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Uradne objave
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Republike Slovenije

Sodni register

Popravek

V Uradnem listu RS, št. 10 z dne 12. 2.
1998, stran 980, Srg št. 97/00660,
Rg-108079, se pri subjektu vpisa DEUTZ
ENGINEERING sedež pravilno glasi: 2211
Pesnica pri Mariboru, Pesnica 20a.

CELJE

Rg-111999
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 95/000646 z dne 17. 6. 1997 pri
subjektu vpisa DIMNIKARSKO PODJETJE
DIMNIKARSTVO, p.o., Celje, Zidanškova
3, sedež: Zidanškova 3, 3000 Celje, pod
vložno št. 1/00037/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča pravne posledice last-
ninskega preoblikovanja, uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo
firme, sedeža dejavnosti in uskladitev s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti, vpis ustano-
viteljev, osnovni kapital ter preoblikovanje iz
p.o. v d.o.o., s temile podatki:

Matična št.: 5067405
Firma: DIMNIKARSKO PODJETJE DIM-

NIKARSTVO, d.o.o., Celje, Gosposka uli-
ca 3

Skrajšana firma: DIMNIKARSTVO,
d.o.o., Celje, Gosposka 3

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 3000 Celje, Gosposka 3
Osnovni kapital: 7,770.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad RS za razvoj, d.d.,

Ljubljana, Kotnikova 28, vložek 1,355.200
SIT; Slovenski odškodninski sklad, d.d.,
Ljubljana, Gregorčičeva 25, vložek
677.600 SIT; Kapitaslki sklad pokojninske-
ga in invalidskega zavarovanja, d.d., Kolod-
vorska ulica 15, vložek 677.600 SIT; Obči-
na Celje, Celje, Trg Celjskih knezov 9, vlo-
žek 994.000 SIT; Kaše Gabrijela, Celje,
Cigaletova ulica 2, vložek 220.220 SIT;
Mlakar Hedvika, Celje, Mariborska cesta
79, vložek 220.220 SIT; Lazar Vlado, Ce-
lje, Teharska cesta 72, vložek 152.460 SIT;
Strbad Dragutin, Celje, Prekorje 15/A, vlo-
žek 220.220 SIT; Tomažič Janko, Celje,
Maistrova ulica 26, vložek 135.520 SIT;
Trusk Josip, Celje, Zagata 4, vložek
203.280 SIT; Zalokar Branko, Planina pri
Sevnici, Podpeč nad Marofom 11, vložek

135.520 SIT; Ferlež Zdravko, Ponikva, Lu-
trije 11/A, vložek 135.520 SIT; Romih Ivan,
Laško, Debro 45, vložek 220.220 SIT;
Cvek Josip, Celje, Ulica bratov Vošnjakov
3, vložek 220.220 SIT; Omerzu Katarina,
Celje, Cesta na Lokrovec 11, vložek
254.100 SIT; Ilijaš Jože, Laško, Poženelo-
va ulica 7, vložek 220.220 SIT; Veselko
Štefan, Celje, Ulica Maksima Gorkega 2,
vložek 254.100 SIT; Furjan Ivan, Celje, Bre-
zova ulica 14, vložek 220.220 SIT; Šuper-
ger Silvester, Loče pri Poljčanah, Kraberk
13, vložek 135.520 SIT;  Vršnak Milan,
Ponikva, Zagaj 25, vložek 203.280 SIT;
Glavica Peter, Laško, Aškerčev trg 13, vlo-
žek 220.220 SIT; Reberšak Janez, Lesič-
no, Drensko rebro 33, vložek 135.520 SIT;
Vršnak Slavko, Ponikva, Zagaj 25/A, vložek
203.280 SIT; Petrak Stanko, Celje, Zagrad
128, vložek 220.220 SIT in Ločičnik Ladi-
slav, Planina pri Sevnici, Podlog pod Bo-
horjem 8, vložek 135.520 SIT, vsi vstopili
15. 7. 1994, odgovornost: ne odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 17. 6. 1997: 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7470
Čiščenje stavb.

Vpiše se lastninsko preoblikovanje na
podlagi soglasja Agencije Republike Slove-
nije za prestrukturiranje in privatizacijo št.
LP-102/003-SZ z dne 20. 1. 1995.

KRŠKO

Rg-108454
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 97/00182 z dne 6. 6. 1997 pri
subjektu vpisa GREPOS, trgovina in za-
stopanje, d.o.o., sedež: Glogov brod 21c,
8253 Artiče, pod vložno št. 1/02513/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, skrajšane firme, sedeža,
družbenikov, zastopnikov in spremembo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5869749
Firma: AGRO AVTO SERVIS AAS, ser-

vis, trgovina, zastopanje, d.o.o.
Skrajšana firma: AGRO AVTO SERVIS

AAS, d.o.o.
Sedež: 8270 Krško, Cesta krških žr-

tev 143
Ustanovitelj: Medved Stanislav, izstop

7. 5. 1997; Felicijan Anton, Leskovec pri
Krškem, Veliki Podlog 35a, vstop 7. 5.
1997, vložek 1,501.600 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Medved Stanislav, razrešen 7. 5.
1997; direktor Felicijan Anton, imenovan
7. 5. 1997, zastopata družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 6. 6. 1997:
2512 Obnavljanje in protektiranje gum za
vozila; 2811 Proizvodnja kovinskih kon-
strukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja
kovinskega stavbnega pohištva; 2852 Splo-
šna mehanična dela; 3140 Proizvodnja aku-
mulatorjev, primarnih členov in baterij; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila
motornih koles; trgovina s posameznimi de-
li in opremo; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
6521 Finančni zakup (leasing); 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7131 Dajanje kme-
tijskih strojev in opreme v najem; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje.

Dejavnost, izbrisana dne 6. 6. 1997:
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1751 Proizvodnja preprog in talnih
oblog; 1752 Proizvodnja vrvi, motvozov, vr-
vic in mrež; 1753 Proizvodnja netkanih tek-
stilij in izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754
Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvod-
nja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810  Pro-
izvodnja usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja
delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih
vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnje-
ga perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil
in dodatkov, d.n.; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi ži-
valmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5131 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina na de-
belo s farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in
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rudami; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in
zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z me-
som in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgo-
vina na drobno s kruhom, pecivom, testeni-
nami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in ortoped-
skimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgo-
vina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
nim materialom; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisal-
nimi potrebščinami; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgo-
vina na drobno zunaj prodajaln.

Rg-108471
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 96/00143 z dne 22. 10. 1996 pri
subjektu vpisa AGM, proizvodnja, trgovi-
na in gostinstvo, d.o.o., Vinji vrh, sedež:
Vinji vrh 8, 8263 Cerklje ob Krki, pod
vložno št. 1/00492/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme in
skrajšane firme, uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti in spremem-
bo družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5325889
Firma: AGM, proizvodnja, trgovina in

gostinstvo, d.o.o., Cerklje ob Krki
Skrajšana firma: AGM, d.o.o., Cerklje

ob Krki
Dejavnost, vpisana dne 22. 10. 1997:

0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve;
05020 Ribogojstvo, ribiške storitve; 2661
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbe-
ništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca
za gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže be-
tonske mešanice; 2664 Proizvodnja malte;
2665 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega ce-
menta; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz
betona, cementa, mavca; 2670 Obdelava
naravnega kamna; 2681 Proizvodnja brusil-
nih sredstev; 2682 Proizvodnja drugih neko-
vinskih mineralnih izdelkov; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4512 Razisko-
valno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna
gradbena dela; 4523 Gradnja cest, želez-
niških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ruše-
nje v najem, skupaj z upravljalci strojev; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgo-
vina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z

lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5227 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z živi-
li; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj proda-
jaln; 5521 Dejavnost planinskih in drugih do-
mov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske sto-
ritve prehrane; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6021 Drug kopen-
ski potniški promet na rednih linijah; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7132 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7260 Druge ra-
čunalniške dejavnosti;  7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje.

Pri dejavnosti pod šifro 74.12, druž-
ba opravlja računovodske, knjigovodske
storitve.

Rg-108640
Okrožno sodišče v Krškem je s skle-

pom Srg št. 94/02827 z dne 22. 12. 1995
pri subjektu vpisa ŽAJBER, proizvodnja,
storitve, trgovina, d.o.o., Sevnica, se-
dež: Šmarska 13, 8290 Sevnica, pod
vložno št. 1/02363/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme in
skrajšane firme, sedeža, kapitala, družbe-
nika, uskladitev dejavnosti in uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5639255
Firma: MOTOTRANS, proizvodnja, tr-

govina in storitve, d.o.o., Boštanj
Skrajšana firma: MOTOTRANS, d.o.o.,

Boštanj
Sedež: 8294 Boštanj, Dol. Boštanj 54d
Osnovni kapital: 2,999.379 SIT
Ustanovitelji: Žajber Magdalena in Žaj-

ber Vladimir, vstopila 9. 3. 1992 in Žajber
Željko, vstopil 21. 12. 1994, vsi iz Sevnice,
Šmarska 13, vložili po 999.793 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana dne 22. 12. 1995:
1411 Pridobivanje kamnin za gradbene na-

mene; 252 Proizvodnja izdelkov iz plastič-
nih mas; 2875 Proizvodnja drugih kovin-
skih izdelkov, d.n.; 4511 Rušenje objektov
in zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5147 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.

Rg-108692
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 94/02454 z dne 11. 12. 1995 pri
subjektu vpisa ZASE, avtokomplet, d.o.o.,
Leskovec, sedež: Gržeča vas 5a, 8273
Leskovec, pod vložno št. 1/03357/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča povečanje
osnovnega kapitala in uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5802326
Osnovni kapital: 1,945.400 SIT
Ustanovitelj: Zagrajšek Sebastjan, Le-

skovec, Gržeča vas 5a, vstop 7. 6. 1993,
vložek 1,945.400 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-108736
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 94/01057 z dne 4. 4. 1995 pri
subjektu vpisa TOMANA, podjetje za pro-
izvodnjo, trgovino in gostinstvo, Mali vrh,
d.o.o., sedež: Mali vrh 6, 8254 Globoko,
pod vložno št. 1/03425/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča povečanje osnovnega
kapitala in uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5794757
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Škofca Anton, Globoko, Ma-

li vrh 6, vstop 8. 7. 1993, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-108786

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 95/00093 z dne 17. 10. 1995
pri subjektu vpisa INVEX – VAVTAR IN
PARTNER, podjetje za projektiranje, in-
ženiring, proizvodnjo in trgovino, d.n.o.,
sedež: Šmarska 18, 8290 Sevnica, pod
vložno št. 1/03275/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča preoblikovanje d.n.o. v
d.o.o., spremembo firme, skrajšane firme,
spremembo družbenika in povečanje osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5766141
Firma: INVEX, podjetje za projektira-

nje, inženiring, proizvodnjo in trgovino,
d.o.o.

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

govornostjo
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Vavtar Dimitrij, Sevnica,

Šmarska 18, vstop 30. 4. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Vavtar Anton, izstop 3. 4. 1995.
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Rg-108787
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 95/00072 z dne 9. 10. 1995 pri
subjektu vpisa INVEX, podjetje za projek-
tiranje, inženiring, proizvodnjo in trgovi-
no, d.o.o., Sevnica, sedež: Šmarska 18,
8290 Sevnica, pod vložno št.
1/03275/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, družbenikov, de-
javnosti in preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o. s
temile podatki:

Matična št.: 5766141
Firma: INVEX – VAVTAR IN PARTNER,

podjetje za projektiranje, inženiring, pro-
izvodnjo in trgovino, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Vavtar Dimitrij in Vavtar
Anton, oba iz Sevnice, Šmarska 18, vsto-
pila 30. 3. 1995, vložila po 50.000 SIT,
odgovornost: odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Dejavnost, vpisana dne 9. 10. 1995:
281 Proizvodnja gradbenih kovinskih izdel-
kov; 2811 Proizvodnja kovinskih konstruk-
cij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja ko-
vinskega stavbnega pohištva; 282 Proizvod-
nja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontej-
nerjev; proizvodnja radiatorjev in kotlov za
centralno ogrevanje; 2821 Proizvodnja ko-
vinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za
centralno ogrevanje; 283 Proizvodnja par-
nih kotlov, razen kotlov za centralno ogreva-
nje; 2830 Proizvodnja parnih kotlov, razen
kotlov za centralno ogrevanje; 284 Kova-
nje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin;
prašna metalurgija; 2840 Kovanje, stiska-
nje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna me-
talurgija; 285 Površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; splošna mehanična dela;
2851 Površinska obdelava in prekrivanje ko-
vin; 2852 Splošna mehanična dela; 286
Proizvodnja rezilnega in drugega orodja,
ključavnic, okovja; 2861 Proizvodnja rezil-
nega orodja; 2862 Proizvodnja drugega
orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okov-
ja; 287 Proizvodnja drugih kovinskih izdel-
kov; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, so-
dov in podobnih posod; 2872 Proizvodnja
embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja
izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačne-
ga materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
291 Proizvodnja strojev za proizvajanje in
izkoriščanje mehanske energije, razen mo-
torjev za letala in motorna vozila; 2911 Pro-
izvodnja motorjev in turbin, razen za letala in
motorna vozila; 2912 Proizvodnja črpalk in
kompresorjev; 2913 Proizvodnja pip in ven-
tilov; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in
elementov za mehanski prenos energije;
292 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo; 2921 Proizvodnja peči in gorilnikov;
2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih
naprav; 2923 Proizvodnja hladilnih in pre-
zračevalnih naprav, razen za gospodinjstva;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n.; 293 Proizvodnja kmetijskih in
gozdarskih strojev; 2931 Proizvodnja trak-
torjev; 2932 Proizvodnja drugih kmetijskih
in gozdarskih strojev; 294 Proizvodnja ob-
delovalnih strojev; 2940 Proizvodnja obde-
lovalnih strojev; 295 Proizvodnja drugih stro-
jev za posebne namene; 2951 Proizvodnja

metalurških strojev; 2952 Proizvodnja ru-
darskih in gradbenih strojev; 2953 Pro-
izvodnja strojev za živilsko in tobačno indu-
strijo; 2954 Proizvodnja strojev za tekstilno,
oblačilno in usnjarsko industrijo; 2955 Pro-
izvodnja strojev za industrijo papirja in karto-
na; 2956 Proizvodnja strojev za druge po-
sebne namene; 297 Proizvodnja gospodinj-
skih aparatov in naprav; 451 Pripravljalna
dela na gradbiščih; 4511 Rušenje objektov
in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrta-
nje in sondiranje; 452 Gradnja objektov in
delov objektov; 4521 Splošna gradbena de-
la; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska de-
la; 4523 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 4524 Hidro-
gradnja in urejanje voda; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 453
Inštalacije pri gradnjah; 4531 Električne in-
štalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 454
Zaključna gradbena dela; 4541 Fasader-
ska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 4543 Obla-
ganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 455 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 4550 Dajanje strojev in naprav
za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 501 Trgovina z motorni-
mi vozili; 5010 Trgovina z motornimi vozili;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 502 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 503 Trgovina z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50301 Trgo-
vina na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina
na drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredništvo
pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 504 Trgovina, vzdr-
ževanje in popravila motornih koles; trgovi-
na s posameznimi deli in opremo; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 505 Trgovi-
na na drobno z motornimi gorivi; 5050 Tr-
govina na drobno z motornimi gorivi; 511
Posredništvo; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-

ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 512
Trgovina na debelo s kmetijskimi surovina-
mi in živimi živalmi; 5121 Trgovina na debe-
lo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovi-
na na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovi-
na na debelo s surovim tobakom; 513 Trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5131 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgo-
vina na debelo z izdelki široke porabe; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina na de-
belo s farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi
polizdelki, ostanki in odpadki; 5151 Trgovi-
na 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;
516 Trgovina na debelo s stroji, napravami,
priborom; 5161 Trgovina na debelo z ob-
delovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo
z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debe-
lo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgo-
vina na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 517 Druga trgovina na debe-
lo; 5170 Druga trgovina na debelo; 521
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
v specializiranih prodajalnah; 5221 Trgovi-
na na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 523 Tr-
govina na drobno s farmacevtskimi, medi-
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cinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in
ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
524 Trgovina na drobno v drugih specializi-
ranih prodajalnah; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drob-
no z barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 5247 Trgovina na drobno
s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 525 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 526 Trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 6022 Stori-
tve taksistov; 6024 Cestni tovorni promet;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agen-
cij; 742 Projektiranje, inženiring in tehnič-
no svetovanje; 7420 Projektiranje, inženi-
ring in tehnično svetovanje; 744 Ekonom-
ska propaganda; 7440 Ekonomska propa-
ganda.

Rg-108792
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 94/02295 z dne 25. 9. 1995 pri
subjektu vpisa UNIVERZAL, proizvodnja
in storitve, d.o.o., Velika vas, sedež: Veli-
ka vas pri Krškem 60a, 8273 Leskovec
pri Krškem, pod vložno št. 1/01483/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme in skrajšane firme, povečanje
osnovnega kapitala, spremembo dejavnosti
in uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5437954
Firma: UNIVERZAL TRANS, transport,

trgovina, posredništvo, proizvodnja in
storitve, d.o.o., Leskovec pri Krškem

Skrajšana firma: UNIVERZAL TRANS,
d.o.o., Leskovec pri Krškem

Osnovni kapital: 1,511.674 SIT
Ustanovitelja: Mežič Bojan, Leskovec pri

Krškem, Velika vas pri Krškem 60a, vstop
15. 12. 1990, vložek 755.837 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Mežič Polonca, Le-
skovec pri Krškem, Drnovo 17a, vstop
15. 12. 1990, vložek 755.837 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Brišejo se naslednje dejavnosti: prevoz
blaga v cestnem prometu; posredništvo, za-
stopanje, špedicija in komisijski posli na po-
dročju prometa blaga in storitev; uvoz in
izvoz vseh živilskih in neživilskih proizvodov;
posredovanje in zastopanje v prometu bla-
ga in storitev.

Dejavnost se razširi za: prevoz blaga in
potnikov v cestnem prometu; posredniški
posli pri prevozu blaga in potnikov v cest-
nem prometu; rent a car; prodaja tujega
blaga s konsignacijskega skladišča; ko-
mercialni in posredniški posli pri uresniče-
vanju funkcije prometa blaga in storitev;
špediterski posli pri uresničevanju funkci-
je prometa blaga in storitev; zastopanje
tujih firm; turistično posredovanje – agen-
cije, uradi; druge gostinske storitve; trgo-
vina na debelo in drobno ter trgovina v
tranzitu z vsemi živilskimi in neživilskimi
izdelki; čistilni servis.

Dejavnost odslej glasi: prevoz blaga in
potnikov v cestnem prometu; posredniški
posli pri prevozu blaga in potnikov v cest-
nem prometu; rent a car; trgovina na debe-
lo in drobno ter trgovina v tranzitu z vsemi
živilskimi in neživilskimi izdelki; prodaja tu-
jega blaga s konsignacijskega skladišča;
komercialni in posredniški posli pri uresni-
čevanju funkcije prometa blaga in storitev;
špediterski posli pri uresničevanju funkcije
prometa blaga in storitev; zastopanje tujih
firm; turistično posredovanje – agencije,
uradi; druge gostinske storitve; čistilni ser-
vis; kovinsko predelovalna dejavnost: pro-
izvodnja kovinskega reprodukcijskega ma-
teriala, proizvodnja kovinskih, stavbnih in
drugih konstrukcij, proizvodnja blaga za ši-
roko porabo in drugih kovinskih izdelkov,
proizvodnja strojev za obdelavo kovin in
lesa; peskanje, barvanje in antikorozijska
zaščita.

Rg-108813
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 94/01812 z dne 13. 7. 1995 pri
subjektu vpisa JARKOVIČ, trsničarstvo in
drevesničarstvo, d.o.o., Podbočje, sedež:
Brod 18, 8312 Podbočje, pod vložno št.
1/02459/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala in
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5641446
Osnovni kapital: 3,058.000 SIT
Ustanovitelj: Jarkovič Stanislav, Krško,

Cesta 4. julija 60a, vstop 8. 10. 1993, vlo-
žek 3,058.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-113943
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 94/02669 z dne 27. 10. 1997 pri
subjektu vpisa TMP, trgovina in servisne
storitve, Poštena vas 3, d.o.o., sedež: Po-
štena vas 3, 8263 Cerklje ob Krki, pod
vložno št. 1/01522/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča preoblikovanje d.o.o. v
družbo z neomejeno odgovornostjo, spre-
membo firme, skrajšano firmo ter spremem-
bo družbenikov in kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5731682
Firma: KUS IN OSTALI, trgovina in

servisne storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: KUS IN OSTALI, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Osnovni kapital: 20.000 SIT
Ustanovitelja: Kus Marija in Kus Franc,

oba iz Cerkelj ob Krki, Poštena vas 3, vsto-
pila 13. 7. 1990, vložila po 10.000 SIT,
odgovornost: odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Rg-113952

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 97/00383 z dne 15. 10. 1997 pod
št. vložka 1/03888/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1202189
Firma: BOROŠAK, podjetje za pro-

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

govornostjo
Sedež: 8258 Kapele, Slogonsko 36d
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Borošak Martin, Kapele,

Slogonska 36d, vstop 8. 8. 1995, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Borošak Gorazd, Groenlo – Nizizemska, Wi-
lemalexsanderhof 04, vstop 8. 8. 1995,
vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Borošak Martin, imenovan 15. 8.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 15. 10. 1997:
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2852 Splošna mehanična
dela; 2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih
kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice;
2874 Proizvodnja vijačnega materiala, ve-
zi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov, d.n.; 4521 Splošna
gradbena dela; 4533 Vodovodne, plinske
in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inšta-
lacije pri gradnjah; 4550 Dajanje strojev in
naprav za gradnjo in rušenje v najem, sku-
paj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgo-
vina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vo-
zila; 50401 Trgovina na debelo z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina
na drobno z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50403 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdr-
ževanje in popravila motornih koles; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, napra-
vami za ogrevanje; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 7110 Da-
janje avtomobilov v najem; 7230 Obdelava
podatkov.
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Rg-114788
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 97/00436 z dne 20. 11. 1997 pri
subjektu vpisa AR PROJEKT, projektira-
nje, inženiring, gradnje, Sevnice, d.o.o.,
sedež: Planinska cesta 5, 8290 Sevni-
ca, pod vložno št. 1/02299/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča razširitev dejav-
nosti in spremembo družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5599610
Dejavnost, vpisana dne 20. 11. 1997:

4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4541 Fasaderska in štuka-
terska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega
in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal
in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opre-
mo; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugi-
mi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovi-
na na drobno s športno opremo; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško
opremo; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7032 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi.

