Gora, diplomo Srednje kmetijske šole V.
Vlahoviča Ptuj za šolsko leto 1987/88.
m-101

Senekovič Silvo, Obrat 19, Benedikt,
vozniško dovoljenje za CPP, št. 1741, izda-
no 10. 5. 1988. m-139

Sever Erika, Topolc 63, Ilirska Bistrica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S127187, izdala UE Ilirska Bistrica.
g-13118

Sever Renata, Lackova 48a, Maribor,
spričevala za vse rezrede OŠ Ludvika Pli-
berška Maribor, izdana v letih 1973-1981.
m-153

Sikošek Violeta, Na Otoku 12, Celje,
vozniško dovoljenje št. 22765. p-13106

Skaza Rudi, Kozjak pri Ceršaku 4, Cer-
šak, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
9999, izdano 25. 10. 1995. m-127

Skok Aleš, Njiverce vas 37, Kidričevo,
spričevalo 3. in 4. letnika ter zaključni izpit
Srednje policijske šole v Tacnu. g-13260

Slapar Irena, Bazoviška 11, Kamnik,
spričevalo za 1. letnik Gimnazije Rudolfa
Maistra Kamnik. g-13168

Slaček Elizabeta, Prešernova 32, Ptuj,
zaključno spričevalo poklicne šole za obla-
čilno in frizersko stroko, izdano leta 1969.
m-100

Smerdel Božidar, Ul. Roberta Kukovca
40, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 78597, pri SO Maribor, izdano dne
23. 6. 1994. m-93

Somer Štefan, Koroška 18, Maribor, za-
ključno spričevalo 8. rezreda šole za odra-
sle v Mariboru Delavske univerze, izdano
leta 1976. m-121

Sotelšek Boris, Kocjanova ul. 2, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1155247, reg. št. 38053, izdala UE Kranj.
S-13133

Srebot Jernej, Gabrov trg 14, Ljubljana,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje Agroživil-
ske šole v Ljubljani, izdano leta 1994 in
1995. s-13174

Stojanović Milosava, Preglov trg 11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 654339, reg. št. 179012, izdala UE
Ljubljana. s-13034

Šaban Jakupi, Kettejeva 12, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
944864, reg. št. 29712, izdala UE Domža-
le. s-13110

Šebjanič Sabina, G. Petrovci 54, Pe-
trovci, delovno knjižico št. 0321310.
p-13069

Šef Franc, Srebotje 13, Šentilj v Slov.
Goricah, diplomo Srednje kmetijske strojne
šole Maribor, izdano leta 1984. m-169

Šimon Avgust, Smlednik 5, Smlednik,
spričevalo 3. letnika IKŠ v Ljubljani, izdano
leta 1968. s-13003

Škrinjar Polonca, Rdeči breg 17, Lo-
vrenc na Dravskem pol, zaključno spričeva-
loOŠ Lovrenc na Pohorju, izdano leta 1991.
m-97

Šljivar Bečo, Modrič 6, Laško, diplomo.
p-13072

Šljivar Indira, Miličinskega 11, Celje, voz-
niško dovoljenje št. 42019. p-13164

Šloser Dušan, Mestni trg 12, Slovenske
Konjice, spričevalo. p-13067

Šmitran Nenad, Kozara B. B., Bosanska
gradiška, zaključno spričevalo Srednje kovi-
narske in usnjarske šole v Domžalah, za leta
1980-1983, smer kovinostrugar. s-13244

Špec Natalija, Vala bratina 4, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 83097,
izdano 1. 2. 1995 pri SO Maribor. m-151

Špešič Edi, Segovci 1, Apače, delovno
knjižico št. 12330. m-124

Štefan Samo, Rimska 13, Cerknica, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 7701, izdala
UE Cerknica. s-13225

Šter Mitja, Videž 27, Slovenska Bistrica,
listino. g-13182

Štrukelj Marjeta, Tolminski lom 24, Most
na Soči, vozniško dovoljenje št. S
000593388, izdala UE Tolmin. p-13163

Štuhec Rok, Majeričeva 7, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 111959,
izdano 15. 6. 1997 pri UE Maribor. m-171

Šturm Jasna, Zg. Škofije 127, Škofije,
vozniško dovoljenje, kat. B. g-13005

Šturm Vanja, Zg. Škofije 127, Škofije,
spričevalo 2. letnika Poklicne kovinarske šo-
le. g-13018

Tancar Urška, Cesta revolucije 4, Jese-
nice, delovno knjižico. g-13098

Teršek Anton, Tovstvo 27, Laško, spri-
čevalo Srednje lesne šole v Mariboru, izda-
no leta 1989. m-159