Rg-114789

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 97/00437 z dne 19. 11. 1997 pod
št. vložka 1/03896/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1227998
Firma: O.T.I. ROSSI, transport in stori-

tve, d.o.o.
Skrajšana firma: O.T.I. ROSSI, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 8280 Brestanica, Šolska ce-

sta 17
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Klobasa Edvard, Brestani-

ca, Šolska cesta 17, vstop 11. 11. 1997,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Klobasa Edvard, imenovan 11. 11.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 19. 11. 1997:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 0113 Vinogradništvo in sad-
jarstvo; 0141 Storitve za rastlinsko pridela-
vo; 1533 Druga predelava in konzerviranje
sadja in vrtnin; 5010 Trgovina z motornimi
vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motor-
nih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 5050 Trgovina na drobno z motornimi

gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializira-
no za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovi-
na na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na

drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 5247 Trgovina
na drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52482 Dejavnost cvetličarn;
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; 5511 Dejavnost hotelov z re-
stavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost ho-
telov brez restavracije; 5521 Dejavnost
planinskih in drugih domov; 5522 Storitve
kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 5530 Gostinske storitve prehrane;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 55401 Točenje pijač
in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6522 Drugo kredit-
no posredništvo; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7110 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih stro-
jev in opreme v najem; 7132 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7482
Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih
parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9261 Obratovanje športnih objektov;
9262 Dejavnost marin in smučarskih cen-
trov, druge športne dejavnosti; 9272 Druge
dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301 Dejav-
nost pralnic in kemičnih čistilnic; 9500 Za-
sebna gospodinjstva z zaposlenim osebjem.

Pri dejavnosti pod šifro 51.18, družba
opravlja vse, razen posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod
šifro 74.12, družba opravlja vse, razen revi-
zijske dejavnosti.

Rg-114793
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 97/00273 z dne 19. 11. 1997 pri
subjektu vpisa AGRAFA, gradbena opera-
tiva, d.d., sedež: Cesta krških žrtev 134c,
8270 Krško, pod vložno št. 1/03758/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo članov nadzornega sveta s temile
podatki:
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Matična št.: 5549973
Člani nadzornega sveta: Lukan Jože,

Svetina Marko in Pavlenč Marjan, izstopili
22. 4. 1997; Kos Jožef, Železnik Branko,
Pavlenč Marjan, Prelog Ivan, Jakovina Da-
mir in Udovč Stanislav, vsi vstopili 22. 4.
1997.

Rg-114796
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 97/00405 z dne 10. 11. 1997 pod
št. vložka 1/03892/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z neo-
mejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1227653
Firma: GTP SMREKAR & CO., trgovina

in gostinstvo, d.n.o., Krška vas
Skrajšana firma: GTP SMREKAR & Co.,

d.n.o., Krška vas
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: 8262 Krška vas, Krška vas

št. 33a
Osnovni kapital: 10.000 SIT
Ustanovitelja: Smrekar Barbara, Krška

vas, Krška vas št. 33a, vstop 11. 9. 1997,
vložek 5.000 SIT, odgovornost: odgovarja
s svojim premoženjem; Lopatič Zvonimir,
Krška vas, Krška vas št. 21, vstop 11. 9.
1997, vložek 5.000 SIT, odgovornost: od-
govarja s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
družbenica Smrekar Barbara, imenovana
11. 9. 1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 10. 11. 1997:
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastič-
nih mas; 4511 Rušenje objektov in zemelj-
ska dela; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
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; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 5010 Trgovina z motornimi vo-
zili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
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
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5166 Tr-
govina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, pen-
zionov; 5512 Dejavnost hotelov brez resta-
vracije; 5521 Dejavnost planinskih in dru-
gih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 5540 Točenje pi-
jač in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-

javnosti drugih prometnih agencij; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6522 Drugo kredit-
no posredništvo; 7010 Poslovanje z lastni-
mi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremični-
nami; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7481 Fotografska dejavnost; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje; 9261
Obratovanje športnih objektov; 9272 Dru-
ge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301 De-
javnost pralnic in kemičnih čistilnic; 93021
Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejav-
nost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost
pedikerskih salonov; 9500 Zasebna gos-
podinjstva z zaposlenim osebjem.

Pri dejavnosti pod šifro 51.18, družba
opravlja vse, razen posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov.

Rg-114797
Okrožno sodišče v Krškem je s skle-

pom Srg št. 97/00247 z dne 10. 11. 1997
pri subjektu vpisa R.M. TRADE, proizvod-
nja in storitve, d.o.o., sedež: Bohoriče-
va cesta 38, 8280 Brestanica, pod vlož-
no št. 1/03779/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala, družbenikov in zastopnikov s te-
mile podatki:

Matična št.: 5919916
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelj: Dimic Iztok, Ljubljana, Pre-

setnikova ulica 11, vstop 6. 6. 1997, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Resnik Maks, Brestanica, Bohoriče-
va cesta 38, razrešen 6. 6. 1997 in ponov-
no imenovan za direktorja, ki zastopa druž-
bo z omejitvijo, da sme sklepati pravne po-
sle v vrednosti nad 100.000 SIT le s
soglasjem družbenika Dimic Iztoka; proku-
rist Dimic Iztok, imenovan 6. 6. 1997.

Rg-114798
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 97/00154 z dne 5. 11. 1997 pri
subjektu vpisa PIONIR GRADBENA OPE-
RATIVA, Krško, d.d., sedež: Cesta krških
žrtev 134c, 8270 Krško, pod vložno št.
1/03758/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in skrajšano fir-
mo s temile podatki:

Matična št.: 5549973
Firma: AGRAFA, gradbena operativa,

d.d.
Skrajšana firma: AGRAFA, d.d.

Rg-114800

Okrožno sodišče v Krškem je s skle-
pom Srg št. 97/00415 z dne 5. 11. 1997
pri subjektu vpisa OPCIA BREŽICE, trgov-
sko podjetje, d.o.o., sedež: Mladinska
12, 8250 Brežice, pod vložno št.
1/02911/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenika in poslov-
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nega deleža ter spremembo kapitala s te-
mile podatki:

Matična št.: 5767016
Osnovni kapital: 15,000.000 SIT
Ustanovitelj: FLAMIN HOLDING, družba

za trgovino, proizvodnjo in storitve, d.o.o.,
Ljubljana, Na trati 11, vstop 17. 10. 1997,
vložek 13,500.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Rg-114801

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 97/00397 z dne 3. 11. 1997 pri
subjektu vpisa TANGO, Arhitekturno in
grafično oblikovanje, Brežice, d.o.o., se-
dež: Ulica 21. maja 26a, 8250 Brežice,
pod vložno št. 1/02911/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme,
skrajšane firme, naslova družbe, spremem-
bo kapitala, družbenikov, zastopnikov ter
uskladitev dejavnosti in uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5767016
Firma: OPCIA BREŽICE, trgovsko pod-

jetje, d.o.o.
Skrajšana firma: OPCIA BREŽICE,

d.o.o.
Sedež: 8250 Brežice, Mladinska 12
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Oberč Andrej, izstop

20. 11. 1995; Filipčič Krunoslav, Brežice,
Bizeljska cesta 59, vstop 20. 11. 1995,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Oberč Andrej, razrešen 20. 11.
1995; direktorica Vučajnk Karmen, Dobo-
va, Trg 7. julija 3, imenovana 29. 9. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 3. 11. 1997:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01131 Vinogradništvo;
01132 Sadjarstvo; 0130 Mešano kme-
tijstvo; 2212 Izdajanje časopisov; 2215
Drugo založništvo; 2512 Obnavljanje in pro-
tektiranje gum za vozila; 2513 Proizvodnja
drugih izdelkov iz gume; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2914 Pro-
izvodnja ležajev, zobnikov in elementov za
mehanski prenos energije; 2923 Proizvod-
nja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen
za gospodinjstva; 2924 Proizvodnja drugih
naprav za splošno rabo, d.n.; 3161 Pro-
izvodnja druge električne opreme za stroje
in vozila; 3162 Proizvodnja druge električ-
ne opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja elek-
tronk, elektronskih ventilov in drugih elek-
tronskih komponent; 3410 Proizvodnja mo-
tornih vozil; 3420 Proizvodnja karoserij za
vozila; proizvodnja prikolic in polprikolic;
3430 Proizvodnja delov in dodatne opreme
za motorna vozila in njihove motorje; 3541
Proizvodnja motornih koles; 3542 Proizvod-
nja koles; 3550 Proizvodnja drugih vozil,
d.n.; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi

deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila
motornih koles; trgovina s posameznimi de-
li in opremo; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5227 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5274
Druga popravila, d.n.; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov

v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6522 Drugo kredit-
no posredništvo; 7010 Poslovanje z lastni-
mi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v
najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G/51.18, druž-
ba opravlja vse, razen posredništva pri pro-
daji farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti
pod šifro K/74.12, družba opravlja vse, ra-
zen revizijske dejavnosti.

Rg-114802

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 97/00422 z dne 3. 11. 1997 pod
št. vložka 1/03891/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1227734
Firma: FOMEKS, fasade, ometi, Do-

bova, d.o.o., Veliki Obrež 8, Dobova
Skrajšana firma: FOMEKS, d.o.o., Do-

bova
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 8257 Dobova, Veliki Obrež 8
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Glogovič Jože, Dobova, Ve-

liki Obrež 8, vstop 1. 9. 1997, vložek
810.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Škofljanec Stanko, Krška vas, Velike Ma-
lence 28, vstop 1. 9. 1997, vložek
345.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Strgar Anton, Podbočje, Brod v Podbočju
2, vstop 1. 9. 1997, vložek 345.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Glogovič Jože, imenovan 1. 9. 1997,
zastopa družbo brez omejitev; zastopnik
Škofljanec Stanko, imenovan 1. 9. 1997,
zastopa družbo kot namestnik direktorja,
brez omejitev; zastopnik Strgar Anton, ime-
novan 1. 9. 1997, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 3. 11. 1997:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4532 Izo-
lacijska dela; 4541 Fasaderska in štukater-
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ska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4545 Druga zaključna
gradbena dela.

Rg-116211
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 97/00441 z dne 1. 12. 1997 pri
subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA JURIJA
DALMATINA KRŠKO, p.o., sedež: Šolska
ulica 1, 8270 Krško, pod vložno št.
1/00123/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšano firmo
in uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5083974
Firma: OSNOVNA ŠOLA JURIJA DAL-

MATINA KRŠKO
Skrajšana firma: OŠ JURIJA DALMA-

TINA
Dejavnost, vpisana dne 1. 12. 1997:

5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
nami; 5551 Storitve menz; 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 80102 Os-
novnošolsko splošno izobraževanje; 80103
Dejavnost zavodov za izobraževanje otrok z
motnjami v razvoju; 80422 Drugo izobraže-
vanje, d.n.; 92511 Dejavnost knjižnic.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.12, družba
opravlja vse, razen revizijske dejavnosti.

NOVO MESTO

Rg-114935
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 97/00272 z dne 20. 11.
1997 pri subjektu vpisa KOMET, Konfekci-
ja Metlika, d.d., sedež: Rosalnice 1, 8330
Metlika, pod vložno št. 1/00016/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča zmanjša-
nje osnovnega kapitala z umikom delnic in
spremembo članov nadzornega sveta s te-
mile podatki:

Matična št.: 5040035
Osnovni kapital: 500,000.000 SIT
Člani nadzornega sveta. Žlogar Ivanka,

Grčman Cvetka in Razstresen Marija, izsto-
pile 16. 12. 1994.

S sklepom skupščine z dne 23. 5. 1997
se zmanjša osnovni kapital z umikom delnic
za 76,000.000 SIT.

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku in izbris

iz sodnega registra

CELJE

Srg 578/97 Rg-38
To sodišče je v registrski zadevi predla-

gatelja sklenilo objaviti sklep:
Družba ZR POLNILNICA MINERALNE

VODE, d.o.o., Polnjenje mineralne vode
in proizvodnja brezalkoholnih pijač, Ki-

dričeva 35, Rogaška Slatina, preneha po
skrajšanem postopku.

Družba ima enega družbenika, in sicer:
Kolinska, prehrambena industrija, d.d.,
Ljubljana, Šmartinska cesta 30, ki prevze-
ma obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.

Premoženje družbe ostane družbeniku.
Sklep je sprejel družbenik dne 1. 4.

1997.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15

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

Okrožno sodišče v Celju
dne 20. 1. 1998

Srg 1070/96 Rg-39
To sodišče je v registrski zadevi predla-

gatelja sklenilo objaviti sklep:
Družba EKSKLUZIVA, podjetje za pro-

izvodnjo, trgovino, storitve in zaposlova-
nje invalidnih oseb, d.o.o., Celje, Ul. He-
roja Rojška 14, preneha po skrajšanem
postopku.

Družba ima enega družbenika, in sicer:
Kandorfer Aleksander, Ulica heroja Rojška
14, Celje, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Premoženje družbe prevzame družbenik.
Sklep je sprejel družbenik dne 8. 1.

1998.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15

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

Okrožno sodišče v Celju
dne 15. 1. 1998

Srg 2099/94 Rg-40
To sodišče je v registrski zadevi predla-

gateljice sklenilo objaviti sklep:
Družba LINIJA – Trgovsko in proizvod-

no podjetje, d.o.o., Aškerčeva ul. 2, Ce-
lje, preneha po skrajšanem postopku.

Družba ima eno družbenico, in sicer:
Majda Jager Schlosser, Plečnikova 23, Ce-
lje, ki prevzame obveznost plačila morebit-
nih preostalih obveznosti družbe.

Premoženje družbe ostane družbenici.
Sklep je sprejela družbenica dne 3. 5.

1994.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15

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

Okrožno sodišče v Celju
dne 6. 9. 1995

KRANJ

Srg 2159/94 Rg-37
Temeljno sodišče v Kranju, enota v Kra-

nju, je v registrski zadevi št. Srg 2159/94
zaradi vpisa prenehanja družbe po skrajša-
nem postopku dne 4. 2. 1998 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/4838/99 vpiše izbris družbe
THOLEX, podjetje za uvoz in izvoz ter

storitve, d.o.o., Škofja Loka, s sedežem v
Škofji Loki, Podlubnik 161, zaradi prene-
hanja po skrajšanem postopku.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 4. 2. 1998

LJUBLJANA

Srg 258/97 Rg-36
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

DEMONTI, inženiring, storitve, trgovi-
na, d.o.o., Ljubljana, Reboljeva 3, reg.
št. vl. 1/22249/00, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu skupščine z dne
1. 2. 1997.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Demšer Slavko, Mala vas
pri Grosupljem 46, z ustanovitvenim kapita-
lom 100.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 9. 2. 1998

Srg 153/97 Rg-42

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

Družba FERKOL-POMOČ, podjetje za
izvajanje socialno varstvenih storitev,
k.d., Ljubljana, s sedežem Cesta v ko-
stanj 11a, reg. št. vl. 1/22740/00, prene-
ha po sklepu skupščine z dne 16. 12.
1996.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Ferkol Darja, Ljubljana,
Cesta v kostanj 11a in Dobaja Franjo, Tesar-
ska 10, Ljubljana Črnuče 26, z ustanovitve-
nim kapitalom 100.000 SIT, ki prevzemata
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe, vsak do ene polovice.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje deli med družbe-
niki v skladu z določili pogodbe o ustanovi-
tvi komanditne družbe, in sicer tako, da se
komanditistu izplača njegov kapitalski de-
lež, preostanek premoženja pa pripada
komplementarju.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 1. 1998



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 15 / 27. 2. 1998 / Stran 1497

SLOVENJ GRADEC

Srg 452/97 Rg-41
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je v

registrski zadevi št. Srg 452/97 zaradi vpi-
sa prenehanja družbe po skrajšanem po-
stopku dne 27. 1. 1998 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/5887-00 vpiše izbris družbe
ROŽNIK, vzgajanje in prodaja, d.o.o., s
sedežem Vuhred 104, Vuhred, zaradi pre-
nehanja po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih obveznosti
izbrisane družbe prevzame Mravljak Darin-
ka, Radlje ob Dravi, Partizanska ulica 2.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 27. 1. 1998

Evidenca statutov
sindikatov

Št. 02800-1/98 104/27 Ob-827

Statut podružnice Konitex, sprejet na us-
tanovni skupščini članov sindikata Neodvi-
sni sindikat Slovenije – podružnica Ko-
nitex Slovenske Konjice, s sedežem v
Slovenskih Konjicah, Mestni trg 18, dne
19. 12. 1997, se hrani pri Upravni enoti
Slovenske Konjice.

Statut je vpisan v evidenco statutov pod
št. 51, z dne 27. 1. 1998.

Št. 029-2/98-2/23 Ob-828
Pravila KSS Pergam, Sindikata pod-

jetja Transport servis, CKŽ 133, Krško,
z matično številko 1166824, sprejeta dne
28. 1. 1998, so vpisana v evidenco in hram-
bo statutov sindikatov pod št. 70 pri Upravni
enoti Krško.

Št. 02400-001/98-01/0443 Ob-829
Upravna enota Žalec sprejme v hrambo

statut, vpisan v evidenco statutov sindikatov
z dnem 13. 2. 1998 pod zap. št. 73, z
nazivom pravila sindikata Upravne enote Ža-
lec, ki ga je zahtevala pooblaščena oseba
sindikata z imenom Sindikat državnih in
družbenih organov Slovenije, Sindikat
upravne enote Žalec in sedežem Savinj-
ske čete 5, Žalec.

Št. 022-4/93-05-521 Ob-830
Pravila sindikata delavcev Paloma – Per-

gam sprejeta na ustanovnem zboru sindika-
ta z dne 12. 3. 1997 se hranijo v Upravni
enoti Pesnica.

Pravila se vodijo v evidenci statutov pod
zap. št. 16, z dne 12. 2. 1998 pri Upravni
enoti Pesnica.

Matična številka (identifikacijska) sindi-
kata delavcev Paloma – Pergam je
5963958.

Upravna enota Pesnica ugotavlja, da gre
v konkretnem primeru za registracijo spre-
memb pravil o delovanju sindikata Paloma –
Pergam.

Št. 022-1/98-521 Ob-831
Pravila SVIZ OŠ Kerenčič Pesnica

sprejeta na ustanovnem zboru sindikata z
dne 26. 6. 1997 se hranijo v Upravni enoti
Pesnica.

Pravila se vodijo v evidenci statutov pod
zap. št. 17, z dne 12. 2. 1998 pri Upravni
enoti Pesnica.

Matična številka (identifikacijska) SVIZ
OŠ Kerenčič Pesnica je 1046268.

Upravna enota Pesnica ugotavlja, da gre
v konkretnem primeru za registracijo usta-
novitve SVIZ OŠ Kerenčič Pesnica.

Št. 024-1/98 Ob-832
Statut sindikata vzgoje, izobraževanja

in znanosti Slovenije in sklep o območni
organiziranosti Območnega odbora SVIZ
Škofja Loka, ki so ga sprejeli sindikalni zaup-
niki zavodov na 1. seji območnega odbora,
dne 25. 11. 1997, je v hrambi pri Upravni
enoti Škofja Loka.

Statut in sklep sta vpisana v evidenco
statutov sindikatov pod zap. št. 66.

Sindikatu vzgoje, izobraževanja in zna-
nosti Slovenije Območni odbor SVIZ Škofja
Loka je dodeljena matična številka Statis-
tičnega urada RS – 1132679.

Št. 014-4/94 Ob-833
Sindikat podjetja Avtoplus, d.d., PE Po-

stojna, Neodvisnost, Konfederacija no-
vih sindikatov Slovenije, se z dnem 8. 1.
1998 hrani pri Upravni enoti Postojna, Ljub-
ljanska 4, Postojna. Pravilnik je vpisan v
evidenco statutov pod zap. št. 15.

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 21/97-6 R-15
Jožef Komac, roj. 14. 12. 1886 v Soči,

očetu Jožefu Komacu in materi Mariji Klavo-
ra, je pogrešan od 4. 1. 1939.

Skrbnik za poseben primer je Drago Von-
čina, Linhartova 40, Ljubljana.

Okrajno sodišče v Tolminu
dne 28. 1. 1998

N 19/97-6 R-14
Zeno Božič, roj. 11. 4. 1872, očetu Šte-

fanu Božiču in materi Marijani Božič, roj.

Kovačič v Klavžah 53, Most na Soči, je
pogrešan od začetka I. svetovne vojne.

Skrbnica za poseben primer je Marjeta
Simončič Tonkli iz Breginja št. 75.

Okrajno sodišče v Tolminu
dne 28. 1. 1998

Oklici dedičem

I D 39/97 R-12
Bernik Velena, roj. Mravlje, hči Teodor-

ja, roj. 17. 1. 1914, nazadnje stanujoča
Pod bresti 34, Ljubljana, drž. RS, je
11. 11. 1996 umrla brez oporoke, vsled
česar sledi dedovanje po zakonu.

Poleg znanih zakonitih dedičev pride v
poštev kot zakoniti dedič tudi Janko Mrav-
lje, ki pa živi na neznanem naslovu.

Zapustničinega zgoraj navedenega dedi-
ča in morebitne druge dediče pozivamo, da
v roku enega leta od objave tega oklica so-
dišču priglasijo svoje pravice do zapuščine.

Po preteku tega roka bo sodišče opravi-
lo zapuščinsko obravnavo na podlagi po-
datkov, s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 1. 1998

Oklici o skrbnikih in razpravah

I P 174/97 R-26

To sodišče je po sodnici mag. Nini Be-
tetto, v pravdni zadevi tožeče stranke mld.
Patricije Grad, ki jo zastopa mati Darja Grad
in Darje Grad, obe iz Ljubljane, Vevška c.
31, ki jo zastopa odvetnik Mitja Stražar iz
Ljubljane, proti toženi stranki Raffaelu Jaco-
piniju iz Italije, 176 Via San Sovino, 50100
Firence, Italija, zaradi ugotovitve očetovs-
tva, plačevanja preživnine in verzije, na pred-
log tožeče stranke za postavitev začasnega
zastopnika sklenilo:

toženi stranki se kot začasna zastopnica
postavi Irma Kirin-Zakrajšek, strokovna so-
delavka pri Okrožnem sodišču v Ljubljani.

Začasna zastopnica bo zastopala toženo
stranko, dokler ne bo tožena stranka ali njen
pooblaščenec nastopila pred sodiščem.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 2. 1998

P 310/96 R-31

To sodišče je v pravdni zadevi tožeče
stranka Bezlaj Emice in Vladislava oba stan.
Novi dom 3, Trbovlje, ki ju zastopa odv.
Danijel Brtoncelj, zoper toženo stranko Ma-
rinkovič Milivoja in Zdenko, oba stan. Tr-
bovlje, Globušak 7, oziroma Trg svobode
35, zaradi plačila 12.940 DEM v tolarski
protivrednosti, na podlagi 84. člena ZPP
(zakon o pravdnem postopku), sklenilo:

toženi stranki Marinkovič Milivoju in Ma-
rinkovič Zdenki, prijavljenem na naslovu Trg
svobode 35, Trbovlje, se postavi začasno
zastopnico Majdo Turšič, pravnico, stan. Lo-
ke 34, Trbovlje, zaposleno pri Okrajnem
sodišču v Trbovljah.

Začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko, dokler tožena stranka ne bo nasto-
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pila pred sodiščem oziroma dokler ji skrb-
stveni organ ne bo postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 30. 10. 1997

Amortizacije

N 2/98 R-37
Na predlog Nika Jerončiča iz Velenja,

Jenkova 17, se uvaja amortizacija hranilne
knjižice Ljubljanske banke – Splošne banke
Velenje na prinosnika z geslom številka
52800-620-37-400-129837-35.

Priglasitveni rok je 60 dni.
Okrajno sodišče v Velenju

dne 18. 2. 1998

Stečajni postopki
in likvidacije

St 31/97 S-112
To sodišče razpisuje narok za prisilno

poravnavo v zadevi Veletrgovina VEMA ex-
port-import, d.d., Maribor, Tržaška c. 65,
za dne 31. 3. 1998 ob 9. uri v sobi št. 330
tukajšnjega sodišča.

Upniki si lahko ogledajo predloženi na-
črt finančne reorganizacije dolžnika na tem
sodišču, in sicer v ponedeljek od 9. do 12.
ure, v sredo od 9. do 12. ure in od 13. do
15. ure in v petek od 9. do 12. ure v pisarni
št. 217.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 16. 2. 1998

St 34/97 S-113
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 34/97 sklep z dne 11. 2. 1998:
Stečajni postopek nad dolžnikom: Mic-

hel, Agencija, poslovne storitve, trgovi-
na in marketing, d.o.o., Na Otoku 10,
Celje, se začne in takoj zaključi.

Sklep o začetku in zaključku stečajnega
postopka se objavi v Uradnem listu RS in na
sodni deski tukajšnjega sodišča.

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

Po pravnomočnosti tega sklepa se dolž-
nik: Michel, Agencija, poslovne storitve, tr-
govino in marketing, d.o.o., Na Otoku 10,
Celje, izbriše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Celju
dne 11. 2. 1998

St 29/97 S-114
To sodišče je s sklepom stečajnega se-

nata opr. št. St 29/97 z dne 16. 2. 1998
začelo stečajni postopek nad dolžnikom In-
dustrija kovinskih izdelkov IKI, d.o.o., Hr-
pelje, Industrijska ulica 3, Kozina.

V postopku se uporablja naziv firme In-
dustrija kovinskih izdelkov IKI, d.o.o., Hrpe-
lje, v stečaju.

Za stečajno upraviteljico se določi od-
vetnica Mara Turk iz Kopra, Pristaniška 8.

Narok za preizkus terjatev bo dne 22. 5.
1998 ob 8.30 v sobi št. 135 tega sodišča.

Upnike pozivamo, da z vlogo v dveh iz-
vodih in dokazi prijavijo svoje terjatve ste-
čajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica.

Dolžnike pozivamo, da brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove do dolžnika.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
16. 2. 1998.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 16. 2. 1998

St 8/97 S-115
To sodišče na podlagi prvega odstavka

101. člena ZPPSL objavlja:
1. Da je s sklepom St 8/97 z dne 19. 2.

1998 začelo stečajni postopek nad dolžni-
kom Farmatin, Podjetje za kmetijsko
proizvodnjo, trgovino na debelo in drob-
no Brežice, d.o.o., Cundrovec 21.

2. Za stečajnega upravitelja je bil imeno-
van Zdravko Groboljšek, odvetnik iz Sevnice.

3. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje
terjatve stečajnemu senatu v dveh pisnih
izvodih v skladu z 137. členom ZPPSL v
dveh mesecih od dneva, ko je bil oklic o
začetku stečajnega postopka objavljen v
Uradnem listu RS.

4. Dolžnike pozivamo, da brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove stečajni masi.

5. Narok za preizkus terjatev bo dne
24. 6. 1998 ob 8.30 v razpravni dvorani
IV/II tega sodišča, CKŽ 12.

6. Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko dne 19. 2. 1998.

Okrožno sodišče v Krškem
dne 19. 2. 1998

St 1/98 S-116
I. Začne se stečajni postopek zoper dolž-

nika TIO tekstilna industrija Otiški vrh,
d.d, Otiški vrh 53, Šentjanž pri Dravo-
gradu.

II. Odslej se firma dolžnika glasi TIO tek-
stilna industrija Otiški vrh, d.d., Otiški vrh
53, Šentjanž pri Dravogradu – v stečaju.

III. Za stečajnega upravitelja se postavi
dipl. jur., Tone Kozelj – odvetnik iz Slovenj
Gradca, Glavni trg 39.

IV. I. narok za preizkus terjatev bo dne
3. 6. 1998 ob 9. uri v sobi št. 28, tukajšnje-
ga sodišča.

V. Upniki naj prijavijo svoje terjatve ste-
čajnemu senatu v roku dveh mesecev, šte-
to od dneva objave tega oklica. Vlogo mora-
jo poslati v dveh izvodih skupaj z dokazili o
utemeljenosti prijavljene terjatve in z naved-
bo žiro računa ali drugega računa upnika.
Za terjatve, v katerih je pravdni postopek v
teku, se v prijavi navede sodišče pred kate-
rim teče psotopek in označba spisa. Loči-
tveni upniki morajo navesti v prijavi del dolž-
nikovega premoženja, na katerega se nana-
ša njihova terjatev in znesek, do katerega
njihova terjatev ne bo krita z ločitveno pravi-
co. Izločitveni upniki pa morajo navesti v
prijavi del premoženja (predmet), na katere-
ga se nanaša njihov zahtevek. Upniki mora-
jo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini
5% vrednosti prijavljene terjatve, vendar naj-
več 27.000 SIT.

VII. Dolžnike stečajnega dolžnika poziva-
mo, da brez odlašanja poravnajo svoje dol-
gove, ki jih imajo do stečajnega dolžnika.

VIII. Oklic upnikom je bil nabit na ogla-
sno desko tukajšnjega sodišča dne 19. 2.
1998.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 19. 2. 1998

Razpisi
 delovnih mest

Št. 13/98 Ob-878
Upravni odbor Inštituta za narodnostna

vprašanja (INV), Ljubljana, razpisuje delov-
no mesto

direktorja Inštituta za narodnostna
vprašanja, Ljubljana

za mandatno obdobje 4 let.
1. Kandidat mora za zasedbo tega de-

lovnega mesta poleg splošnih pogojev
skladno z zakonom o raziskovalni dejavno-
sti ter statutom INV izpolnjevati naslednje
pogoje:

– da ima vodstvene in organizacijske
sposobnosti,

– da je uveljavljen strokovnjak s področ-
ja dejavnosti INV,

– da izpolnjuje pogoje iz 29. in 30. čle-
na zakona o raziskovalni dejavnosti.

2. Kandidat naj svoji prijavi poleg dokazil
o izpolnjevanju razpisnih pogojev priloži še
bibliografijo, kratek življenjepis in svoj pred-
log razvoja INV.

3. Rok za prijavo je 15 dni po objavi
razpisa.

4. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30
dneh po končanem razpisnem postopku.

Kandidati naj svoje prijave z dokazili o
izpolnjevanju razpisnih pogojev pošljejo na
naslov: Inštitu za narodnostna vprašanja,
Ljubljana, Erjavčeva 26, s pripisom “za raz-
pis”.

Inštitut za narodnostna vprašanja
Ljubljana

Št. 122-1/98 Ob-911
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 15. člena zakona o sodniš-

ki službi (Ur. l. RS, št. 19/94 in 8/96):
a) 2 prosti mesti vrhovnih sodnikov

na upravnem oddelku Vrhovnega sodiš-
ča Republike Slovenije;

b) 2 prosti mesti višjih sodnikov na
civilnem oddelku Višjega sodišča v Ljub-
ljani;

c) 1 prosto mesto okrožnega sodni-
ka na Okrožnem sodišču v Kopru;

č) 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Brežicah,

– 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Celju,

– 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Domžalah,

– 3 prosta mesta okrajnih sodnikov
na Okrajnem sodišču v Lendavi,

– 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Ljutomeru.

II. na podlagi 101. člena zakona o sod-
niški službi (Ur. l. RS, št. 19/94 in 8/96):

a) 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Mariboru.
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III. na podlagi 103. člena zakona o sod-
niški službi (Ur. l. RS, št. 19/94 in 8/96):

a) 2 prosti mesti višjih sodnikov na
kazenskem oddelku Višjega sodišča v
Ljubljani.

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

pogoje za izvolitev iz 8. člena zakona o sod-
niški službi in posebne pogoje za izvolitev
na mesto vrhovnega sodnika, določene v 4.
členu zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o sodniški službi;

K I/b, K III/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne

pogoje za izvolitev iz 8. člena zakona o sod-
niški službi in posebne pogoje za izvolitev
na mesto višjega sodnika, določene v 3.
členu zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o sodniški službi;

K I/c
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne

pogoje za izvolitev iz 8. člena zakona o sod-
niški službi in posebne pogoje za izvolitev
na mesto okrožnega sodnika, določene v
2. členu zakona o spremembah in dopolni-
tvah zakona o sodniški službi;

K I/č, K II/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne

pogoje za izvolitev iz 8. člena zakona o sod-
niški službi in posebne pogoje za izvolitev
na mesto okrajnega sodnika, določene v 1.
členu zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o sodniški službi.

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

Ministrstvo za pravosodje

Št. 1/98 Ob-912

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

vodje območnih izpostav
1. vodja območne izpostave Celje

(ponovni razpis),
2. vodja Območne izpostave Lenda-

va (ponovni razpis),
3. vodja Območne izpostave Velenje

(ponovni razpis),
4. vodja Območne izpostave Radov-

ljica (ponovni razpis),
5. vodja Območne izpostave Krško

(ponovni razpis),
6. vodja Območne izpostave Nova

Gorica,
7. vodja Območne izpostave Tolmin,
8. vodja Območne izpostave Litija,
9. vodja Območne izpostave Kočevje

(ponovni razpis),
10. vodja Območne izpostave Loga-

tec – s polovičnim delovnim časom,
11. vodja Območne izpostave Rogaš-

ka Slatina – s polovičnim delovnim časom,
12. vodja Območne izpostave Sevnica,
13. vodja Območne izpostave Žalec,
14. vodja Območne izpostave Postoj-

na.
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje

pogoje:
– da so državljani Republike Slovenije,

– da imajo:
  za izpostavo št. 1 najmanj visokošolsko

izobrazbo,
  za izpostave od 2 do vključno 7 naj-

manj višješolsko izobrazbo,
  za izpostave od 8 do vključno 14 naj-

manj srednješolsko izobrazbo družboslov-
ne, humanistične ali ekonomske smeri,

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

– da strokovno poznajo področje ljubi-
teljskih kulturnih dejavnosti.

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

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

misijo upravnega odbora Sklada” in dokazili
o izpolnjevanju razpisnih pogojev sprejema
upravni odbor Sklada RS za ljubiteljske kul-
turne dejavnosti, Štefanova 5, Ljubljana,
osem dni po objavi v Uradnem listu RS.

Komisija bo upoštevala le prijave z vsemi
zahtevanimi podatki in prilogami.

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

Sklad RS za ljubiteljske kulturne
dejavnosti

Javna naročila
po zakonu

o javnih naročilih

Javni razpis za izbiro izvajalca
brez omejitev

Popravek

Št. 24 Ob-903
V javnem razpisu za programsko in stroj-

no opremo za računalniško prodajo gleda-
liških kart in vodenje vseh potrebnih blagaj-
niških evidenc za blagajno za publiko, ob-
javljenem v Uradnem listu RS, št. 11, z dne
13. 2. 1998, Ob-595, se:

– druga alinea 5. točke pravilno glasi:
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane
preference za domače ponudnike v višini
10%,

– tretja alinea 5. točke glasi: Rok za od-
dajo ponudb je 10. marec 1998. Upošte-
vane bodo ponudbe, ki bodo prispele do
navedenega datuma do 12. ure na naslov
naročnika.

SNG Maribor

Št. 60/98 Ob-819
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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: Otroški vrtec Metlika, kont. oseba Fran-

čiška Hauptman, Župančičeva 1, Metlika,
tel. 068/58-198, faks 068/58-198.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nabava živil po sku-

pinah za leto 1998:
I. skupina: kruh,
II. skupina: mleko in mlečni izdelki,
III. skupina: sadje in zelenjava,
IV. skupina: meso in mesni izdelki,
V. skupina: splošno prehrambeno

blago.
3. Orientacijska vrednost naročila:
I. skupina: 800.000 SIT,
II. skupina: 750.000 SIT,
III. skupina: 2,300.000 SIT,
IV. skupina: 3,000.000 SIT,
V. skupina: 3,300.000 SIT.
4. Dobavni rok: 12 mesecev.
5. Ponudba mora vsebovati naslednje

elemente:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– reference,
– vzorec pogodbe s pogodbenim pred-

računom, ki mora vsebovati ceno brez pro-
metnega davka in z vključenim prometnim
davkom, cena naj bo fiksna in oblikovana za
plačilo po dobavi,

– datum do katerega velja ponudba,
– dinamiko realizacije ponudbe,
– navedbo pooblaščene osebe, ki daje

tolmačenja na zahtevo naročnika v zvezi s
ponudbo.

Ponudbe, ki ne bodo vsebovale elemen-
tov iz prve do vključno sedme alinee prejš-
njega odstavka, se bodo štele za nepravilno
sestavljene.

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

6. Rok oddaje ponudb, ki začne teči z
dnevom objave javnega razpisa je 20 dni od
dneva objave razpisa. Način predložitve po-
nudb: ponudbe morajo biti poslane priporo-
čeno po pošti. Ponudbe pošljite na naslov:
Otroški vrtec Metlika, Župančičeva 1, 8330
Metlika.

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

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

O datumu odpiranja ponudb bodo po-
nudniki obveščeni pisno.

7. Zastopniki ponudnikov morajo imeti
pri odpiranju ponudb pisna pooblastila za
zastopanje.

8. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so:

– ponudbena cena in kompletnost po-
nudbe,

– roki dobave,
– boljše reference,
– druge ugodnosti (popusti ipd.).
Naročnik ni dolžan izbrati ponudbe, ki

vsebuje najnižjo ceno, temveč prosto pre-
soja o izbiri najugodnejšega ponudnika v
skladu z navedenimi merili.

9. Ponudniki bodo obveščeni o izidu raz-
pisa najkasneje v roku 15 dni od odpiranja
ponudb.

10. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Otroški vrtec Metlika, kont.
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oseba Janja Pegam, Župančičeva 1, Metli-
ka, tel. 068/58-198, faks 068/58-198, taj-
ništvo, vsak dan od 7. do 13. ure, proti
plačilu stroškov dokumentacije v višini
1.000 SIT.

Način plačila na ŽR Otroškega vrtca Met-
lika: 52130-603-34121 oziroma na blagajni
vrtca na račun št. 1-789 (sklicna številka).

Otroški vrtec Metlika

Ob-820
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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: OŠ Velika Nedelja, kont. oseba Boris
Skok, Velika Nedelja 13, Velika Nedelja,
tel. 062/742-040, faks 062/742-040.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izgradnja prizidka
pri telovadnici.

3. Orientacijska vrednost naročila:
20,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 6 mesecev.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 30. 3. 1998 do 9. ure,
na naslov: OŠ Velika Nedelja, prevzemnik Bo-
ris Skok, Velika Nedelja 13, Velika Nedelja,
tel. 062/742-040, faks 062/742-040, e-mail
Boris.Skok@guest.arnes.si.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 31. 3. 1998
ob 9. uri, na naslovu: OŠ Velika Nedelja,
odpiranje vodi Irena Meško-Kukovec, Veli-
ka Nedelja 13, Velika Nedelja, tel.
062/742-040, faks 062/742-040.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 20. 4. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo: OŠ Velika Nedelja, kont. oseba
Boris Skok, Velika Nedelja 13, Velika Nede-
lja, tel. 062/742-040, faks 062/742-040,
e-mail Boris.Skok@guest.arnes.si.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 15. 3. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: s položnico, na račun šte-
vilka: 52410-603-30297.

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

Ponudba mora veljati do: 29. 4. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 24. 4. 1998.
Osnovna šola Velika Nedelja

Ob-821
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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: Staninvest Maribor, kont. oseba Jadviga
Jug, Grajska ul. 7, Maribor, tel.
062/225-011, faks 062/222-079, soba
št. 109/I.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: obnova strehe, dim-
nikov in kleparskih izdelkov na objektu
Slovenska 13, Maribor.

3. Orientacijska vrednost naročila:
10,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 1 mesec in 10 dni, zače-
tek 4. 5. 1998 in zaključek 12. 6. 1998.

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

Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike v viši-
ni 100%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 20. 3. 1998 do
9. ure, na naslov: Staninvest Maribor, Graj-
ska ul. 7, tajništvo 04, Grajska ul. 7/I, Mari-
bor, tel. 062/225-011, faks 062/222-079,
soba št. 105/I.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 24. 3. 1998
ob 8. uri, na naslovu: Staninvest Maribor,
odpiranje vodi Armando Hreščak, dipl. gr.
inž., Grajska ul. 7, Maribor, tel.
062/225-011, faks 062/222-079, soba
št. 105/I.

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: Staninvest Maribor, kont.
oseba Jadviga Jug, Grajska ul. 7, Maribor,
tel. 062/225-011, faks 062/222-079, so-
ba št. 109.

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

Način plačila: pred dvigom dokumenta-
cije, na žiro račun številka:
51800-601-11903 – pristojbina za javni
razpis.

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

Ponudba mora veljati do: 12. 6. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 8. 4. 1998.
Staninvest Maribor, p.o.

Št. 166-1/98 Ob-822
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Zdravstveni dom Ljubljana, kont. oseba
Fani Župec-Hiti, dipl. ek., Kotnikova 28,
Ljubljana, tel. 061/329-167, faks
061/13-12-237, soba št. 32.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nabava
a) vrtečih inštrumentov (svedrov, ko-

reninskih svedrov, frez, mandrel in polir-
nih ploščic),

b) potrošnega materiala in drobnega
inventarja v zobozdravstvenih ordinaci-
jah,

c) potrošnega materiala v zobni teh-
niki,

d) potrošnega materiala v ortodontiji.
3. Orientacijska vrednost naročila:
  1. podskupina: 9,000.000 SIT,
  2. podskupina: 59,000.000 SIT,
  3. podskupina: 43,600.000 SIT,
  4. podskupina: 3,400.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

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

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: cena, kvaliteta, boniteta ponudnika,
reference ponudnika, celovitost ponudbe.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do  30. 3. 1998 do
12. ure, na naslov: Zdravstveni dom Ljublja-
na, prevzemnik vložišče, Kotnikova 28,
1000 Ljubljana, tel. 061/13-12-1083, so-
ba št. 33.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 31. 3. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Zdravstveni dom
Ljubljana, OE Center, odpiranje vodi dr.
Franc Turk, Metelkova 9, Ljubljana, tel.
061/13-28-128 h.c., sejna soba v pritličju.

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

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

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

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 16. 3. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: negotovinsko, na račun
številka: 50101-603-48587.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije, samo pismene, se

dobijo na naslovu kot pod 1. točko.
Ponudba mora veljati do: 18. 6. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 22. 5. 1998.
Zdravstveni dom Ljubljana

Št. 596 Ob-823
Na podlagi 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: Mariborski vodovod, javno podjetje,
d.d., Jadranska cesta 24, Maribor.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
3. Navedba vsebine: strokovni nadzor

nad zdravstveno ustreznostjo pitne vo-
de:

a) odvzem vzorcev,
b) izvedba analiz vzorcev,
c) izvedba letnega terenskega pre-

gleda,
d) izdelava letnega poročila o

zdravstveni ustreznosti pitne vode in var-
nosti vodooskrbe.

4. Orientacijska vrednost naročila po po-
stavkah:

e) odvzem vzorcev: 2,000.000 SIT,
f) izvedba analiz vzorcev: 7,000.000 SIT,
g) izvedba letnega terenskega pregleda:

500.000 SIT,
h) izdelava letnega poročila o zdravstve-

ni ustreznosti pitne vode in varnosti vodoo-
skrbe: 500.000 SIT.

5. Na: začetek izvajanja 1. 4. 1998, za-
ključek 31. 12. 1998.

6. Začetek in dokončanje del: začetek
izvajanja 1. 4. 1998, zaključek 31. 12.
1998.

7. Merila za izbiro najugodnejše
ponudbe: merila, navedena v razpisni doku-
mentaciji.

8. Rok in način oddaje ponudb: upošte-
vane bodo ponudbe, ki bodo predložene
najkasneje do 13. 3. 1998 do 12. ure, na
naslov: Mariborski vodovod, Javno podjet-
je, d.d., prevzemnik Samo Kumer, Jadran-
ska ul. 24, Maribor, tel. 062/307-807, faks
062/307-730, soba št. 011.

Zapečatene ponudbe morajo biti ozna-
čene z napisom “ Ne odpiraj – Ponudba za
strokovni nadzor nad zdravstveno ustrez-
nostjo pitne vode”.

9. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb
bo 13. 3. 1998 ob 12.30, na naslovu: Ma-
riborski vodovod, Javno podjetje, d.d., od-
piranje vodi Boris Fatur, Jadranska ul. 24,
Maribor, tel. 062/307-807, faks
062/307-730, odpiranje bo opravljeno v
sejni sobi – soba št. 110.

10. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa: ponudniki
bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje v
osmih dneh po odpiranju ponudb. Predvi-
deni datum objave dodelitve naročila:
26. 3. 1998.

11. Kraj, oseba in čas, v katerem zainte-
resirani ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo: Mariborski vodovod, Javno pod-
jetje, d.d., Jadranska ul. 24, Maribor, kont.
oseba je Samo Kumer, dipl. inž., tel.
062/307-807, faks 062/307-730.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
za 5.000 SIT, vsak delovnik od 8. do 14.
ure po objavi.

Način plačila: z virmanom ali položnico
na račun številka: 51800-601-12066 z oz-
nako “Za javni razpis – nadzor nad
zdravstveno ustreznostjo pitne vode”.

12. Opcija ponudbe: ponudbe morajo
veljati do 13. 4. 1998.

13. Ostali podatki: dodatne informacije
v zvezi z javnim naročilom, lahko ponudniki
dobijo na naslovu kot pod 11. točko – samo
na podlagi pisnega zahtevka.

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

15. Način oddaje del: dela bodo odda-
na kot celota ali ločeno – posameznim po-
nudnikom po posameznih postavkah.

Mariborski vodovod, d.d.

Št. 55/98 Ob-824
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Krajevna skupnost Hotiza, Hotiza, Len-
dava, kont. oseba Kolarič Jože, Atrij, d.o.o.,
Grajska ulica 39, tel. 71-245.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izgradnja III. faze fe-
kalne kanalizacije Hotiza.

3. Orientacijska vrednost naročila:
30,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanje del: april
1998 in zaključek oktober 1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje v 30 dneh od dneva
objave tega razpisa v Uradnem listu RS do
24. ure, na naslov: Krajevna skupnost Hoti-
za, Hotiza, 9220 Lendava, prevzemnik Šte-
fan Kolman.