Tesovnik Jože, Novo naselje 2, Gornji
Grad, spričevalo o zaključnem izpitu ICL
Litostroj, izdano leta 1969. s-13128

Tola Aleš, Dragomerska cesta 30, Dra-
gomer, delovno knjižico. s-13215

Trebušak Alojzija, Oprešnikova ul. 17,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
642334, reg. št. 18753, izdala UE Kranj.
g-13206

Trlep Barbara, Marjana Kozine 18, Novo
mesto, spričevalo 2. letnika SŠGT Novo me-
sto. g-13015

Tršinar Špela, Bratovševa ploščad 14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 595229, reg. št. 196450. s-13179

Turk Darja, Cvetlična 114, Celje, spriče-
valo št. 25686. p-13061

Turk Valter, Kočarija 18, Kostanjevica
na Krki, delovno knjižico. g-13013

Turnšek Onezim, Kal 57a, Pivka, zaključ-
no spričevalo 4. razreda Srednje strojniške
šole Postojna, izdano leta 1991. g-13254

Tušek Ida, Ul. talcev 6, Rimske Toplice,
zaključno spričevalo Poklicne gostinske šo-
le v Celju, kuhar, izdano leta 1975. m-146

Udovič Alojz, V Zideh 6, Trojane, zavaro-
valno polico št. 0507988, izdala Zavaroval-
nica Adriatic. s-13041

Urbanc Franc, Celovška c. 8, Mežica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 13631,
izdala UE Velenje. g-13264

Valenčak Jožef, Cankarjeva 27, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 18103,
izdano 12. 3. 1993 pri UE Maribor. m-131

Vazzaz Viktorija Julija, Ul. Marije Hvaliče-
ve 34, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 247367, reg. št. 186025.
s-13155

Vašl Alenka, Ločica 3b, Polzela, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1058371,
izdala UE Žalec. p-13085

Vehovar Jožef, Ozka ul. 1, Celje, spriče-
valo o zaključnem izpitu poslovodske šole
Celje, št. 7/64-2/1-4 z dne 28. 6. 1970.
p-13’75

Vidmar Jolanda, Gorenjska c. 17, Loga-
tec, spričevalo Vrtnarske šole za leto 1977,
izdano na ime Leskovec Jolanda. g-13165

Vignjević Ljubomir, Bevkova 10, Žalec,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
47730, izdala UE Žalec. p-13125

Vogrin Mirko, Ruška c. 100, Maribor,
delovno knjižico. m-125

Vogrin Mirko, Ruška 100, Maribor, za-
ključno spričevalo OŠ Janko Padežnik Ma-
ribor, izdano leta 1964/65. m-141
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Votek Robert, Bogojina 148, Bogojina,
vozniško dovoljenje št. 28673. p-13070

Vrhovec Nataša, Hruševska cesta 44a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 212682, reg. št. 185221, izdala UE
Ljubljana. s-13294

Wabra Nina, Ulica Jana Husa 33, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
17211. s-13218

Zagoričnik Mirjana, Dobrteša vas št. 57,
Šempeter, spričevalo 3. in 4. letnika in di-
plomo Srednje šole za farmacijo in zdravstvo
v Ljubljani, izdana leta 1985 in 1986.
s-13306

Zajec Damjan, Podlipa 9, Vrhnika, diplo-
mo Šole za poklicne voznike motornih vozil
Ježica, izdana leta 1986. s-13214

Zajfrid Samo, Bezena 9, Ruše, zaključ-
no spričevalo Srednje šole za gostinstvo in
turizem, izdano leta 1983 v Mariboru.
m-168

Zakelšek Slavica, Betnavska 179, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
46314 pri SO Maribor, izdano dne 19. 1.
1993. m-95

Zaletel Anton, Vrh nad Želimljami 19,
Škofljica, zaključno spričevalo IKŠ v Ljublja-
ni, izdano leta 1966. s-13134

Zaletelj Gregor, Trubarjeva cesta 85,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1096461, reg. št. 202353, izdala UE
Ljubljana. s-13226

Založnik Milan, Dvorjane 71d, Spodnji
Duplek, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
103013, izdano 1. 8. 1994 pri SO Mari-
bor. m-135

Zavernik Branko, Močna 35, Pernica,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 7107,
izdano 6. 10. 1995, velja do 16. 6. 2004.
m-120

Zavodnik Jure, Tlake 34, Grosuplje, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 14229, izdala
UE Grosuplje. s-13190

Završnik Milan, Topovlje 1, Braslovče,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
S1158737, izdala UE Žalec. p-13177

Zelenik Tomaž, Šomat 33, Zgornja Vel-
ka, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 8238,
izdano 22. 6. 1994 v Pesnici. m-166

Zenovič Vlado, Njegoševa 2, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. B, št. 11054.
p-13002