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 odpiran-
ja javnega razpisa.

Javno odpiranje ponudb bo 35. dan po
objavi tega oglasa v Uradnem listu RS, ob
12. uri v gasilskem domu v Hotizi. V prime-
ru, da je ta dan nedelja ali praznik je dan
odpiranja ponudb naslednji dan ob istem
času in na istem mestu.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 45. dne od objave tega
razpisa v Uradnem listu RS.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Krajevna skupnost Hotiza,
Kolman Štefan, Hotiza 129.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
vsak dan v roku 10 dni od dneva objave
tega razpisa v Uradnem listu RS, na naslo-
vu: Krajevna skupnost Hotiza, Kolman Šte-
fan, Hotiza 129, od 15. do 17. ure za
10.000 SIT.

Način plačila: na ŽR Krajevne skupnosti
Hotiza št. 51920-763-36899.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Atrij, gradbeni inženiring Odranci, d.o.o.,

Grajska ulica 39, Odranci. Kontaktna ose-
ba Kolarič Jože, tel.71-245.

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

Ponudba mora veljati do: 1. 5. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 50. dan od objave tega razpisa.
Krajevna skupnost Hotiza

Št. 243 Ob-825
Na podlagi določil zakona o javnih naro-

čilih (Ur. l. RS, št. 24/97) in odredbe o
obvezni vsebini razpisne in ponudbene do-
kumentacije (Ur. l. RS, št. 33/97), Občina
Škofljica objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

za redno vzdrževanje, varstvo
in obnavljanje lokalnih in občinskih
cest na območju Občine Škofljica
1. Naročnik: Občina Škofljica, Šmarska

cesta 3, Škofljica.
2. Predmet razpisa: redno vzdrževanje,

varstvo in obnavljanje lokalnih in občinskih
cest na območju Občine Škofljica.

3. Orientacijska vrednost vseh del:
ca. 12,400.000 SIT.

4. Pričetek del: po podpisu pogodbe
za l. 1998.

5. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika:

– celovitost ponudbe,
– plačilni pogoji in fiksnost cen,
– reference,
– ostale ugodnosti, navedene v razpisni

dokumentaciji,
– cena: najcenejši ponudnik ni nujno, da

je najugodnejši.
6. Ponudba mora vsebovati:
– ime in naslov ponudnika,
– podpisane in žigosane razpisne po-

goje,
– dokazila o registraciji podjetja in dovo-

ljenje za opravljanje razpisane dejavnosti,
– reference ponudnika in podizvajalcev

za opravljanje navedenih del,
– spisek podizvajalcev,
– ponudbeno ceno na enoto, podano

po postavkah iz razpisne dokumentacije,
– fiksnost cen in plačilni pogoji,
– garancije (glej razpisno dokumenta-

cijo),
– finančni podatki: BON 1, BON 2 ali

BON 3, oziroma bilanco uspeha za preteklo
leto (s.p.),

– ostale pogoje iz razpisne dokumenta-
cije.

7. Naročnik si pridržuje pravico, da z iz-
branim ponudnikom sklene pogodbo v okvi-
ru sredstev zagotovljene porabe v občin-
skem proračunu, na segmentu: redno vzdr-
ževanje in varstvo cest.

8. Ponudniki prejmejo razpisno doku-
mentacijo na Občini Škofljica, Šmarska c.3,
1291 Škofljica v času uradnih ur.

9. Rok za prijavo na javni razpis je 14 dni
po objavi v Uradnem listu RS.

Ponudbe v originalu se dostavijo po
pošti ali osebno na naslov: Občina Škoflji-
ca, Šmarska c. 3, 1291 Škofljica, v zapr-
tih kuvertah s pripisom na vidnem mestu:
“Ne odpiraj - ponudba za redno vzdrževa-
nje in varstvo cest na območju Občine
Škofljica. Ponudba, ki ne bo oddana pra-
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vočasno in pravilno opremljena, se ne bo
obravnavala.

Javno odpiranje ponudb bo v petek, dne
13. 3. 1998 ob 12. uri. Ponudbe lahko
ponudniki oddajo do 11. ure istega dne.

10. Predstavniki ponudnikov, ki bodo
prisotni na javnem odpiranju, morajo imeti s
seboj pooblastilo za zastopanje.

11. Ponudniki bodo obveščeni o izidu v
roku 20 dni od odpiranja ponudb.

12. Ponudniki lahko dvignejo razpisno
dokumentacijo na Občini Škofljica, Šmar-
ska cesta 3, Škofljica, ob predložitvi potrdi-
la o plačilu materialnih stroškov v višini
2.000 SIT na žiro račun Občine Škofljica,
št. 50106-630-810134.

13. Vsa dodatna pojasnila ponudniki
prejmejo na Občini Škofljica, tel.: 666-311,
667-360.

Občina Škofljica

Št. 8/1-1/462-3-1/98 Ob-826
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Naročnik: Telekom Slovenije p.o., PE
Nova Gorica, Kidričeva 17, Nova Gorica.

2. Predmet razpisa: izbira izvajalca za
gradnjo naslednjih objektov:

– polaganje optičnega kabla Dorn-
berk - Branik in KKO Branik, Dornberk
ob optičnem kablu,

– telefonsko kabelsko omrežje KKO
in RNO Masore in Idrijske Krnice,

– polaganje optičnega kabla Nova
Gorica - Most na Soči,

– telefonsko kabelsko omrežje KKO
in RNO Volarje,

– telefonsko kabelsko omrežje KKO
in RNO Dolenja Trebuša,

– telefonsko kabelsko omrežje KKO
in RNO Livek.

3. Orientacijska vrednost del znaša:
– optični kabel Dornberk - Branik in KKO

Branik, Dornberk – 22 mio SIT,
– KKO in RNO Masore in Idrijske Krnice

– 20 mio SIT,
– optični kabel Nova Gorica - Most na

Soči  – 70 mio SIT,
– KKO in RNO Volarje – 8 mio SIT,
– KKO in RNO Dolenja Trebuša –

30 mio SIT,
– KKO in RNO Livek – 12 mio SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del:
– optični kabel Dornberk - Branik in KKO

Branik, Dornberk ob optičnem kablu - zače-
tek 1. 7. 1998, zaključek 30. 9. 1998,

– KKO in RNO Masore in Idrijske Krni-
ce - začetek 15. 4. 1998, konec 15. 6.
1998,

– optični kabel Nova Gorica - Most na
Soči - začetek 15. 6. 1998, zaključek
30. 9. 1998,

– KKO in RNO Volarje - začetek 1. 10.
1998, zaključek 30. 10. 1998,

– KKO in RNO Dolenja Trebuša - zače-
tek 15. 4. 1998, zaključek 15. 7. 1998,

– KKO in RNO Livek - začetek 1. 8.
1998, zaključek 30. 9. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so cena, roki, splošne reference
ter posebej še reference že opravljenih del

za naročnika ter prilagodljivost specifičnim
zahtevam naročnika.

6. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-
niki dvignejo od 2. do vključno 4. marca
1998 v službi za investicije pri Mariu Pavliću,
dipl. inž. el., v prostorih Telekoma, Ulica Tol-
minskih puntarjev 4, v Novi Gorici, telefon št.
065-1210. Na istem mestu lahko dobijo na-
tančnejše informacije v zvezi z razpisom.

Naročnik si pridržuje pravico korigirati
obseg del glede na razpisno in projektno
dokumentacijo.

7. Prijave
Na javni razpis se lahko prijavijo izvajalci

del, ki so registrirani za gradnjo telekomuni-
kacijskih kabelskih omrežij, imajo ustrezne
strokovne kadre in odgovarjajočo opremo.

8. Rok za oddajo ponudb je 3. 4. 1998,
do 10. ure na sedežu naročnika.

Ponudbe pošljite s priporočeno pošilj-
ko, na naslov: Telekom Slovenije, p.o., PE
Nova Gorica, Kidričeva 17, 5000 Nova Go-
rica ali oddajte osebno v pisarni administra-
cije PE Nova Gorica, Kidričeva 17.

Ponudbe morajo biti oddane v zapečate-
nih ovojnicah, ločeno za vsak objekt pose-
bej in z oznako: “Ne odpiraj“.

Opcija ponudbe mora biti do sklenitve
pogodbe.

9. Odpiranje ponudb bo 7. 4. 1998 v
sejni sobi Telekoma v II. nadstropju, Tolmin-
skih puntarjev 4, v Novi Gorici, s pričetkom
ob 10. uri.

Na odpiranje so vabljeni vsi predstavniki
ponudnikov, ki morajo imeti pisna poobla-
stila za zastopanje.

10. Obvestilo o izbiri
Ponudniki bodo o izidu razpisa obvešče-

ni najkasneje do 20. 4. 1998.
Telekom Slovenije, p,o.

PE Nova Gorica

Ob-853
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Rudnik Kanižarica v zapiranju, d.o.o.,
kont. oseba Jože Matekovič, tel.
068/56-100, 56-101 Kanižarica, Črnomelj,
tel. 068/56-100, faks 068/52-394.

2. Predmet javnega naročila: blago,
gradbena dela, storitve.

Navedba vsebine: letne nabave mate-
rialov in storitev v okviru rednega po-
slovanja (materiali, vzdrževanja, izved-
ba manjših gradbenih, inštalaterskih in
obrtniških del in odkup odpadnih suro-
vin):

– sklop št. 1: jamski les (okrogel jamski
les, hrastov opaž, hrastovi pragovi, rezan
les smreka),

– sklop št. 2: material za vzdrževanje,
(elektro naprav, strojnih naprav, črpališč v
jami, vodovodne, toplovodne in elektro in-
stalacije, prometnih in zelenih površin, ob-
jektov),

– sklop št. 3: storitve z gradbeno meha-
nizacijo (dovoz materiala, dovoz zemlje na
razdalji do 5 km in do 25 km, planiranje
površin, nakladanje zemlje na kamion, širo-
ki izkopi, odriv zemlje do 50 in 100 m,

odvoz zemlje do 1 km, utrjevanje zemlje,
zatravitev in pogozdovanje),

– sklop št. 4: gradbene storitve na vzdr-
ževanju in manjših izvedbah del

– (gradbene storitve na nizki gradnji –
izvedba fekalnih in meteornih kanalizacij, po-
laganje robnikov in izvedba zunanjih uredi-
tev, izvedba drenaž, opornih zidov, urejanje
brežin itd.)

– (gradbene storitve na visoki gradnji –
popravilo in izvedbe fasad, adaptacije pro-
storov, popravilo ostrešij in streh, kleparska
dela, izvedba tlakarskih in keramičarskih
del, pleskarska dela, izdelava manjših kon-
strukcij, rušitvena dela itd.),

– sklop št. 5: vzdrževanje in izvedba
manjših instalacijskih del (elektro instalaci-
je, vodovodne in toplovodne instalacije, zu-
nanje napeljave in zunanje razsvetljave –
kabelska izvedba),

– sklop št. 6: odkup odpadnih surovin
(odkup odpadnih surovin, rabljene rudarske
in druge opreme, neuporabljenih rezervnih
delov – predvideti sortiranje, nakladanje in
prevoz v lastni režiji).

3. Orientacijska vrednost naročila:
– sklop št. 1: 5,000.000 SIT,
– sklop št. 2: 6,000.000 SIT,
– sklop št. 3: 30,000.000 SIT,
– sklop št. 4: 30,000.000 SIT,
– sklop št. 5: 6,000.000 SIT,
– sklop št. 6: 6,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: 12 mesecev, začetek ma-
rec 1998 in zaključek marec 1999:

– sklop št. 1: enakomerne nabave čez
celo leto,

– sklop št. 2: enakomerno čez celo leto,
– sklop št. 3: enakomerno čez celo leto,
– sklop št. 4: enakomerno čez celo leto,
– sklop št. 5: enakomerno čez celo leto,
– sklop št. 6: odkupi surovin bodo pote-

kali čez celo leto.

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

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

predložene najkasneje do 20. 3. 1998 do
9. ure na naslov: Rudnik Kanižarica v zapi-
ranju, d.o.o., prevzemnica Rozalija Vrtin –
tajništvo, Kanižarica, Črnomelj, tel.
068/56-100, faks 068/52-394.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 20. 3. 1998,
ob 12. uri na naslovu: Rudnik Kanižarica v
zapiranju, d.o.o., odpiranje vodi Milenko Mi-
trov, Kanižarica – sejna soba, Črnomelj, tel.
068/56-100, faks 068/52-394.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 10. 4. 1998.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Rudnik Kanižarica v zapira-
nju, d.o.o., kont. oseba Rozalija Vrtin, Kani-
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žarica, Črnomelj, tel. 068/56-100, faks
068/52-394.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 18. 3. 1998 do 12. ure za 5.000 SIT.

Način plačila: virman ali položnica, na
račun številka: 52110-601-37833, sklic na
št.: 00-2/98.

10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 9. točko: Rudnik Kanižarica v
zapiranju, d.o.o., kont. oseba Jože Mateko-
vič, Kanižarica, Črnomelj, tel. 068/56-100,
faks 068/52-394.

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

Ponudba mora veljati do vključno: 10. 4.
1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 17. 4. 1998.

Rudnik Kanižarica v zapiranju, d.o.o.,
Kanižarica

Št. 32 Ob-854
Na podlagi prvega 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: Gasilsko reševalna služba
p.o., Kranj, Bleiweisova 34.

2. Predmet javnega naročila: dobava
gasilske avtocisterne AC 16/50 1+2
(oznaka po slovenski tipizaciji, tč.
3.9.6.1.) z vgrajeno in dodano opremo
kot sledi iz tehnične dokumentacije.

Celotno naročilo je sestavljeno iz treh
zaokroženih enot, zato naj bodo ponudbe
specificirane in vrednotene za vsako pose-
bej:

2.1. podvozje:
Steyr ali Mercedes Benz, min. 16 t in

235 kW, 4×4, medosje 3.600 mm, kabina
1+2, gasilske izvedbe.

2.2. nadgradnja:
posodi za vodo (penilo 5.000) 500 l,

ohišje z 2 ali 3 boksi na vsaki strani s
predali oziroma policami, prostorom za čr-
palko in izkoriščenima prostoroma med ko-
lesi, nastopnimi policami tudi za zadnjimi
kolesi,

vgrajena gasilska črpalka NT/VT min.
2.500/350 l/min z zahtevanimi instrumenti
in priključki za uporabo vode in za doziranje
penila, 2 VT navijaka s cevmi 25 oziroma
19 mm z zaščitnim okvirjem za odvijanje, 1
monitor 2.400 l za hitro montažo, primeren
za uporabo vode in pene,

1 pnevmatski svetlobni jambor s 4 ref-
lektorji z metalhalidnimi svetili osvetljava na
bokih, v boksih, prometna in gasilska ur-
gentna signalizacija.

Podrobnejši opisi in željene opcijske va-
riante so podani v razpisni dokumentaciji.

2.3. oprema za gašenje, reševanje in
zaščito po specifikaciji v razpisni dokumen-
taciji.

3. Orientacijska vrednost celotnega na-
ročila: 47,000.000 SIT.

Vse ponudbe morajo biti vrednotene se-
paratno po tč. 2.1., – 2.3.

Sprejemajo se tudi delne ponudbe za
obseg dobave v tč. 2.1.–2.3. ki bodo upo-
števane, če bodo dane možnosti za ekono-
mične kombinacije.

4. Rok izvršitve naročil: do 10 mesecev
po sklenitvi pogodb oziroma prvi kvartal
1999 za celoto.

5. Merila za izbor najboljšega ponudni-
ka:

– kakovost in lastnosti opreme ter sklad-
nost z razpisno dokumentacijo,

– cena in plačilni pogoji,
– celovitost ponudbe,
– upoštevanje rokov dobave,
– ugodnosti servisiranja,
– reference.
Upoštevane bodo preference za doma-

če ponudnike.
6. Rok za oddajo ponudb je 40 dni po

objavi razpisa v Uradnem listu RS. Ponudbe
morate poslati v zapečatenih kuvertah na
naslov: Gasilsko reševalna služba Kranj,
Bleiweisova 34, 4000 Kranj, z oznako “Ne
odpiraj – Za javni razpis” in jasno oznako
ponudnika.

7. Javno odpiranje ponudb bo 15. 4.
1998 ob 10. uri v sejni sobi GRS Kranj,
Bleiweisova 34. Predstavniki ponudnikov
izročijo komisiji pooblastila za sodelova-
nje.

8. O izidu javnega razpisa bodo ponud-
niki obveščeni v roku 30 dni po odpiranju
ponudb (15. 5.), sklepanje pogodb pa bo
zaključeno 15. 6. 1998.

9. Interesenti lahko dvignejo razpisno
dokumentacijo brezplačno v tajništvu GRS
Kranj vsak delovni dan od 10. do 12. ure,
tel. 375-251 pri Mileni Ošina, ev. potrebna
dodatna tehnična pojasnila pa daje Milan
Pogačnik, tel. 375-264.

Gasilsko reševalna služba, p.o.,
Kranj

Ob-855
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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 Domžale, kont. osebi Andreja Sever
in Zoran Vitorovič, Ljubljanska 69, Domžale,
tel. 061/722-022, 061/713-686, faks
061/714-005.

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

vanje digitalnih podatkov prostorskega
informacijskega sistema Občine Dom-
žale.

3. Orientacijska vrednost naročila:
4,000.000 SIT.

4. Predvideni rok začetka in dokončanja
del: letna pogodba z začetkom predvidoma
april 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše po-
nudbe in omejitve, ki bodo upoštevane pri
izbiri:

– cena,
– reference s področja zajema prostor-

skih podatkov, izgradnje in vzdrževanja geo-
grafskih informacijskih sistemov ter orodij
za obdelavo relacijskih baz podatkov,

– podatki o naročnikih za zadnje dve leti
poslovanja podjetja,

– skladnost podatkov in aplikativnih reši-
tev z obstoječim prostorsko informacijskim
sistemom občine Domžale (ESRI
ARC/INFO NT GIS),

– odzivni čas v zvezi z vzdrževanjem pro-
gramske opreme (največ 48 ur).

Ostala merila in omejitve so navedene v
razpisni dokumentaciji.

Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo
vsebinsko v skladu z razpisno dokumentaci-
jo in oddane najkasneje do 9. 3. 1998 do
12. ure, na naslov Občina Domžale, Ljub-
ljanska 69, Domžale.

6. Zaprte kuverte morajo biti jasno ozna-
čene z napisom: “Ponudba – Ne odpiraj,
ažuriranje in vzdrževanje digitalnih podatkov
prostorskega Informacijskega sistema Ob-
čine Domžale”, s številko objave javnega
razpisa v Uradnem listu RS.

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

Javno odpiranje ponudb bo 10. 3.
1998 ob 12. uri na naslovu Občine Dom-
žale, Ljubljanska 69, 1. nadstropje, konfe-
renčna soba.

8. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni najkasneje v 30 dneh po roku, do-
ločenem za oddajo ponudb.

9. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo na naslovu Občina Domžale,
Oddelek za prostor in varstvo okolja, Sav-
ska 2, Domžale pri Lidiji Konda, 1. nad-
stropje, soba 9. tel. 061/722-022.

Razpisna dokumentacija je ob plačilu
3.000 SIT na razpolago v času uradnih ur
(ponedeljek, sreda, petek od 8. do 13. ure,
v sredo tudi od 14. do 18. ure, v času
trajanja razpisa.

Način plačila: virman ali položnica na ŽR
št. 50120-630-810230.

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

Ponudba mora veljati do 10. 6. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 17. 4. 1998.
Občina Domžale

Ob-856
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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: blago.
Navedba vsebine: nabava rezervnih

delov in potrošnega materiala za DE
transport in obrtne storitve.

3. Orientacijska vrednost naročila:
72,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 15. 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 viši-
ni 10%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 31. 3. 1998 do
12. ure, na naslov: Pošta Slovenije, d.o.o.,
prevzemnik Peter Hometer, Slomškov trg
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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 Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila.

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

Javno odpiranje ponudb bo 1. 4. 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 29. 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 16. 3. 1998 za 10.000 SIT.

Način plačila: virman ali splošna položni-
ca na račun številka: 51800-601-180.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

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

čila: 6. 5. 1998.

Ob-857
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

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

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nabava rednih in

poštnih priložnostnih znamk.
3. Orientacijska vrednost naročila:

145,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek 15. 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 viši-
ni 10%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 31. 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 1. 4. 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 29. 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 16. 3. 1998 za 10.000 SIT.

Način plačila: virman ali splošna položni-
ca na račun številka: 51800-601-180.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

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

čila: 6. 5. 1998.
Pošta Slovenije, d.o.o.,

Maribor

Ob-858
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

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

ka: Spekter, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba:
Branko Arnšek, Trg revolucije 7,  Trbovlje,
tel. 0601/26-305, faks 0601/26-205,
e-mail: spekter.trbovlje@siol.net.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izvedba vzdrževal-

nih del v večstanovanjskih objektih, in
sicer:

a) vodovodna dela,
b) elektroinstalacijska dela,
c) krovsko-kleparska dela,
d) mizarska dela,
e) slikopleskarska dela,
f) keramičarska dela,
g) popravila instalacij centralnega

ogrevanja,
h) rušitvena dela.
3. Orientacijska vrednost naročila:
– pod a) 12,000.000 SIT,
– pod b) 12,000.000 SIT,
– pod c) 10,000.000 SIT,
– pod d) 8,500.000 SIT,
– pod e) 1,000.000 SIT,
– pod f) 300.000 SIT,
– pod g) 4,000.000 SIT,
– pod h) 8,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del:
Rok začetka del: maj 1998.
Rok dokončanja del: april 1999.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 30. 3. 1998 do
10.30 na naslov Spekter, d.o.o., Trbovlje,
Trg revolucije 7, prevzemnica Rahela Suša.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba za vzdrževalna
dela – Ne odpiraj” in številko objave javne-
ga razpisa.

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

Javno odpiranje ponudb bo 30. 3. 1998
ob 11. uri na naslovu Spekter, d.o.o., Trg
revolucije 7, Trbovlje.

7. Rok, v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa: ponudniki
bodo obveščeni o izidu razpisa v roku dolo-
čenem v 42. členu ZJN.

8. Kraj, čas in oseba pri kateri lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno do-
kumentacijo in ostale podatke: Spekter
d.o.o., Trbovlje, kont. oseba: Branko Arn-
šek, Trg revolucije 7, Trbovlje, tel.
0601/26-305, faks 0601/26-205, e-mail:
spekter.trbovlje@siol.net.

Razpisana dokumentacija je na razpola-
go do 13. 3. 1998 za 10.000 SIT.

Način plačila: z nalogom za prenos na
žiro račun št. 52700-601-14536.

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

Ponudba mora veljati do 30. 4. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 28. 4. 1998.
Spekter, d.o.o., Trbovlje

Št. 8120/1998/277 Ob-862
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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: izvajanje
gozdnih posekov in širitev DV tras na
območju EP Podlog.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 10,000.000
SIT, začetek 27. 2. 1998 in zaključek
24. 4. 1998.

4. Rok izvedbe: 1. 5. 1998 do 30. 4.
1999.

5. Pogoji za sodelovanje na javnem raz-
pisu in merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane:

Pogoji za sodelovanje na javnem razpi-
su so:

– ponudnik mora imeti najmanj 5 redno
zaposlenih delavcev,

– oddaja dela podizvajalcem ni dovo-
ljena,

– ponudnik mora izpolnjevati pogoje, ki
jih predpisuje pravilnik o minimalnih pogo-
jih, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci del v
gozdovih iz Ur. l. RS, št. 35/94,

– ponudnik mora biti pripravljen sprejeti
pogoje dela – delo ni kontinuirano, ker je
vezano na možnost odklopov, ki so odvisni
od elektroenergetske bilance; ob havarijah
je potreben takojšen pristop k delu (odzivni
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čas 1 ura); delo je v bližini naprav pod nape-
tostjo,

– ponudnik mora imeti dokazila o pozna-
vanju določil zakona o varstvu pri delu in
upoštevati določila pravilnika o varstvu pri
delu pred nevarnostjo električnega toka Ur.
l. RS, št.  29/92.

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 30. 3. 1998 do
8.30 na naslov: Elektro - Slovenija, d.o.o.,
prevzemnica Katarina Lipovec, Hajdrihova
2, 1000 Ljubljana, tel. 061/216-405, faks
061/219-389, soba št. 3 C 5.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Javni razpis
– Izvajanje gozdnih posekov in širitev DV
tras na dveh območjih EP Maribor” in števil-
ko objave javnega razpisa v Uradnem listu
RS.

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

Javno odpiranje ponudb bo 23. 3. 1998,
ob 9. uri, na naslovu: Elektro - Slovenija,
d.o.o., odpiranje vodi Karl Lepšina, Hajdri-
hova 2, Ljubljana, tel. 061/1250-333, 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 7. 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 6. 3. 1998, med 8. in 12. uro za 10.650
SIT.

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

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 7. 5. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 17. 4. 1998.

Št. 8120/1998/276 Ob-863
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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: izvajanje
gozdnih posekov in širitev DV tras na
dveh območjih EP Maribor.

3. Orientacijska vrednost naročila in pred-
videni čas objave razpisa: 10,500.000 SIT +
7,750.000 SIT, začetek 27. 2. 1998 in za-
ključek 17. 4. 1998.

4. Rok izvedbe: 1. 5. 1998 do 30. 4.
1999.

5. Pogoji za sodelovanje na javnem raz-
pisu in merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane:

Pogoji za sodelovanje na javnem razpi-
su so:

– ponudnik mora imeti najmanj 5 redno
zaposlenih delavcev,

– oddaja dela podizvajalcem ni dovo-
ljena,

– ponudnik mora izpolnjevati pogoje, ki
jih predpisuje pravilnik o minimalnih pogo-
jih, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci del v
gozdovih iz Ur. l. RS, št. 35/94,

– ponudnik mora biti pripravljen sprejeti
pogoje dela – delo ni kontinuirano, ker je
vezano na možnost odklopov, ki so odvisni
od elektroenergetske bilance; ob havarijah
je potreben takojšen pristop k delu (odzivni
čas 1 ura); delo je v bližini naprav pod nape-
tostjo,

– ponudnik mora imeti dokazila o pozna-
vanju določil zakona o varstvu pri delu in
upoštevati določila pravilnika o varstvu pri
delu pred nevarnostjo električnega toka Ur.
l. RS, št.  29/92.

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 23. 3. 1998 do
8.30 na naslov: Elektro - Slovenija, d.o.o.,
prevzemnica Katarina Lipovec, Hajdrihova
2, 1000 Ljubljana, tel. 061/216-405, faks
061/219-389, soba št. 3 C 5.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – Javni raz-
pis – Izvajanje gozdnih posekov in širitev
DV tras na dveh območjih EP Maribor” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS.

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

Javno odpiranje ponudb bo 23. 3. 1998,
ob 9. uri, na naslovu: Elektro - Slovenija,
d.o.o., odpiranje vodi Karl Lepšina, Hajdri-
hova 2, Ljubljana, tel. 061/1250-333, 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 7. 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 6. 3. 1998, med 8. in 12. uro za 10.650
SIT.

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

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 7. 5. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

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

Ljubljana

Ob-864

Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena ZNJ (Ur. l. RS, št. 24/97) objav-
ljamo

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

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

2. Predmet javnega naročila: špediter-
ske storitve uvoza in izvoza blaga ter hitre
pošte.

3. Navedba vsebine:
– špediterske storitve uvoza in izvo-

za blaga ca. 20,000.000 SIT,
– špediterske storitve hitre pošte pri

uvozu in izvozu blaga ca. 20,000.000 SIT.
4. Orientacijska vrednost naročila:

ca. 40,000.000 SIT.
5. Rok izvajanja: 12 mesecev.
6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in omejitve, ki bodo upoštevane:
– ekonomska cena storitev v celoti ali

po posameznih grupah storitev,
– stalnost cen,
– kakovost storitev po standardih, ki ve-

ljajo v RS ali v tujini,
– plačilni pogoji in rok plačila,
– način fakturiranja,
– vrednostni in količinski popusti,
– hitrost izvedbe storitev,
– garancija in hitrost izvedbe storitev,
– možnost dostave na dislocirane

enote,
– sposobnost prilagajanja potrebam na-

ročnika,
– poznavanje specifičnosti blaga naroč-

nika in izkušnje pri postopkih uveljavljanja
carinskih ter davčnih olajšav,

– reference ponudnika,
– ostale ugodnosti, ki jih nudijo ponud-

niki,
– druga merila, navedena v razpisni do-

kumentaciji.
7. Rok v katerem morajo ponudniki pred-

ložiti ponudbe je 30 dni in začne teči na-
slednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Ponudbe je treba poslati na naslov RTV Slo-
venija, Komercialna služba, Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana.

Ponudbe morajo biti v zaprtih kuvertah in
opremljene z imenom in naslovom ponudni-
ka. Ponudba mora biti označena z napisom:
Ne odpiraj – za razpis – Ponudba za razpis
št. 002/98 – špediterske storitve.

Ponudbe morajo biti veljavne do skleni-
tve pogodbe.

8. Javno odpiranje ponudb bo 1. 4.
1998 ob 10. uri v veliki sejni sobi v
5. nadstropju JZ RTV Slovenija, Kolodvor-
ska 2, RTV Center, Ljubljana.

9. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumnetacijo od 2. 3. 1998 do 6. 3. 1998
med 12. in 13. uro v Komercialni službi
RTV Slovenija, Čufarjeva ulica pri Meti Čan-
žek, tel. 175-21-90, faks 175-21-86.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
za 5.000 SIT na podlagi predložitve potrdila
o vplačilu in po enodnevni predhodni najavi
po telefaksu. Način plačila je negotovinski
na račun številka 50101-603-45036 z oz-
nako predmeta plačila. Dodatne informacije
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so na razpolago samo v pismeni obliki na
istem naslovu pri Alenki Rome.

10. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa je najkasne-
je 7 dni po podpisu sklepa o končni izbiri
ponudnika.

Javni zavod
RTV Slovenija

Ob-865
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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:
Rudnik Kanižarica v zapiranju, d.o.o., kont.
oseba Jože Matekovič, Kanižarica, Črnomelj,
tel. 068/56-100,56-101, faks 068/52-394.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: predmet javnega na-
ročila so gradbena, obrtniška in instala-
cijska dela pri rekonstrukciji žage – le-
sni obrat izgradnji AB montažne hale.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave: 100,000.000 SIT,
čas objave 27. 2. 1998.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 12 mesecev – dinamika
del se prilagaja finančnemu načrtu naročni-
ka, začetek april 1998 in zaključek april
1999.

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

Naročnik ni dolžan izbrati ponudbe z naj-
nižjo ceno, temveč v skladu z merili prosto
presoja o izbiri najugodnejšega ponudnika.
Prednost pri izbiri bodo imeli ponudniki, ki
bodo pripravljeni odkupiti naročnikov objekt
v naselju Kanižarica (samski dom).

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

predložene najkasneje do 30. 3. 1998 do
9. ure, na naslov: Kanižarica, Črnomelj.

Organizacija Rudnik Kanižarica v zapi-
ranju, d.o.o., prevzemnik tajništvo – Ro-
zalija Vrtin, Kanižarica, 8340 Črnomelj,
tel. 068/56-100, faks 068/52-394, – taj-
ništvo.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 30. 3. 1998,
ob 12. uri, na naslovu: Rudnik Kanižarica v
zapiranju, d.o.o., odpiranje vodi Milenko Mi-
trov, Kanižarica, Črnomelj, tel. 068/56-100,
faks 068/52-394, sejna soba.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 16. 4. 1998.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Rudnik Kanižarica v zapira-
nju, d.o.o., kont. oseba Rozalija Vrtin, Kani-
žarica, Črnomelj, tel. 068/56-100, faks
068/52-394.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 25. 3. 1998 ob delavnikih od 8. do 12.
ure za 10.000 SIT.

Način plačila: virman ali položnica, na
račun številka: 52110-601-37833, sklic na
št. 00-3/98.

10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Rudnik Kanižarica v zapiranju, d.o.o.,
kont. oseba Jože Matekovič, Kanižarica, Čr-
nomelj, tel. 068/56-100, faks
068/52-394.

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

Ponudba mora veljati do: 30. 4. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 30. 4. 1998.

Ob-866
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Rudnik Kanižarica v zapiranju, d.o.o.,
kont. oseba Jože Matekovič, Kanižarica, Čr-
nomelj, tel. 068/56-100,56-101, faks
068/52-394.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: predmet javnega na-
ročila so gradbena, obrtniška in instala-
cijska dela pri rekonstrukciji ektro stroj-
ne delavnice – izgradnji AB montažne
hale.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave: 130,000.000 SIT,
čas objave 27. 2. 1998.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 12 mesecev – dinamika
del se prilagaja finančnemu načrtu naročni-
ka, začetek april 1998 in zaključek april
1999.

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

Naročnik ni dolžan izbrati ponudbe z
najnižjo ceno, temveč v skladu z merili pro-
sto presoja o izbiri najugodnejšega ponud-
nika. Prednost pri izbiri bodo imeli ponud-
niki, ki bodo pripravljeni odkupiti naročni-
kov objekt v naselju Kanižarica (samski
dom).

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

predložene najkasneje do 30. 3. 1998 do
9. ure, na naslov: Kanižarica, Črnomelj.

Organizacija Rudnik Kanižarica v zapi-
ranju, d.o.o., prevzemnik tajništvo – Roza-
lija Vrtin, Kanižarica, 8340 Črnomelj, tel.
068/56-100, faks 068/52-394, – tajni-
štvo.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 30. 3.
1998, ob 12. uri, na naslovu: Rudnik Kani-
žarica v zapiranju, d.o.o., odpiranje vodi

Milenko Mitrov, Kanižarica, Črnomelj, tel.
068/56-100, faks 068/52-394, sejna so-
ba.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 16. 4. 1998.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Rudnik Kanižarica v zapira-
nju, d.o.o., kont. oseba Rozalija Vrtin, Kani-
žarica, Črnomelj, tel. 068/56-100, faks
068/52-394.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 25. 3. 1998 ob delavnikih od 8. do
12. ure za 10.000 SIT.

Način plačila: virman ali položnica, na
račun številka: 52110-601-37833, sklic na
št. 00-3/98.

10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Rudnik Kanižarica v zapiranju, d.o.o.,
kont. oseba Jože Matekovič, Kanižarica, Čr-
nomelj, tel. 068/56-100, faks
068/52-394.

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

Ponudba mora veljati do: 30. 4. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 30. 4. 1998.
Rudnik Kanižarica v zapiranju, d.o.o.

Ob-867
Republika Slovenija, Upravna enota Mur-

ska Sobota, Kardoševa 2, Murska Sobota,
objavlja na podlagi prvega in drugega od-
stavka 18. člena zakona o javnih naročilih
(Ur. l. RS, št. 24/97)

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za
dobavo potrošnega pisarniškega in

računalniškega materiala za leto 1998
1. Ime in sedež naročnika: Upravna eno-

ta Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska
Sobota.

2. Predmet javnega naročila: blago –
potrošni pisarniški in računalniški mate-
rial.

3. Orientacijska vrednost naročila:
6,000.000 SIT.

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

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane pri ocenjevanju ponudb: najnižja na-
bavna cena fco naročnik glede na kvaliteto
in druga merila, navedena v razpisni doku-
mentaciji.

6. Rok, v katerem lahko ponudniki pred-
ložijo ponudbe in način predložitve ponud-
be: rok za oddajo ponudbe je deset dni in
začne teči naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu RS.

Šteje se, da je ponudba pravočasna, če
je prispela na naslov naročnika v roku, dolo-
čenem v tem razpisu do 12. ure. Ponudba
mora biti dana v zaprti kuverti, na kateri
mora biti oznaka “Ne odpiraj” – Ponudba za
dobavo potrošnega pisarniškega in računal-
niškega materiala, s točnim naslovom po-
nudnika.

7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb
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bo ob 12. uri naslednjega delovnega dne
po poteku roka za oddajo ponudb, na sede-
žu naročnika, Kardoševa 2, vhod št. I, II.
nadstropje, soba št. 50.

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

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo oziroma
vpogledajo v razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo lahko ponudniki prev-
zamejo oziroma vpogledajo v času razpisa
na sedežu Upravne enote Murska Sobota,
Kardoševa 2, soba št. 54, pri kontaktni ose-
bi: Auguštin Mileni, vsak dan tel.
069/31-000, int. 432.

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

Upravna enota Murska Sobota

Št. 002-02/98 Ob-876
Na podlagi določil odredbe o financira-

nju in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz
sredstev proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 58/94), uredbe o pristojbini za
vzdrževanje gozdnih cest (Ur. l. RS, št.
38/94), odredbe o spremembah in dopol-
nitvah odredbe o financiranju in sofinancira-
nju vlaganj v gozdove iz sredstev proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 19/95) in
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97), Občina Luče v sodelovanju z Zavo-
dom za gozdove Slovenije, OE Nazarje ob-
javlja

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Naročnik: Občina Luče, Luče 106,
Luče.

2. Predmet razpisa: so redna vzdrže-
valna dela, investicijsko vzdrževanje in
sanacije gozdnih cest v letu 1998 v za-
sebnih gozdovih in gozdovih, ki so pred-
met denacionalizacije.

Predvidoma se bodo izvajala naslednja
dela: profiliranje vozišča, čiščenje in izkop
odvodnih jarkov, čiščenje propustov, čišče-
nje brežin, gramoziranje, valjanje, nabava in
vkopavanje drežnikov, izdelava lesenih kašt,
izgradnja propustov, popravilo mostov in po-
stavitev prometne signalizacije.

3. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 16.000.000 SIT.

V razpisni vrednosti je zajeta tudi vred-
nost (ca. 3,000.000 SIT) gramoza za gra-
moziranje gozdnih cest, vendar dajo ponud-
niki ponudbe brez vrednosti materiala.

Naročnik si pridržuje pravico spremeniti
razpisani obseg in vrednost del, glede na
pridobitev sredstev (sredstva republiškega
proračuna, pristojbine, sredstva lokalne
skupnosti...). Izvajalec v tem primeru ni upra-
vičen do odškodninskega zahtevka.

4. Ponudbe morajo vsebovati: dokazilo
o registraciji, reference, cenik razpisanih
del in skupno vrednost razpisanih del, izho-
diščni cenik strojev in delovne sile (v vseh
cenah mora biti vključen prometni davek),
seznam lastne mehanizacije, način obraču-
navanja premika strojev in navedene odprte
postavke v osnutku pogodbe, ki je sestavni

del razpisne dokumentacije-rok plačila, na-
čin spremembe cen, garancijski rok za ob-
jekte, delež podizvajalcev, višina penalov,
pooblaščena oseba in ev. pripombe na os-
nutek pogodbe. Ponudba mora biti sestav-
ljena po istem vrstnem redu, kot je sestav-
ljen gornji zahtevek.

5. Rok za dokončanje planiranih del je
31. 10. 1998. Z deli se lahko prične ta-
koj, ko bodo vremenske razmere to do-
puščale.

6. Merila za izbiro ponudnika: referen-
ce, cene razpisanih del, skupna vrednost
razpisanih del, ustreznost delovnih sredstev,
rok plačila, fiksnost cen in posebne ugod-
nosti ponudnika. Ponudnik mora imeti naj-
manj 2 letne izkušnje pri vzdrževanju gozd-
nih cest.

7. Rok za oddajo ponudb: ponudbe na
javni razpis predložite osebno ali po pošti
do dvajsetega dne po objavi v Uradnem li-
stu RS (dan izdaje Uradnega lista RS se ne
šteje), do 12. ure, v sprejemno pisarno Ob-
čine Luče, Luče 106, 3334 Luče, v zaprti
kuverti, z oznako “Ne odpiraj-javni razpis za
izbiro izvajalca vzdrževalnih del na gozdnih
cestah Občine Luče”. Ponudbe morajo biti
označene tako, da je možno preveriti, da so
zaprte tako, kot so bile predane.

8. Javno odpiranje ponudb bo dvajseti
dan po objavi v Uradnem listu RS (dan izda-
je Uradnega lista RS se ne šteje) ob 12. uri
v sejni sobi Občine Luče, Luče 106, Luče.

9. Ponudniki bodo obveščeni o izboru
izvajalca v 22 dneh po javnem odpiranju
ponudb.

10. Razpisno dokumentacijo lahko po-
nudniki dvignejo v tajništvu Zavoda za goz-
dove Slovenije-Območna enota Nazarje, Sa-
vinjska cesta 4 ali na sedežu Občine Luče,
Luče 106, Luče. Ponudniki lahko dvignejo
razpisno dokumentacijo z dokazilom o pla-
čilu stroškov razmnoževanja razpisne doku-
mentacije v višini 3.000 SIT, ki jo vplačajo
na žiro račun Zavoda za gozdove Sloveni-
ješt. 50106-603-54908.

Občina Luče
Zavod za gozdove Slovenije

OE Nazarje

Št. 002-03/98 Ob-877
Občina Luče na podlagi prvega in dru-

gega odstavka 18. člena zakona o javnih
naročilih (Uradni list RS, št. 24/97) objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Luče, Luče 106, Luče.

2. Predmet javnega naročila:
– gradbena dela,
– rekonstrukcija ceste v Konjski vrh in v

Robanov Kot v skupni dolžini ca. 5 km.
3. Orientacijska vrednost naročila:

50,000.000 SIT.
Naročnik si pridržuje pravico določiti

eventualno manjši obseg del od razpisane-
ga z ozirom na razpoložljiva finančna sredst-
va. V tem primeru izvajalec nima pravice
odškodninskega zahtevka iz tega naslova.

4. Rok začetka in končanja del: predvi-
den termin začetka del je april 1998, orien-
tacijski rok končanja del pa je dva meseca
od uvedbe v delo.

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

– druga merila navedena v razpisni do-
kumentaciji

6. Kraj, datum in ura predložitve ponudb
Rok za oddajo ponudbe je najkasneje

do 30. dne po objavi v Uradnem listu RS do
13. ure na naslov: Občina Luče, Luče 106,
3334 Luče. Ponudba mora biti zapečatena
in označena: ‘Ponudba- Ne odpiraj’ in števil-
ko objave javnega razpisa v Uradnem listu
RS ter z navedbo predmeta naročila.

Ponudbena dokumentacija mora vsebo-
vati vse elemente, ki so zahtevani v navodi-
lih ponudnikom v razpisni dokumentaciji in v
dodatno naknadno poslanih pojasnilih po-
nudnikom.

7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranje ponudb: 30. dan po objavi v Urad-
nem listu RS ob 14. uri v sejni sobi Občine
Luče. Predstavnik ponudnika mora komisiji
za odpiranje ponudb predložiti pisno poob-
lastilo.

8. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa: ponudniki
bodo o izidu obveščeni najkasneje 15 dni
od dneva odpiranja ponudb.

9. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo od dneva razpisa dalje na Ob-
čini Luče, Luče 106 ob plačilu 15.000 SIT
na ŽR. št. 52810-630-10131- Agencija za
plačilni promet Mozirje.

Občina Luče

Št. 8/1-1998 Ob-897
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime in sedež naročnika: Ljudska uni-
verza Nova Gorica, Cankarjeva 8, Nova Go-
rica.

2. Predmet javnega naročila: gradbena,
obrtniška in instalacijska dela nadzidave učil-
niškega trakta.

3. Orientacijska vrednost naročila:
50,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 15. 5. 1998, dokončanje 15. 9. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika in kakršnekoli omejitve, ki bodo
upoštevane: druga merila, navedena v raz-
pisni dokumentaciji.

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

6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 25. 3. 1998 do
13. ure na naslov Ljudska univerza Nova
Gorica, Cankarjeva 8, Nova Gorica.

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

7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb: Ljudska univerza Nova
Gorica, Cankarjeva 8, Nova Gorica, 25. 3.
1998, ob 13.15.

8. Rok, v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa: 23. 4.
1998.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
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dokumentacijo: Edil Inženiring, d.o.o., No-
va Gorica, Tolminskih puntarjev 4, 5000
Nova Gorica, tel. 065/29-202, faks
065/23-315, kont. oseba Valter Figar, dipl.
inž., gr., mtel.041/633-398.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 12. 3. 1998 po plačilu stroškov 5.000
SIT na žiro račun Edil Inženiring, d.o.o.,
Nova Gorica št. 52000-601-52971.

10. Ponduba mora veljati do 30. 4.
1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila 30. 4. 1998.

Ljudska univerza Nova Gorica

Ob-898
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za
rekonstrukcijo vodovoda Ostrožno–

Prvomajska
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Vodovod-Kanalizacija, javno podjetje,
d.o.o., Lava 2a, Celje, kont. oseba Marko
Planinšek, d.i.g.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
in montažna dela.

Navedba vsebine: rekonstrukcija vodo-
voda Ostrožno–Prvomajska.

3. Orientacijska vrednost naročila:
5,000.000 SIT.

4. Predvideni pričetek del je april 1998,
zaključek maj 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– ponudbena cena,
– fiksnost cen,
– plačilni pogoji,
– reference pri gradnji in rekonstrukciji

vodovodov,
– druge ugodnosti.
6. Rok za predložitev ponudb
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo

predložene najkasneje do 11. 3. 1998 do
12. ure, ne glede na način predložitve na
naslov. Vodovod-Kanalizacija, javno podjet-
je, d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena “Ne odpiraj – Ponudba za rekonstruk-
cijo vodovoda Ostrožno–Prvomajska.

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

Javno odpiranje ponudb bo v četrtek
12. 3. 1998, ob 9. uri na naslovu: Vodo-
vod-Kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., La-
va 2a, 3000 Celje – v jedilnici.