Zgonec Tomislav, Turjak 10a, Turjak,
maturitetno spričevalo Elektrotehnične šole
v Ljubljani, izdano leta 1981. s-13055

Zlodej Nevenka, Loška gora 36, Zreče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 13107.
p-13110

Zrim Mojca, Rudija Papeža 34, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
1045652, reg. št. 45758, izdala UE Kranj.
g-13270

Zupan Lučka, Trnovska ulica 8, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S

410488, reg. št. 97512, izdala UE Ljublja-
na. s-13002

Zupančič Aleš, Tomšičeva 30, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 94872,
izdano 5. 8. 1992. m-111

Zupančič Andreja, Celovška cesta 263,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 894899, reg. št. 81241, izdala UE
Ljubljana. s-13081

Zupin Marjetka, Tumova ul. 6, Hrpelje,
Kozina, diplomo Srednje šole za farmacijo
in zdravstvo v Ljubljani za šolsko leto
1987/88, izdana na ime Granduč Marjet-
ka. s-13284

Žerjal Emil, Varlovo naselje 6, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 62260,
velja od 28. 7. 1993 do 28. 7. 2003.
m-132

Žlogar Samo, Hercegovska cesta 2,
Log pri Brezovici, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 8827, izdala Občina Vrhnika.
s-13192

Žmavc Franc, Betnavska 131, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
56190, izdano 27. 8. 1992 pri UE Mari-
bor. m-155

Žnidaršič Damjana, C. na Jezero 1,
Cerknica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 6357, izdala UE Cerknica. g-13161

Žugelj Marko, Omota 4, Semič, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 8782, izdala UE
Črnomelj. p-13112

VSEBINA

Sodni register 1285
Kranj 1285
Prenehanje družb o skrajšanem postopku in izbris

iz sodnega registra 1286
Ljubljana 1286
Maribor 1286
Slovenj Gradec 1287

Razglasi sodišč 1287
Oklici dedičem 1287
Oklici o skrbnikih in razpravah 1287
Stečajni postopki in likvidacije 1288

Razpisi  delovnih mest 1290
Javna naročila po zakonu o javnih naročilih 1291

Namera o naročilu 1291
Javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev 1293
Javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti 1310
Sklepi po 42. členu 1311
Oddaja javnega naročila brez javnega razpisa

(55. člen) 1314
Javni razpisi 1314
Programi lastninskega preoblikovanja podjetij 1320
Objave delniških družb 1320

Odkupi poslovnih deležev družb 1320
Sklici skupščin in nasprotni predlogi 1320

Razne objave 1321
Izgubljene listine preklicujejo 1324

Potne listine 1324
Druge listine 1325



Stran 1332 / Št. 13 / 20. 2. 1998 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

9 771318 918011

  ISSN 1318-9182

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – Direktor Lojze Janko – Založnik Časopisni zavod
Uradni list Republike Slovenije – Direktor Marko Polutnik – Priprava ČZ Uradni list, Tisk
Tiskarna SET, d.o.o., Vevče – Internet http://www.uradni-list.si – e-mail: info@uradni-list.si

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

PREDPISI O DEDOVANJU
z uvodnimi pojasnili prof. dr. Karla Zupančiča

Peta dopolnjena izdaja
Z večanjem obsega zasebne lastnine se precej povečuje tudi zanimanje za veljavne
predpise o dedovanju. Slovenski zakon na tem področju je bil sprejet pred dobrimi
dvajsetimi leti. Novi družbeni in gospodarski ureditvi so se poskušale približati nekatere
zakonske spremembe, v vsebino zakona in drugih predpisov o dedovanju pa je s svojimi
odločbami poseglo tudi ustavno sodišče.

Profesor dednega prava na ljubljanski pravni fakulteti dr. Karel Zupančič v zadnji izdaji
uvodnih pojasnil na poljuden način podrobneje razlaga vsebino posameznih določb zakona
o dedovanju in drugih predpisov. Posebno pozornost namenja tudi zakonu o dedovanju
kmetijskih gospodarstev, ki je začel veljati decembra 1995. Pri tem pa znova opozarja, da
je treba novi ustavni ureditvi, ki daje večji pomen lastninski in dedni pravici, prilagoditi tudi
zakonodajo na tem področju.

Poleg prečiščenega besedila zakona o dedovanju so v tej knjižici objavljeni tudi:
– zakon o dedovanju kmetijskih gospodarstev,
– del zakona o denacionalizaciji,
– del zakona o ureditvi kolizije zakonov s predpisi drugih držav v določenih
razmerjih,
– del zakona o nepravdnem postopku,
– del zakona o davkih občanov,
– del zakona o notariatu.
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