Predstavniki ponudnikov morajo predlo-
žiti strokovni komisiji, ki bo vodila odpiranje
pooblastila za zastopanje.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje v 15 dneh od odpiranja
ponudb.

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

Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo z razpisnimi pogoji, od dneva
objave v Uradnem listu RS, pa do 9. 3.
1998 med 8. in 10. uro na naslovu: Vodo-
vod-Kanalizacija Celje, javno podjetje,

d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje pri Marjani
Jerman.

Razpisno dokumentacijo zainteresirani
ponudniki dvignejo s potrdilom o plačilu
stroškov razmnoževanja v višini 3.000 SIT
katerega plačajo na ŽR Vodovod-Kanaliza-
cija Celje številka: 50700-601-105256 pri
Agenciji RS za plačilni promet, enota Celje.

10. Ostali podatki
Morebitne dodatne informacije v zvezi s

predmetnim javnim razpisom se dobijo na
naslovu: Vodovod-Kanalizacija, javno pod-
jetje, d.o.o., Lava 2a, Celje, pri Marku Pla-
ninšku ali Marjani Jerman na telefon
063/451-322 ali faks 063/451-543.

Vodovod-Kanalizacija Celje j.p., d.o.o.

Ob-906
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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: Agencija za radioaktivne odpadke, Ljub-
ljana, kont. oseba Boris Jan, Parmova ulica
53, Ljubljana, tel. 13-23-280, faks
13-25-112.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine, vrsta in obseg stori-

tve, kraj izpolnitve
2.1. Izdelava projekta “Kriteriji za spre-

jem nizko in srednje radioaktivnih odpadkov
v odlagališče”,

2.2. Izdelava projekta “Priprava strokov-
nih podlag za izdelavo strategije ravnanja z
nizko in srednje radioaktivnimi odpadki v
Sloveniji”,

2.3. Izdelava projekta “Odlagališče niz-
ko in srednje radioaktivnih odpadkov – idej-
na rešitev za površinsko odlagališče”.

3. Orientacijska vrednost naročila
Za izdelavo projekta pod 2.1. vrednost

7,500.000 SIT,
Za izdelavo projekta pod 2.2. vrednost

16,000.00 SIT,
Za izdelavo projekta pod 2.3. vrednost

10,000.000 SIT.
4. Rok za dokončanje del
Za izdelavo projekta pod 2.1.: 7 mese-

cev od dneva skelnitve pogodbe,
Za izdelavo projekta pod 2.2.: 5 mese-

cev od dneva sklenitve pogodbe,
Za izdelavo projekta pod 2.3.: 9 mese-

cev od dneva sklenitve pogodbe.
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 19. 3. 1998
do 14. ure, na naslov: Agencija za radi-
oaktivne odpadke, Ljubljana, prevzemnica
Tjaša Lučič, Parmova 53, 1000 Ljubljana,
tel. 13-23-280, faks 13-25-112, soba št.
330.

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 12. uri, na naslovu: Agencija za radioak-
tivne odpadke, Ljubljana, odpiranje vodi Bo-
ris Jan, Parmova 53, Ljubljana, tel.
13-23-280, faks 13-25-112, soba št. 307.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 30. 3. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Agencija za radioaktivne od-
padke, Ljubljana, kont. oseba Boris Jan,
Parmova 53, Ljubljana, tel. 13-23-280, faks
13-25-112, soba št. 307.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 16. 3. 1998 in je brezplačna.

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

Ponudba mora veljati do: 30. 4. 1998.
Agencija za radioaktivne odpadke

Ljubljana

Št. 6/4 Ob-905A
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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., Cigaletova 15,
Ljubljana, kont. oseba Premrn Jožko, Ciga-
letova 15, Ljubljana, tel. 061/133-50-01,
soba št. 304.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: telekomunikacijski

kabli tipa TK 53 UM, dimenzij 1 × 4 ×
0,6 – 455.000 m; 3 × 4 × 0,6 –
367.000 m; 5 × 4 × 0,6 – 168.000 m;
10 × 4 × 0,6 – 90.000 m; 15 × 4 × 0,6 –
43.000 m; 20 × 4 × 0,6 – 9.000 m;
25 × 4 × 0,6 – 23.000 m; 30 × 4 × 0,6 –
2.000 m.

3. Orientacijska vrednost naročila:
132,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: sukcesivno v 12 mese-
cih po podpisu pogodbe, v roku 5 delovnih
dni po odpoklicu.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve: najnižja cena,
druga merila, navedena v razpisni dokumen-
taciji.

Potrdilo o ustreznosti ponujenega bla-
ga tehničnim predpisom (pridobljeni ate-
sti oziroma dovoljenja Telekom Slovenije
za priključitev oziroma uporabo v omrežju
Telekom Slovenije – najkasneje do skle-
nitve pogodbe oziroma do roka dveh me-
secev po prejemu obvestila o izboru); iz-
java o sposobnosti izvajanja dobav na od-
poklicu na meter natančno, reference,
cena.

Pri ocenjevanju ne bodo upoštevane pre-
ference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 27. 3. 1998 do
12. ure, na naslov: Telekom Slovenije, p.o.,
Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, v vložišču.

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
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Javno odpiranje ponudb bo 30. 3. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Telekom Slovenije,
p.o., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, odpi-
ranje vodi Mitja Voglar, soba št. 801.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 27. 4. 1998

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Telekom Slovenije, Cigale-
tova 15, Ljubljana, kont. oseba Jožko Pre-
mrn, tel. 061/133-50-01, soba 304.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 15. 3. 1998 za 10.000 SIT.

Način plačila: plačilo na žiro račun na-
ročnika na račun številka:
50100-601-35407.

9. Ostali podatki
Naročnik si pridržuje pravico do spre-

membe naročenih količin ±30%.
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: 20. 5. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 20. 4. 1998.

Št. 6/4 Ob-905B
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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., Cigaletova 15,
Ljubljana, kont. oseba Premrn Jožko, Ciga-
letova 15, Ljubljana, tel. 061/133-50-01,
soba št. 304.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: telekomunikacijski

kabli tipa TK 53 UM, dimenzij 1 × 4 ×
0,8 – 182.000 m; 3 × 4 × 0,8 –
151.000 m; 5 × 4 × 0,8 – 102.000 m;
10 × 4 × 0,8 – 56.000 m; 15 × 4 × 0,8
– 33.000 m; 20 × 4 × 0,8 – 10.000 m;
25 × 4 × 0,8 – 17.000 m; 30 × 4 × 0,8
– 2.000 m.

3. Orientacijska vrednost naročila:
113,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: sukcesivno v 12 mese-
cih po podpisu pogodbe, v roku 5 delovnih
dni po odpoklicu.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve: najnižja cena,
druga merila, navedena v razpisni dokumen-
taciji.

Potrdilo o ustreznosti ponujenega blaga
tehničnim predpisom (pridobljeni atesti ozi-
roma dovoljenja Telekom Slovenije za pri-
ključitev oziroma uporabo v omrežju Tele-
kom Slovenije – najkasneje do sklenitve po-
godbe oziroma do roka dveh mesecev po
prejemu obvestila o izboru); izjava o spo-
sobnosti izvajanja dobav na odpoklicu na
meter natančno, reference, cena.

Pri ocenjevanju ne bodo upoštevane pre-
ference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 27. 3. 1998 do
12. ure, na naslov: Telekom Slovenije,
p.o., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, v vlo-
žišču.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 30. 3. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Telekom Slovenije,
p.o., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, odpi-
ranje vodi Mitja Voglar, soba št. 801.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 27. 4. 1998

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Telekom Slovenije, Cigale-
tova 15, Ljubljana, kont. oseba Jožko Pre-
mrn, tel. 061/133-50-01, soba 304.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 15. 3. 1998 za 10.000 SIT.

Način plačila: plačilo na žiro račun na-
ročnika na račun številka:
50100-601-35407.

9. Ostali podatki
Naročnik si pridržuje pravico do spre-

membe naročenih količin ±30%.
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: 20. 5. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 20. 4. 1998.

Št. 6/4 Ob-905C
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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., Cigaletova 15,
Ljubljana, kont. oseba Premrn Jožko, Ciga-
letova 15, Ljubljana, tel. 061/133-50-01,
soba št. 304.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: telekomunikacijski

kabli tipa TK 59 UM, dimenzij 1 × 4 × 0,4
M – 3.000 m; 3 × 4 × 0,4 M – 4.000 m;
5 × 4 × 0,4 M – 13.000 m; 10 × 4 × 0,4
GM – 20.000 m; 15 × 4 × 0,4 GM –
7.000 m; 25 × 4 × 0,4 GM – 12.000 m;
35 × 4 × 0,4 GM – 6.000 m; 50 × 4 ×
0,4 GM – 12.000 m; 75 × 4 × 0,4 GM –
5.000 m; 100 × 4 × 0,4 GM – 6.000 m;
150 × 4 × 0,4 GM – 6.500 m; 200 × 4 ×
0,4 GM – 5.000 m; 250 × 4 × 0,4 GM –
4.000 m; 300 × 4 × 0,4 GM – 3.500 m;
350 × 4 × 0,4 GM – 1.500 m; 400 × 4 ×
0,4 GM – 3.000 m; 500 × 4 × 0,4 GM –
4.000 m; 600 × 4 × 0,4 GM – 9.500 m.

3. Orientacijska vrednost naročila:
85,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: sukcesivno v 12 mese-
cih po podpisu pogodbe, v roku 5 delovnih
dni po odpoklicu.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve: najnižja cena,
druga merila, navedena v razpisni dokumen-
taciji.

Potrdilo o ustreznosti ponujenega bla-
ga tehničnim predpisom (pridobljeni ate-

sti oziroma dovoljenja Telekom Slovenije
za priključitev oziroma uporabo v omrežju
Telekom Slovenije – najkasneje do skle-
nitve pogodbe oziroma do roka dveh me-
secev po prejemu obvestila o izboru); iz-
java o sposobnosti izvajanja dobav na od-
poklicu na meter natančno, reference,
cena.

Pri ocenjevanju ne bodo upoštevane pre-
ference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 27. 3. 1998 do
12. ure, na naslov: Telekom Slovenije,
p.o., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, v vlo-
žišču.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 30. 3. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Telekom Slovenije,
p.o., Cigaletova 15, Ljubljana, odpiranje vo-
di Mitja Voglar, soba št. 801.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 27. 4. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Telekom Slovenije, Cigale-
tova 15, Ljubljana, kont. oseba Jožko Pre-
mrn, tel. 061/133-50-01, soba 304.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 15. 3. 1998 za 10.000 SIT.

Način plačila: plačilo na žiro račun na-
ročnika na račun številka:
50100-601-35407.

9. Ostali podatki
Naročnik si pridržuje pravico do spre-

membe naročenih količin ±30%.
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: 20. 5. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 20. 4. 1998.

Št. 6/4 Ob-905Č
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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., Cigaletova 15,
Ljubljana, kont. oseba Premrn Jožko, Ciga-
letova 15, Ljubljana, tel. 061/133-50-01,
soba št. 304.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: telekomunikacijski

kabli tipa TK 59, dimenzij 1 × 4 × 0,6 M –
600.000 m; 3 × 4 × 0,6 M – 900.000 m;
5 × 4 × 0,6 M – 330.000 m; 10 × 4 ×
0,6 GM – 130.000 m.

3. Orientacijska vrednost naročila:
148,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: sukcesivno v 12 mese-
cih po podpisu pogodbe, v roku 5 delovnih
dni po odpoklicu.
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5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve: najnižja cena,
druga merila, navedena v razpisni dokumen-
taciji.

Potrdilo o ustreznosti ponujenega bla-
ga tehničnim predpisom (pridobljeni ate-
sti oziroma dovoljenja Telekom Slovenije
za priključitev oziroma uporabo v omrežju
Telekom Slovenije – najkasneje do skle-
nitve pogodbe oziroma do roka dveh me-
secev po prejemu obvestila o izboru); iz-
java o sposobnosti izvajanja dobav na od-
poklicu na meter natančno, reference,
cena.

Pri ocenjevanju ne bodo upoštevane pre-
ference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 27. 3. 1998 do
12. ure, na naslov: Telekom Slovenije, p.o.,
Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, v vložišču.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 30. 3. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Telekom Slovenije,
p.o., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, odpi-
ranje vodi Mitja Voglar, soba št. 801.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 27. 4. 1998

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Telekom Slovenije, Cigale-
tova 15, Ljubljana, kont. oseba Jožko Pre-
mrn, tel. 061/133-50-01, soba 304.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 15. 3. 1998 za 10.000 SIT.

Način plačila: plačilo na žiro račun naroč-
nika na račun številka: 50100-601-35407.

9. Ostali podatki
Naročnik si pridržuje pravico do spre-

membe naročenih količin ±30%.
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: 20. 5. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 20. 4. 1998.

Št. 6/4 Ob-905D
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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., Cigaletova 15,
Ljubljana, kont. oseba Premrn Jožko, Ciga-
letova 15, Ljubljana, tel. 061/133-50-01,
soba št. 304.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: telekomunikacijski

kabli tipa TK 59, dimenzij 15 × 4 × 0,6
GM – 94.000 m; 25 × 4 × 0,6 GM –
78.000 m; 35 × 4 × 0,6 GM – 62.000 m;
50 × 4 × 0,6 GM – 83.000 m; 75 × 4 ×
0,6 GM – 67.000 m.

3. Orientacijska vrednost naročila:
150,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: sukcesivno v 12 mese-
cih po podpisu pogodbe, v roku 5 delovnih
dni po odpoklicu.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve: najnižja cena,
druga merila, navedena v razpisni dokumen-
taciji.

Potrdilo o ustreznosti ponujenega blaga
tehničnim predpisom (pridobljeni atesti ozi-
roma dovoljenja Telekom Slovenije za pri-
ključitev oziroma uporabo v omrežju Tele-
kom Slovenije – najkasneje do sklenitve po-
godbe oziroma do roka dveh mesecev po
prejemu obvestila o izboru); izjava o spo-
sobnosti izvajanja dobav na odpoklicu na
meter natančno, reference, cena.

Pri ocenjevanju ne bodo upoštevane pre-
ference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 27. 3. 1998 do
12. ure, na naslov: Telekom Slovenije,
p.o., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, v vlo-
žišču.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 30. 3. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Telekom Slovenije,
p.o., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, odpi-
ranje vodi Mitja Voglar, soba št. 801.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 27. 4. 1998

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Telekom Slovenije, Cigale-
tova 15, Ljubljana, kont. oseba Jožko Pre-
mrn, tel. 061/133-50-01, soba 304.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 15. 3. 1998 za 10.000 SIT.

Način plačila: plačilo na žiro račun naroč-
nika na račun številka: 50100-601-35407.

9. Ostali podatki
Naročnik si pridržuje pravico do spre-

membe naročenih količin ±30%.
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: 20. 5. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 20. 4. 1998.

Št. 6/4 Ob-905E
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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., Cigaletova 15,
Ljubljana, kont. oseba Premrn Jožko, Ciga-
letova 15, Ljubljana, tel. 061/133-50-01,
soba št. 304.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: telekomunikacijski

kabli tipa TK 59, dimenzij 100 × 4 × 0,6

GM – 50.000 m; 125 × 4 × 0,6 GM –
3.500 m; 150 × 4 × 0,6 GM – 32.000 m;
175 × 4 × 0,6 GM – 7.000 m; 200 × 4 ×
0,6 GM – 22.000 m.

3. Orientacijska vrednost naročila:
150,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: sukcesivno v 12 mese-
cih po podpisu pogodbe, v roku 5 delovnih
dni po odpoklicu.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve: najnižja cena,
druga merila, navedena v razpisni dokumen-
taciji.

Potrdilo o ustreznosti ponujenega bla-
ga tehničnim predpisom (pridobljeni ate-
sti oziroma dovoljenja Telekom Slovenije
za priključitev oziroma uporabo v omrežju
Telekom Slovenije – najkasneje do skle-
nitve pogodbe oziroma do roka dveh me-
secev po prejemu obvestila o izboru); iz-
java o sposobnosti izvajanja dobav na od-
poklicu na meter natančno, reference,
cena.

Pri ocenjevanju ne bodo upoštevane pre-
ference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 27. 3. 1998 do
12. ure, na naslov: Telekom Slovenije,
p.o., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, v vlo-
žišču.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 30. 3. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Telekom Slovenije,
p.o., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, odpi-
ranje vodi Mitja Voglar, soba št. 801.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 27. 4. 1998

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Telekom Slovenije, Ciga-
letova 15, Ljubljana, kont. oseba Jožko
Premrn, tel. 061/133-50-01, soba 304.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 15. 3. 1998 za 10.000 SIT.

Način plačila: plačilo na žiro račun naroč-
nika na račun številka: 50100-601-35407.

9. Ostali podatki
Naročnik si pridržuje pravico do spre-

membe naročenih količin ±30%.
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: 20. 5. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 20. 4. 1998.

Št. 6/4 Ob-905F
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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., Cigaletova 15,
Ljubljana, kont. oseba Premrn Jožko, Ci-
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galetova 15, Ljubljana, tel. 061/133-50-01,
soba št. 304.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: telekomunikacijski

kabli tipa TK 59, dimenzij 250 × 4 ×
0,6 GM – 22.000 m; 300 × 4 × 0,6 GM –
6.000 m; 350 × 4 × 0,6 GM – 6.500 m;
400 × 4 × 0,6 GM – 9.000 m; 500 × 4 ×
0,6 GM – 6.500 m.

3. Orientacijska vrednost naročila:
150,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: sukcesivno v 12 mese-
cih po podpisu pogodbe, v roku 5 delovnih
dni po odpoklicu.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve: najnižja cena,
druga merila, navedena v razpisni dokumen-
taciji.

Potrdilo o ustreznosti ponujenega bla-
ga tehničnim predpisom (pridobljeni ate-
sti oziroma dovoljenja Telekom Slovenije
za priključitev oziroma uporabo v omrežju
Telekom Slovenije – najkasneje do skle-
nitve pogodbe oziroma do roka dveh me-
secev po prejemu obvestila o izboru); iz-
java o sposobnosti izvajanja dobav na od-
poklicu na meter natančno, reference,
cena.

Pri ocenjevanju ne bodo upoštevane pre-
ference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 27. 3. 1998 do
12. ure, na naslov: Telekom Slovenije,
p.o., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, v vlo-
žišču.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 30. 3. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Telekom Slovenije,
p.o., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, odpi-
ranje vodi Mitja Voglar, soba št. 801.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 27. 4. 1998

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Telekom Slovenije, Cigale-
tova 15, Ljubljana, kont. oseba Jožko Pre-
mrn, tel. 061/133-50-01, soba 304.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 15. 3. 1998 za 10.000 SIT.

Način plačila: plačilo na žiro račun naroč-
nika na račun številka: 50100-601-35407.

9. Ostali podatki
Naročnik si pridržuje pravico do spre-

membe naročenih količin ±30%.
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: 20. 5. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 20. 4. 1998.

Št. 6/4 Ob-905G
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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., Cigaletova 15,
Ljubljana, kont. oseba Premrn Jožko, Ciga-
letova 15, Ljubljana, tel. 061/133-50-01,
soba št. 304.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: telekomunikacijski

kabli tipa TK 59, dimenzij 1 × 4 × 0,8 M –
213.000 m; 3 × 4 × 0,8 M – 156.000 m;
5 × 4 × 0,8 N– 38.000 m; 10 × 4 ×
0,8 GM – 30.000 m; 15 × 4 × 0,8 GM –
9.000 m; 25 × 4 × 0,8 GM – 12.000 m;
35 × 4 × 0,8 GM – 10.000 m; 50 × 4 ×
0,8 GM – 14.000 m; 75 × 4 × 0,8 GM –
11.000 m; 100 × 4 × 0,8 GM – 1.000 m,
150 × 4 × 0,8 GM – 1.300 m

3. Orientacijska vrednost naročila:
84,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: sukcesivno v 12 mese-
cih po podpisu pogodbe, v roku 5 delovnih
dni po odpoklicu.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve: najnižja cena,
druga merila, navedena v razpisni dokumen-
taciji.

Potrdilo o ustreznosti ponujenega bla-
ga tehničnim predpisom (pridobljeni ate-
sti oziroma dovoljenja Telekom Slovenije
za priključitev oziroma uporabo v omrežju
Telekom Slovenije – najkasneje do skle-
nitve pogodbe oziroma do roka dveh me-
secev po prejemu obvestila o izboru); iz-
java o sposobnosti izvajanja dobav na od-
poklicu na meter natančno, reference,
cena.

Pri ocenjevanju ne bodo upoštevane pre-
ference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 27. 3. 1998 do
12. ure, na naslov: Telekom Slovenije,
p.o., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, v vlo-
žišču.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 30. 3. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Telekom Slovenije,
p.o., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, odpi-
ranje vodi Mitja Voglar, soba št. 801.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 27. 4. 1998

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Telekom Slovenije, Cigale-
tova 15, Ljubljana, kont. oseba Jožko Pre-
mrn, tel. 061/133-50-01, soba 304.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 15. 3. 1998 za 10.000 SIT.

Način plačila: plačilo na žiro račun naroč-
nika na račun številka: 50100-601-35407.

9. Ostali podatki
Naročnik si pridržuje pravico do spre-

membe naročenih količin ±30%.
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: 20. 5. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 20. 4. 1998.

Št. 6/4 Ob-905H
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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., Cigaletova 15,
Ljubljana, kont. oseba Premrn Jožko, Ciga-
letova 15, Ljubljana, tel. 061/133-50-01,
soba št. 304.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: optični telekomunika-

cijski kabli tipa, dimenzij: TOSM03 (6 × 1)
– 2.000 m; TOSM03 (6 × 2) – 77.000 m;
TOSM03 (6 × 4) – 186.000 m.

3. Orientacijska vrednost naročila:
97,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: sukcesivno v 12 mese-
cih po podpisu pogodbe, v roku 5 delovnih
dni po odpoklicu.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve: najnižja cena,
druga merila, navedena v razpisni dokumen-
taciji.

Potrdilo o ustreznosti ponujenega bla-
ga tehničnim predpisom (pridobljeni ate-
sti oziroma dovoljenja Telekom Slovenije
za priključitev oziroma uporabo v omrežju
Telekom Slovenije – najkasneje do skle-
nitve pogodbe oziroma do roka dveh me-
secev po prejemu obvestila o izboru); iz-
java o sposobnosti izvajanja dobav na od-
poklicu na meter natančno, reference,
cena.

Pri ocenjevanju ne bodo upoštevane pre-
ference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 27. 3. 1998 do
12. ure, na naslov: Telekom Slovenije, p.o.,
Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, v vložišču.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 30. 3. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Telekom Slovenije,
p.o., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, odpi-
ranje vodi Mitja Voglar, soba št. 801.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 27. 4. 1998

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Telekom Slovenije, Cigale-
tova 15, Ljubljana, kont. oseba Jožko Pre-
mrn, tel. 061/133-50-01, soba 304.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 15. 3. 1998 za 10.000 SIT.

Način plačila: plačilo na žiro račun naroč-
nika na račun številka: 50100-601-35407.

9. Ostali podatki
Naročnik si pridržuje pravico do spre-

membe naročenih količin ±30%.
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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: 20. 5. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 20. 4. 1998.

Št. 6/4 Ob-905I
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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., Cigaletova 15,
Ljubljana, kont. oseba Premrn Jožko, Ciga-
letova 15, Ljubljana, tel. 061/133-50-01,
soba št. 304.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: optični telekomunika-

cijski kabli tipa, dimenzij: TOSM 03 (6 ×
6) – 66.000 m; TOSM03 (6×8) – 67.000
m; TOSM03 (6 × 12) –43.000 m.

3. Orientacijska vrednost naročila:
136,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: sukcesivno v 12 mese-
cih po podpisu pogodbe, v roku 5 delovnih
dni po odpoklicu.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
in kakršnekoli omejitve: najnižja cena, druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Potrdilo o ustreznosti ponujenega bla-
ga tehničnim predpisom (pridobljeni atesti
oziroma dovoljenja Telekom Slovenije za
priključitev oziroma uporabo v omrežju Te-
lekom Slovenije – najkasneje do sklenitve
pogodbe oziroma do roka dveh mesecev
po prejemu obvestila o izboru); izjava o
sposobnosti izvajanja dobav na odpoklicu
na meter natančno, reference, cena.

Pri ocenjevanju ne bodo upoštevane pre-
ference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 27. 3. 1998 do
12. ure, na naslov: Telekom Slovenije, p.o.,
Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, v vložišču.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 30. 3. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Telekom Slovenije,
p.o., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, odpi-
ranje vodi Mitja Voglar, soba št. 801.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 27. 4. 1998

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Telekom Slovenije, Cigale-
tova 15, Ljubljana, kont. oseba Jožko Pre-
mrn, tel. 061/133-50-01, soba 304.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 15. 3. 1998 za 10.000 SIT.

Način plačila: plačilo na žiro račun naroč-
nika na račun številka: 50100-601-35407.

9. Ostali podatki
Naročnik si pridržuje pravico do spre-

membe naročenih količin ±30%.
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: 20. 5. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 20. 4. 1998.
Telekom Slovenije, p.o.

Ob-908
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Republika Slovenija, Ministrstvo za
finance, kont. oseba Jožef Korošec, Zu-
pančičeva 3, Ljubljana, tel. 17-85-508,
faks 17-85-722, soba št. 45/1, e-mail:
jozef.korosec@mfo.sigov.mail.si.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: pisarniški material.
3. Orientacijska vrednost naročila:

50,000.000 SIT (25,000.000/leto).
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: začetek maj 1998 in za-
ključek april 2000.

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

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

Merila: kakovost blaga, konkurenč. cen,
plč. roki, kompl. asort., stalne zaloge, hitra
dobava, fiksne cene.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 31. 3. 1998 do
9. ure, na naslov: Ministrstvo za finance,
Župančičeva 3, prevzemnica Mija Palčič,
Župančičeva 3, 1000 Ljubljana.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 31. 3. 1998
ob 9.15, na naslovu: Ministrstvo za finance,
Beethovnova 11, odpiranje vodi Tadej Štu-
lar, Beethovnova 11, Ljubljana sejna soba
1. nadstropje.

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: Republika Slovenija, Mini-
strstvo za finance, kont. oseba Mija Palčič,
Župančičeva 3, Ljubljana, tel. 17-85-553,
faks 17-85-722, soba št. 45/1.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
vsak delovni dan od 8. do 16. ure, za 7.000
SIT.

Način plačila: virmansko nakazilo, plači-
lo s splošno položnico na račun številka:
50100-637-55445.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko.

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

Ponudba mora veljati do: 10. 6. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 30. 4. 1998.
Republika Slovenija

Ministrstvo za finance

Št. 04-35-1460/2-98 Ob-924
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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 moških let-

nih in zimskih ter ženskih hlačnih noga-
vic (12.000 parov moških letnih nogaivc,
12.000 parov moških zimskih nogavic ter
4.560 parov ženskih hlačnih nogavic).

Dobava moških letnih in zimskih ter žen-
skih hlačnih nogavic se bo izvajala na loka-
ciji posameznih carinarnic: Celje, Dravo-
grad, Jesenice, Koper, Ljubljana, Maribor,
Murska Sobota, Nova Gorica in Sežana.

3. Orientacijska vrednost naročila:
8,900.000 SIT.

Orientacijska vrednost za izdelavo moških
letnih nogavic znaša 3,430.000 SIT, moških
zimskih nogavic 4,050.000 SIT ter ženskih
hlačnih nogavic 1,420.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del:

– rok začetka izdelave moških letnih no-
gavic in ženskih hlačnih nogavic je 11. 4.
1998 in rok dokončanja del 31. 5. 1998,

– rok začetka izdelave moških zimskih
nogavic je 11. 4. 1998 in rok dokončanja
del 31. 8. 1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 19. 3. 1998 do 9. ure,
na naslov: Carinska uprava RS, prevzemnici
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 z navedbo predmeta naro-
čila. Na hrbtni strani kuverte mora biti nave-
deno ime pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 19. 3. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Carinska uprava RS,
odpiranje vodi Mojca Ramšak Pešec, Šmar-
tinska 130, Ljubljana, tel. 061/140-10-44,
int. 21-27, faks 061/140-21-55, sejna so-
ba 11. nad.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 10. 4. 1998.
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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 18. 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: 18. 5. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 17. 4. 1998.
Carinska uprava RS

Št. 4.4.1.2./527 Ob-925

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

javni razpis
za nabavo herbicidov za zatiranje

plevela
1. Ime oziroma sedež naročnika: Sloven-

ske železnice, d.d., Ljubljana, Kolodvorska
11, kont. oseba Miomir Lazič, tel.
061/1313-144, int. 47-44.

2. Predmet javnega naročila: herbicidi za
zatiranje plevela.

3. Specifikacija in količina:
– (Glifosat) Roundap, Cidokor, Boome-

fekt: 17.000l,
– (Glufosinat) Basta – 15: 4.000l.
Okvirna vrednsot: 37,000.000 SIT.
Sukcesivna dobava od 20. 4. 1998. Pr-

va dobava ca. 10 dni od podpisa pogodbe,
oziroma po dogovoru.

4. Pariteta cene: Fco naloženo po posa-
meznih nahajališčih.

5. Veljavnost ponudbe 60 dni od dneva
odpiranja ponudb.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– blago v skladu z zakonom o zdravstve-
nem varstvu rastlin (Ur. l. RS, št. 82/94),

– embalaža: 50l pvc posode – atesti-
rane,

– skladiščenje blaga v ustreznem skla-
dišču za dobo enega leta,

– dostava blaga na željeno železniško
postajo po terminskem planu tretiranja,

– strokovno pomoč dipl. Agronoma v ča-
su tretiranja (nadzor, kontrola),

– reference,
– druge ugodnosti v ponudbi.
7. Ponudniki morajo poslati ponudbe v

zaprti kuverti, ki morajo biti jasno označe-
ne z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS, ter z navedbo predmeta na-
ročila.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene dvajseti dan (20. 3. 1998), do
12. ure na naslov: Slovenske železnice,
d.d., Materialno poslovanje, Trg OF št. 6,
1000 Ljubljana.

8. Javno odpiranje ponudb bo 24. 3.
1998 ob 9. uri v prostorih uprave Sloven-
skih železnic (steklena dvorana), Kolodvor-
ska 11, Ljubljana.

O izbiri bodo ponudniki obveščeni v 7
dneh po javnem odpiranju ponudb.

Slovenske železnice, d.d.

Ob-926

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o., Ob že-
leznici 27, Trbovlje, kont. oseba Jože La-
pajne – III. nadstropje, soba št. 8, tel.
0601/26-633, faks 0601/26-090.

2. Predmet javnega naročila: dobava
osebnih zaščitnih sredstev in opreme ter
zaščitnih sredstev, opreme in materiala
za požarno varnost.

3. Orientacijska vrednost naročila:
15,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja: 12 mesecev, začetek 1. 4.
1998 in zaključek 31. 3. 1999.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli, ki bodo upoštevane: naj-
nižja cena.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upo-
števane preference za domače ponudnike
v višini 100%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 19. 3. 1998 do
10. ure na naslov: Termoelektrarna Trbov-
lje, d.o.o., Ob železnici 27, 1420 Trbovlje,
prevzemnica: Mojca Turnšek, soba št. 8/III.
nadstropje, tel. 0601/26-633, faks
0601/26-090. Zapečatene kuverte morajo
biti jasno označene z napisom “Ponudba
SVD in PV – Ne odpiraj” in številko objave
javnega razpisa v Uradnem listu RS.

6. Naslov, prostor, datum in ura javne-
ga odpiranja ponudb: javno odpiranje po-
nudb bo 19. 3. 1998 ob 10.30 na naslo-
vu Termelektrarna Trbovlje, d.o.o., Ob že-
leznici 27, Trbovlje, v sejni sobi št. 10/II.
nadstropje. Odpiranje bo vodil Jože La-
pajne.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu 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: Termoelektrarna Trbovlje,
d.o.o., Ob železnici 27, Trbovlje, soba št.
8/III. nadstropje pri Mojci Turnšek.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 6. 3. 1998 za 10.000 SIT, plačanih na ŽR
TE Trbovlje št. računa: 52700-601-11513.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o., Ob že-
leznici 27, Trbovlje, pri Jožetu Lapajne, so-
ba št. 8/II. nadstropje ali na tel.
0601/26-633.

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

Ponudba mora veljati do 27. 5. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila 20. 4. 1998.
Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.

Ob-927
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Vlada RS servis skupnih služb –  logisti-
ka, kont. oseba Irena Vadnov, Tivolska 42,
Ljubljana, tel. 13-12-175, faks 13-26-012.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: pisarniški material.
3. Orientacijska vrednost naročila: 5 mio

SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek 1. 4. 1998 in zaključek 31. 12. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 13. 3. 1998 do
12. ure, na naslov: Vlada RS SSS – Logisti-
ka, Tivolska 42, Ljubljana, prevzemnica Sla-
vica Keršmanc, tajništvo, Tivolska 42, 1000
Ljubljana, tel. 133-33-24, faks 132-60-12.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 16. 3. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Vlada RS SSS – Logi-
stika, odpiranje vodi Irena Vadnov, Šmartin-
ska 106 (prostori podjetja Repro), Ljublja-
na, učilnica.

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

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

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Vlada RS SSS – Logistika,
kont. oseba Slavica Keršmanc, tajništvo, Ti-
volska 42, Ljubljana, tel. 133-33-24, faks
132-60-12.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 6. 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: 3. 4. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve

naročila: 3. 4. 1998.
Vlada RS

Servis skupnih služb – logistika

Ob-928
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Rudnik lignita Velenje, kont. oseba
Zdenko Lah, dipl. inž. el., Partizanska 78,
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Velenje, tel. 063/853-312 – 1277, faks
063/861-833, soba št. 241; e-mail: zden-
ko.lah@rlv.si.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: energetski in signal-

ni kabli za rudarstvo (dobava kablov je
razdeljena na tri kvartale):

– sklop A: kabli za II. kvartal:
  1. EpN 65 3×25/16+4, 6kV, mm2,

500 m,
  2. EpN 63 3×70/35+2×4+1×10, 1k-

V, mm2, 1000 m,
  3. EpN 63 3×10/10+2×4+1×10,

mm2, 500 m,
  4. EpN 63 3×4/4+2×2.5+1×4, mm2,

500 m,
  5. EpN 53 3×70/35, mm2, 1000 m,
  6. EpN 53 3×50/25, mm2, 500 m,
  7. EpN 53 3×10/10, mm2, 500 m,
  8. EpN 53 3×6/6, mm2, 500 m,
  9. EpN 53 3×4/4, mm2, 1000 m,
  10. EpN 53 3×2.5/2.5, mm2, 1000 m,
  11. EpN 55 4×6/6, mm2 (siv), 500 m,
  12. EpN 55 5×4/4, mm2 (rumen) dmax

21.5 mm, 500 m,
  13. EpN 55 4×4/4, mm2 (siv), 500 m,
  14. EpN 55 4×2.5/2.5, mm2 (siv),

500 m,
  15. PPJ/Z 6×1.5, mm2 (moder),

10.000 m,
  16. PP 00 3×2.5, mm2, 1000 m,
  17. PP 00 5×2.5, mm2, 1000 m,
  18. PP 00 5×4, mm2, 1000 m,
  19. PP 00 4×6, mm2, 1000 m,
  20. PP 00 4×10, mm2, 1000 m,
  21. PP 00 – Y 19×1.5, mm2, 1000 m,
  22. LIYCY 7×0.75, mm2, 1000 m;
– sklop B: kabli za III. kvartal:
  1. EpN 65 3×50/35+4, 6kV, mm2,

500 m,
  2. EpN 65 3×25/16+4, 6kV, mm2,

500 m,
  3. EpN 63 3×70/35+2×4+1×10,

mm2, 500 m,
  4. EpN 63 3×10/10+2×4+1×10,

mm2, 500 m,
  5. EpN 63 3×4/4+2×2.5+1×4, mm2,

1000 m,
  6. EpN 53 3×95/35, mm2, 500 m,
  7. EpN 53 3×70/35, mm2, 500 m,
  8. EpN 53 3×10/10, mm2, 500 m,
  9. EpN 53 3×4/4, mm2, 500 m,
  10. EpN 53 3×2.5/2.5, mm2, 1000 m,
  11. EpN 55 4×6/6, mm2,(siv), 500 m,
  12. EpN 55 5×4/4, mm2, (rumen)

dmax 21.5, 500 m,
  13. EpN 55 4×4/4, mm2, (siv), 500 m,
  14. EpN 55 4×2.5/2.5, mm2, (siv),

500 m,
  15. PPJ/Z 6×1.5, mm2, (moder),

18000 m;
– sklop C: kabli za IV. kvartal:
  1. EpN 65 3×50/35+4, 6kV, mm2,

500 m,
  2. EpN 65 3×25/16+4, 6kV, mm2,

500 m,
  3. EpN 63 3×70/35+2×4+1×10,

mm2, 500 m,
  4. EpN 63 3×10/10+2×4+1×10,

mm2, 500 m,
  5. EpN 63 3×4/4+2×2.5+1×4, mm2,

500 m,
  6. EpN 53 3×95/35, mm2, 500 m,
  7. EpN 53 3×70/35, mm2, 1000 m,
  8. EpN 53 3×2.5/2.5, mm2, 1000 m,

  9. PPJ/Z 6×1.5, mm2, (moder),
15000 m,

– sklop D: dobava maj 1998:
  1. PP 00 3×2.5, mm2, 1000 m,
  2. PP 00 4×4, mm2, 1000 m,
  3. PP 00 4×16, mm2, 1000 m,
  4. PP 00 – Y 19×1.5, mm2, 2000 m,
  5. LIYCY 7×0.75, mm2, 2000 m.
3. Orientacijska vrednost naročila:

77,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 9 mesecev.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 30. 3. 1998 do
9. ure, na naslov: Rudnik Lignita Velenje,
kont. oseba Zdenko Lah, dipl. inž. el., Parti-
zanska 78, Velenje, tel.063/853-312 –
1277, faks 063/861-833, soba št. 241;
e-mail: zdenko.lah@rlv.si.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 30. 3. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Rudnik lignita Vele-
nje, kont. oseba Zdenko Lah, dipl. inž. el.,
Partizanska 78, tel. 063/853-312 – 1277,
faks 063/853-318, soba št. 241; e-mail:
zdenko.lah@rlv.si.

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: Rudnik lignita Velenje, kont.
oseba Slavko Dacar, inž. el., Partizanska
78, Velenje, tel. 063/853-312 – 1805,
faks 063/861-833, soba št. 108; e-mail:
slavko.dacar@rlv.si.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 10. 3. 1998 za 10.000 SIT.

Način plačila: virman na račun številka:
52800-601-23430.

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

Ponudba mora veljati do: 31. 12. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 15. 4. 1998.

Ob-929
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Rudnik lignita Velenje, kont. oseba
Zdenko Lah, dipl. inž. el., Partizanska 78,
Velenje, kont. oseba Zdenko Lah, dipl. inž.
el., Partizanska 78, Velenje, tel.
063/853-312 – 1277, faks 063/853-318,
soba št. 241; e-mail: zdenko.lah@rlv.si.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: elektro oprema za

rudarstvo:

  1. motorsko zaščitno stikalo za motorje
do 22 kW, (4 kosi v 2. kv. in 4 kosi v 3. kv.):
8 kosov,

  2. motorsko zaščitno stikalo za motorje
nad 22 kW, 2. kv.: 2 kosa,

  3. razdelilna baterija 4 delna, (1 kos v
2. kv. in 1 kos v 3. kv): 2 kosa,

  4. bremensko stikalo z vgrajenimi varo-
valkami, (4 kosi v 2. kv. in 3 kosi v 3. kv.): 7
kosov,

  5. elektromotor, 2.2. kW, 2. kv.: 3 kosi,
  6. elektromotor, 4.0 kW, 2. kv.: 3 kosi,
  7. elektromotor, 7.0 kW, 2. kv.: 3 kosi,
  8. elektromotor, 22.0 kW, 2. kv.: 3

kosi,
  9. potopna črpalka, 500 V, (5 kosov 2.

kv., 5 kosov 3. kv., 5 kosov 4. kv.): 15
kosov,

  10. potopna črpalka, 400 V, 3. kv.: 1
kos,

  11. razsvetljavna postaja, 500/220 V
(2 kosa 2. kv., 2 kosa 3. kv., 2 kosa 4. kv.):
6 kosov,

  12. dvodelna baterija za vulkanizirne
plošče: 2. kv.: 1 kos,

  13. relejni vezni člen, 3. kv.: 8 kosov,
  14. relejno ohišje, 2. kv.: 2 kosa.
Roki dobav so podani pri posameznih

artiklih in se razumejo do konca posamez-
nega četrtletja oziroma kvartala (kv.).

3. Orientacijska vrednost naročila:
69,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 9 mesecev.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

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

Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike v viši-
ni 5%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 30. 3. 1998 do
9. ure, na naslov: Rudnik Lignita Velenje,
kont. oseba Zdenko Lah, dipl. inž. el., Parti-
zanska 78, Velenje, tel.063/853-312 –
1277, faks 063/853-318, soba št. 241;
e-mail: zdenko.lah@rlv.si.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 30. 3. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Rudnik lignita Vele-
nje, kont. oseba Zdenko Lah, dipl. inž. el.,
Partizanska 78, tel. 063/853-312 – 1277,
faks 063/853-318, soba št. 241; e-mail:
zdenko.lah@rlv.si.

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: Rudnik lignita Velenje, kont.
oseba Branko Fošner, dipl. inž. el., Parti-
zanska 78, Velenje, tel. 063/853-312 –
1929, faks 063/861-833, soba št. 108;
e-mail: branko.fosner@rlv.si.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 10. 3. 1998 za 10.000 SIT.

Način plačila: virman na račun številka:
52800-601-23430.
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9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 31. 12. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 15. 4. 1998.
Rudnik lignita Velenje

Ob-930

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Mestna občina Ljubljana, Adamič Lun-
drovo nabrežje 2, Ljubljana, kont. oseba
Vida Stanovnik, vodja naročila, Adamič Lun-
drovo nabrežje 2, soba 255/II, Ljubljana,
tel. 061/13-33-269 in faks 061/318-350.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izvedba gradbe-
no-obrtniških in instalacijskih del pri
adaptaciji in gradnji prizidka k Zavodu
za usposabljanje Janez Levec, Šmartin-
ska 96, Ljubljana.

3. Orientacijska vrednost naročila:
147,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek maj 1998, zaključek september 1998.

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

6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
prispele po pošti ali osebno predložene naj-
kasneje do 27. marca 1998 do 12. ure, na
naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestna
uprava, Dani Klarič, Adamič Lundrovo na-
brežje 2, Ljubljana, soba 255/II.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj –
ZU Janez Levec – gradnja prizidka”. Na
hrbtni strani ovojnice mora biti označen na-
slov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 27. marca
1998 ob 12.15 v prostorih Mestne občine
Ljubljana, Adamič Lundrovo nabrežje 2,
Ljubljana, soba št. 143 v I. nadstropju.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa v sedmih dneh po podpisu sklepa.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Mestna občina Ljubljana,
kont. oseba Dani Klarič, Adamič Lundrovo
nabrežje 2, Ljubljana, soba 255/II.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
od 2. marca do 10. marca 1998 med 9. in
12. uro s fotokopijo potrdila o plačilu 5.000
SIT.

Način plačila: s položnico na žiro račun
Mestne občine Ljubljana, št.
50100-845-50358, s pripisom: razpisna
dokumentacija za ZU Janez Levec.

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

Opcija ponudbe je 60 dni.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila je v zakonskem roku.
Mestna občina Ljubljana

Ob-931A
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Družba za avtoceste v Republiki Slove-
niji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: zalivanje rež in raz-

pok na območju avtocest.
3. Orientacijska vrednost naročila:

18,000.000 SIT.
4. Rok dokončanja del je 30. 6. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: najnižja cena.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 31. 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: Zalivanje rež in razpok na območju avto-
cest” – S. Č. Na hrbtni strani mora biti ozna-
čen naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 31. 3. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Direkcija Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana.

Naročnik: Družba za avtoceste v Repub-
liki Sloveniji, d.d., odpiranje vodi strokovna
komisija, Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-74, soba št. 320/III.

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

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

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo: Družba za državne ceste, d.o.o.,
Ljubljana, kont. oseba Oto Rubinič, dipl. inž.,
Tržaška 19a, Ljubljana, tel. 061/178-83-31,
faks 061/178-83-32, soba št. 104.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 31. 3. 1998 za 3.500 SIT.

Način plačila: na blagajni DDC (soba
105) oziroma z virmanom na račun številka:
50105-601-13838.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu

kot pod 8. točko: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, kont. oseba Svit Černe,
dipl. inž., Einspielerjeva 6, Ljubljana, tel.
061/132-22-41, faks 061/132-21-70, so-
ba št. 314.

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

Ponudba mora veljati do: 30. 5. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 24. 4. 1998.

Ob-931B

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Družba za avtoceste v Republiki Slove-
niji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: rezkanje asfalta vo-

zišča na avtocestah.
3. Orientacijska vrednost naročila:

18,000.000 SIT.
4. Rok dokončanja del je 30. 9. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: najnižja cena.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 31. 3. 1998 do
9.30, 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: Rezkanje asfalta vozišča na avtocestah”
– S. Č. Na hrbtni strani mora biti označen
naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 31. 3. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Direkcija Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana.

Naročnik: Družba za avtoceste v Repub-
liki Sloveniji, d.d., odpiranje vodi strokovna
komisija, Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-74, soba št. 320/III.

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

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

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo: Družba za državne ceste, d.o.o.,
Ljubljana, kont. oseba Oto Rubinič, dipl. inž.,
Tržaška 19a, Ljubljana, tel. 061/178-83-31,
faks 061/178-83-32, soba št. 104.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 31. 3. 1998 za 3.500 SIT.

Način plačila: na blagajni DDC (soba
105) oziroma z virmanom na račun številka:
50105-601-13838.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Družba za državne ceste, d.o.o., Ljublja-
na, kont. oseba Svit Černe, dipl. inž., Eins-
pielerjeva 6, Ljubljana, tel. 061/132-22-41,
faks 061/132-21-70, soba št. 314.

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

Ponudba mora veljati do: 30. 5. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 24. 4. 1998.
Družba za avtoceste

v Republiki Sloveniji, d.d.

Ob-932A
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

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

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nakup tračnic.
3. Orientacijska vrednost naročila:

18,100.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek 1. 3. 1998 in zaključek 31. 12. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 20. 3. 1998 do
10. ure, na naslov: RTH, d.o.o., Trbovlje,
kont. oseba Majda Turnšek, Trg revolucije
12, 1420 Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 20. 3. 1998
ob 11. uri, na naslovu: RTH, d.o.o., Trbov-
lje, kont. oseba Rastislav Zor, Trg revolucije
12, Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 27. 3. 1998.

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

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

Način plačila: nakazilo na žiro račun
RTH, d.o.o., na račun številka:
52700-601-18647 pri APP Trbovlje.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Ras-
tislav Zor, Trg revolucije 12, Trbovlje, tel.
0601/26-144, faks 0601/26-642.

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

Ponudba mora veljati do: 31. 12. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 3. 4. 1998.

Ob-932B
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Mi-
lan Duh, Trg revolucije 12, Trbovlje, tel.
0601/26-144, faks 0601/26-642.

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

cevi in priključkov.
3. Orientacijska vrednost naročila:
– za visokotlačne cevi: 15,500.000 SIT,
– za priključke: 12,700.000 SIT,
skupaj – 28,200.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 3. 1998 in zaključek 31. 12. 1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 19. 3. 1998 do
8. ure, na naslov: RTH, d.o.o., Trbovlje,
kont. oseba Majda Turnšek, Trg revolucije
12, 1420 Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 19. 3.
1998 ob 9. uri, na naslovu: RTH, d.o.o.,
Trbovlje, kont. oseba Milan Duh, Trg revo-
lucije 12, Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 27. 3. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. ose-
ba Majda Turnšek, Trg revolucije 12, Trbov-
lje, tel. 0601/26-144, faks 0601/26-642.

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

Način plačila: nakazilo na žiro račun
RTH, d.o.o., na račun številka:
52700-601-18647 pri APP Trbovlje.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Mi-
lan Duh, Trg revolucije 12, Trbovlje, tel.
0601/26-144, faks 0601/26-642.

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

Ponudba mora veljati do: 31. 12. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 3. 4. 1998.

Ob-932C
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

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

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nakup gumi trans-

portnih trakov.
3. Orientacijska vrednost naročila:

47,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek 1. 4. 1998 in zaključek 31. 12. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 31. 3. 1998 do
10. ure, na naslov: RTH, d.o.o., Trbovlje,
kont. oseba Majda Turnšek, Trg revolucije
12, 1420 Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 31. 3. 1998
ob 11. uri, na naslovu: RTH, d.o.o., Trbov-
lje, kont. oseba Milo Ham, Trg revolucije
12, Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 10. 4. 1998.

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

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

Način plačila: nakazilo na žiro račun
RTH, d.o.o., na račun številka:
52700-601-18647 pri APP Trbovlje.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Milo
Ham, Trg revolucije 12, Trbovlje, tel.
0601/26-144, faks 0601/26-642.

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

Ponudba mora veljati do: 31. 12. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 17. 4. 1998.

Ob-932Č
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba An-
drej Zdovc, Trg revolucije 12, Trbovlje, tel.
0601/26-144, faks 0601/26-642.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nakup osebnih ra-

čunalnikov, tiskalnikov in risalnikov:
3. Orientacijska vrednost naročila:
– za osebne računalnike – 5,000.000

SIT,
– za tiskalnike in risalnike – 2,000.000

SIT,
skupaj – 7,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek 1. 4. 1998 in zaključek 31. 12. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 19. 3. 1998 do
10. ure, na naslov: RTH, d.o.o., Trbovlje,
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kont. oseba Majda Turnšek, Trg revolucije
12, 1420 Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 19. 3. 1998
ob 11. uri, na naslovu: RTH, d.o.o., Trbov-
lje, kont. oseba Andrej Zdovc, Trg revoluci-
je 12, Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 27. 3. 1998.

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

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

Način plačila: nakazilo na žiro račun
RTH, d.o.o., na račun številka:
52700-601-18647 pri APP Trbovlje.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba An-
drej Zdovc, Trg revolucije 12, Trbovlje, tel.
0601/26-144, faks 0601/26-642.

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

Ponudba mora veljati do: 27. 4. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 3. 4. 1998.
Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o.

Ob-881
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 pedagoške

opreme
1. Predmet razpisa
Pedagoška oprema za Laboratorij za

regulacijsko tehniko in močnostno elek-
troniko:

– ACE – Kit sistem: razvojna plošča
DS1102 s kontrolerjem TMS320C31/60
MHz in pripadajoča programska oprema
(TDE31 Total Development Environment
Software and TI C Cross Compiler), okvirna
cena 650.000 SIT;

– programska oprema Real Time Work-
shop (program se uporablja pri prevajanju
simulacijskih shem (Matlab) v izvirno kodo
DSP kontrolerja (TMS320C31/70 MHz),
okvirna cena 115.000 SIT;

– digitalni osciloskop Tektronix – TDS
420A, okvirna cena 1,400.000 SIT.

Informacije: prof. dr. Janez Nastran, tel.
176-82-74.

Pedagoška oprema za Laboratorij za
umetno zaznavanje:

– računalniški projektor, okvirna cena
1,250.000 SIT;

– razvojno orodje NodeBuilder Develop-
ment Tool Model 10010 z opremo in do-

datnim prototipnim vozliščem LTM-10 Lon
Talk Node, okvirna cena 370.000 SIT.

Informacije: prof. dr. Stanislav Kovačič,
tel. 176-83-10.

Pedagoška oprema za Laboratorij za
analogno merilno tehniko:

– 5 učnih kompletov osnove elektroteh-
nike ELECTRONIC BOARD 1018.1 s shra-
njevalno ploščo 1018.10 in pripadajočimi
elementi ter literaturo (V 0101, V 0102, V
0103 in V 0104).

2. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika

Ponudba mora vsebovati: firmo ponud-
nika, dokazilo o registraciji, podatke o boni-
teti ponudnika, ponudbeno ceno, referen-
ce, garancijski rok, druge ugodnosti, ki jih
nudi ponudnik.

Razpisna komisija bo upoštevala ponud-
be, prispele v dekanat fakultete vključno do
petka, 13. 3. 1998 do 12. ure. Ponudbe
pošljite na naslov: Fakulteta za elektrotehni-
ko Univerze v Ljubljani, Tržaška 25, 1000
Ljubljana – v zaprti kuverti z navedbo “Ne
odpiraj – Ponudba na javni razpis”.

3. Razpisna komisija bo upoštevala po-
nudbe, prispele v dekanat FE, vključno do
ponedeljka, 13. 1. 1998, do 12. ure. Po-
nudbe pošljite na naslov: Fakulteta za elek-
trotehniko Univerze v Ljubljani, Tržaška 25,
1000 Ljubljana – v zaprti kuverti, z naved-
bo: “Ne odpiraj – ponudba na javni razpis”.

4. Odpiranje ponudb bo v torek, 17. 3.
1998 ob 9. uri, v dekanatu fakultete.

5. Ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa najkasneje v 8 dneh po odpi-
ranju ponudb.

Fakulteta za elektrotehniko
Univerze v Ljubljani

Št. 38/98-503 Ob-934
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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:
Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o., kont. ose-
ba Milan Šribar, Titova 106, Senovo, tel.
0608/71-300, 71-315, faks 0608/71-879.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: goriva in maziva.
3. Orientacijska vrednost naročila:

6,500.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek 1. 4. 1998 in zaključek 31. 12. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 16. 3. 1998 do
10. ure, na naslov: Rudnik Senovo v zapira-
nju, d.o.o., kont. oseba Milan Šribar, Titova
106, 8281 Senovo, tel. 0608/71-300,
71-315, faks 0608/71-879.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 16. 3. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Rudnik Senovo v
zapiranju, d.o.o., kont. oseba Andrej Božič,
Titova 106, Senovo, tel. 0608/71-300,
faks 0608/71-879, sejna soba.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 31. 3. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Rudnik Senovo v zapiranju,
d.o.o., kont. oseba Zdenka Mlakar, Titova
106, Senovo, tel. 0608/71-300, faks
0608/71-879.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 10. 3. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: nakazilo na žiro račun
Rudnika Senovo v zapiranju, d.o.o., na ra-
čun številka: 51600-601-24464 pri APP
Krško.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Rudnik Senovo v zapiranju d.o.o., kont.
oseba Milan Šribar, Titova 106, Senovo,
tel. 0608/71-315, faks 0608/71-879.

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

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

čila: 10. 4. 1998.
Rudnik Senovo v zapiranju d.o.o.

Ob-868
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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. P10.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine:
2.1. izdelava skanogramov zem-

ljiškokatastrskih načrtov – I.
2.2. izdelava skanogramov zem-

ljiškokatastrskih načrtov – II.
2.3. izdelava datotek in kontrolnih

izrisov digitalnih katastrskih načrtov,
2.4. izdelava digitalnih zemljiškoka-

tastrskih načrtov – območje 1,
2.5. izdelava digitalnih zemljiškoka-

tastrskih načrtov – območje 2,
2.6. izdelava digitalnih zemljiškoka-

tastrskih načrtov – območje 3,
2.7. izdelava digitalnih zemljiškoka-

tastrskih načrtov – območje 4,
2.8. izdelava digitalnih zemljiškoka-

tastrskih načrtov – območje 5.
3. Orientacijska vrednost naročila: 2.1.

– 3,300.000 SIT, 2.2. – 3,300.000 SIT,
2.3. – 8,000.000 SIT, 2.4. – 11,500.000
SIT, 2.5. – 11,000.000 SIT,  2.6. –
11,000.000 SIT, 2.7. – 11,000.000 SIT,
2.8. – 12,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: rok začetka in izvedbe po-
sameznih nalog je določen v razpisni doku-
mentaciji.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 31. 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.: P10.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 31. 3. 1998
ob 9.30 na naslovu: Geodetska uprava Re-
publike Slovenije, odpiranje vodi Anton
Kupic, 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 20. 4. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Geodetska uprava Republi-
ke Slovenije, kont. oseba Vesna Divjak, Ša-
ranovičeva 12, Ljubljana, tel. 178-49-18,
faks 178-49-09, soba št.: P10.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 27. 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: 22. 5. 1998.

Geodetska uprava Republike Slovenije

Št. 351-478/96 Ob-869
Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.

l. RS, št. 24/97) Občina škofja Loka ob-
javlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za izgradnjo prizidka

Osnovne šole Jela Janežiča v Škofji
Loki

1. Naročnik: Občina Škofja Loka, Po-
ljanska 2, Škofja Loka.

2. Predmet razpisa: izgradnja prizidka
OŠ Jela Janežiča in delna rekonstrukci-
ja obstoječega objekta z zunanjo in ko-
munalno ureditvijo.

Seznam predvidenih del in popise prej-
mejo ponudniki z razpisno dokumnetacijo.
Investicijska dela zajemajo gradbena dela,
različna obrtniška in inštalacijska dela.

3. Orientacijska vrednost razpisanih del
znaša 110,000.000 SIT.

4. Rok izvedbe: razpisana dela se bodo
izvajala od aprila 1998 do avgusta 1998.

5. Merila za izbiro izvajalca:
– reference ponudnika na podobnih de-

lih,
– ponujena cena,
– plačilni pogoji in
– druga merila, navedena v razpisni do-

kumentaciji.
6. Vsebina ponudbe:
– naziv in naslov ponudnika,
– ponudbena cena,

– seznam tehničnega osebja, ki bo od-
govorno za izvedbo del,

– sodno registracijo in inšpekcijsko do-
voljenje za opravljanje razpisanih del,

– seznam referenčnih objektov, na ka-
terih je izvajalec opravljal podobna razpi-
sna dela in

– eventualne druge elemente, ki investi-
torju lahko dokažejo ugodnost ponudbe.

7. Odpiranje ponudb bo v četrtek,
19. 3. 1998, ob 12.30 v mali sejni dvorani
Občine Škofja Loka, Poljanska 2 (I. nad-
stropje).

Obravnavane bodo samo kompletne po-
nudbe.

8. Ponudniki bodo o izidu natečaja ob-
veščeni pismeno v zakonsko določenem
roku po odpiranju ponudb, sklenitev po-
godbe in pričetek del bo po sprejetju ob-
činskega proračuna za leto 1998.

9. Razpisna dokumentacija: ponudniki
lahko dvignejo popise za načrtovano inve-
sticijo in detajlne pogoje razpisa na Občini
Škofja Loka, Mestni trg 15, soba 16/II,
Alojz Bogataj, tel. 064/624-190.

10. Ponudbe zbiramo do četrtka 19. 3.
1998 do 12. ure. Ponudbe je treba poslati
v zaprti kuverti z naslovom ponudnika in
oznako: “Ne odpiraj, Ponduba – prizidek
Osnovne šole Jela Janežiča”, priporočeno
po pošti ali oddati osebno v pisarni št. 5 –
vložišče. Naslov: Občina Škofja Loka, Po-
ljanska 2, 4220 Škofja Loka.

Občina Škofja Loka

Ob-870

Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena 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 Jesenice, kont. oseba Noč
Zdravko, Titova 18, Jesenice, tel.
064/81-045, faks 064/864-155.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izvajanje gradbe-
nih, obrtniških in instalacijskih del na
prenovi in povečavi šolskega prostora
Osnovne šole “Prežihovega Voranca”
na Jesenicah.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa:
145,000.000 SIT, 27. 2. 1998.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 15 mesecev, začetek 2.
5. 1998 in zaključek 31. 8. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upo-
števane pri izbiri: druga merila, navedena v
razpisni dokumentaciji.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 30. 3. 1998 do
12. ure, na naslov: Dominvest Jesenice,
p.o., prevzemnica Darinka Kovačič, Titova
18, 4270 Jesenice, tel. 064/862-167,
faks 064/861-241.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – Ne odpi-
raj” in številko objave javnega razpisa v

Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta
naročila.

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

Javno odpiranje ponudb bo 30. 3. 1998
ob 13. uri, na naslovu: Dominvest Jeseni-
ce, odpiranje vodi Dasovič Mijo, Cesta pod
gozdom 2, Jesenice, tel. 064/81-045, faks
064/861-241.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 20. 4. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Dominvest Jesenice,
kont. oseba Noč Zdravko, Cesta pod goz-
dom 2, Jesenice, tel. 064/81-045, faks
064/864-155.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 8. 3. 1998 za 50.000 SIT.

Način plačila: gotovina ali na račun šte-
vilka: 51530-601-13474.

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. 5. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 20. 5. 1998.
Občina Jesenice

Ob-871A

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Zavod za zdravstveno varstvo Kranj,
kont. oseba Miro Zavrl, ek., Gosposvetska
ul. 12, Kranj, tel. 064/28-20, faks
064/226-702.

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

ga materiala.
3. Orientacijska vrednost naročila:

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

dokončanje dobav: 12 mesecev, začetek
15. 4. 1998 in zaključek 14. 4. 1999.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika: najnižja cena, druga merila, nave-
dena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upo-
števane preference za domače ponudnike
v višini 10%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 16. 3. 1998 do
9. ure, na naslov: Zavod za zdravstveno
varstvo Kranj, tajništvo, prevzemnica Lidija
Vidmar, Gosposvetska ul. 12, Kranj, tel.
064/28-20, faks 064/226-702 tajništvo
zavoda.

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 16. 3. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Zavod za zdravstve-
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no varstvo Kranj, odpiranje vodi Mitja Ulčar,
dipl. jur., Gosposvetska ul. 12, Kranj, sejna
soba v zavodu.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 26. 3. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Zavod za zdravstveno var-
stvo Kranj, kont. oseba Lidija Vidmar, Gos-
posvetska ul. 12, Kranj, tel. 064/28-20,
faks 064/226-702, tajništvo zavoda.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 10. 3. 1998 za 3.000 SIT po enodnevni
predhodni najavi po faksu št. 064/226-702.

Način plačila: negotovinsko, na račun
številka: 51500-603-30393.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Zavod za zdravstveno varstvo Kranj, kont.
oseba Miro Zavrl, ek., Gosposvetska ul. 12,
Kranj, tel. 064/28-20, faks 064/226-702.

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: 5. 4. 1998.
Zavod za zdravstveno

varstvo, Kranj

Št. 05-25/98 Ob-873

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

javni razpis
za izbiro izvajalca sanacije in zaščite

površin masivnih betonskih in
armiranobetonskih elementov

pregradnega objekta HE Medvode
1. Naročnik: Savske elektrarne Ljublja-

na, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana.
2. Predmet razpisa: izvedba sanacije

in zaščite površin masivnih betonskih in
armiranobetonskih elementov pregrad-
nega objekta HE Medvode po Projektu
za razpis, št. 3390, Gradis TEO, z dne
februar 1998 in pogojih razpisne doku-
mentacije.

Lokacija izvedbenih del je HE Med-
vode v Medvodah.

3. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 100,000.000 SIT.

4. Predvideni začetek gradbenih del na
HE Medvode je april 1998, predvideni za-
ključek izvedbe pa konec novembra 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejšega pon-
dunika so precizirana v splošnih razpisnih
pogojih za sanacijo in zaščito površin ma-
sivnih betonskih in armiranobetonskih ele-
mentov pregradnega objekta HE Medvode.

6. Ponudniki morajo oddati ponudbe v
zapečateni kuverti z oznako Ponudba za sa-
nacijo in zaščito betonov HE Medvode in
“Ne odpiraj, ponudba” na naslov: Savske
elektrarne Ljubljana, d.o.o., Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, najkasneje do 30. 3. 1998
do 10. ure.

7. Javno odpiranje ponudb bo v pone-
deljek 30. 3. 1998 ob 11. uri v sejni sobi
SEL na gornjem naslovu.

8. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo ponudniki predvidoma obveščeni v 10
dneh po odpiranju ponudb.

9. Razpisno dokumentacijo ponudniki
lahko dvignejo na naslovu: Savske elektrar-
ne Ljubljana, d.o.o., Hajdrihova 2, II. nad-
stropje, soba št. 2 A3. od 27. 2. do 6.
marca 1998 med 7. in 9. uro. Cena razpi-
sne dokumentacije je 25.000 SIT. Ob prev-
zemu mora ponudnik predložiti dokazilo o
plačilu zneska na ŽR št. 50106-601-27492
pri Agenciji za plačilni promet, ekspozitura
Lj-Vič, s pripisom “Razpisna dokumentaci-
ja”.  Ponudbo lahko predložijo samo tisti
ponudniki, ki kupijo razpisno dokumentaci-
jo. Razpisna dokumentacija je sestavljena v
slovenskem jeziku.

10. Ponudniki lahko dobijo potrebne
strokovne informacije pri naročniku Sav-
ske elektrarne Ljubljana, d.o.o., Hajdriho-
va 2, Ljubljana. Kontaktna oseba je Rudi
Brinšek (tel. 061/1250-333 in. 463; faks
222-633).

Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o.,
Ljubljana

Ob-943

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

javni razpis
za izbiro izvajalca preureditev skladišč
in zunanje ureditve poslovnih prostorov

na Rečici (Bled), Za žago 1a
1. Naročnik: Kmetijsko gozdarska zadru-

ga Gozd Bled, z.o.o., Za žago 1a, Bled.
2. Dokumentacija: razpisno dokumenta-

cijo dobijo ponudniki na naslovu: Za žago
1a, Bled, tel. 064/748-050. Dokumentaci-
jo lahko ponudniki dvigujejo na podlagi
predhodne predložitve dokazila o plačilu
5.000 SIT nepovratnih sredstev, ki jih po-
nudnik nakaže na žiro račun KGZ Gozd
Bled, št. 51540-601-7494.

3. Vse informacije za izdelavo ponudbe
dobijo ponudniki pri direktorju KGZ Gozd
Bled, Jožu Skumavec.

4. Orientacijska vrednost znaša
8,000.000 SIT.

5. Zaradi omejenih razpoložljivih sred-
stev si investitor pridržuje pravico razpisana
dela deliti v dve fazi.

6. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so razvidna iz razpisnih pogojev.

7. Rok za oddajo ponudb je 13. marec
1998 do 12. ure, na naslov: KGZ Gozd
Bled, Za žago 1a, Bled.

8. Javno odpiranje ponudb bo v prosto-
rih KGZ Gozd Bled, Za žago 1a, dne
13. marca 1998, ob 12. uri.

9. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri na-
jugodnejšega ponudnika v osmih dneh po
odpiranju ponudb.

Kmetijsko gozdarska zadruga Gozd
Bled

Št. 11(98 Ob-944

Na podlagi 18. člena zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) in 5. ter
7. člena pogodbe z Občino Radenci, objav-
lja Radenska – Ekoss Radenci, d.o.o., iz
Radencev

javni razpis
za izdelavo projektne dokumentacije
za rekonstrukcijo in razširitev čistilne

naprave v Radencih (ČN)
1. Naročnik: Radenska – Ekoss Raden-

ci, d.o.o., Zdraviliško naselje 14, Radenci,
tel./faks 069/66-531, kont. oseba Vukajč
Franc, dipl. inž.

2. Predmet javnega razpisa:
– izdelava idejnega koncepta ČN,
– izdelava strokovne osnove za lokacij-

sko dokumentacijo,
– izdelava projekta ČN, PGD, PZR, PZI,
– izvajanje projektnega nadzora od za-

četka do uporabnega dovoljenja,
– predvidena izvedba v 2 etapah (1. eta-

pa v velikosti 5.000 PE, 2. etapa skupaj
10.000 PE),

– učinkovita tehnologija čiščenja odpad-
nih voda,

– zaščita pred visokimi vodami,
– varovanje podtalnice, površinskih vo-

da, zraka in hrupa.
3. Orientacijska vrednost del:

4,000.000 SIT.
4. Ponudbena dokumentacija mora vse-

bovati:
– kopijo originalnih dokumentov iz kate-

rih je razviden sestav in pravni status družbe,
– kopijo dovoljenja za opravljanje dejav-

nosti,
– podatke o boniteti poslovanja, ki ne

smejo biti starejši od 60 dni (BON 1, 2
oziroma 3,

– potrdilo pristojnega sodišča, oziroma
Agencije Republike Slovenije za plačilni pro-
met, da ponudnik ni v postopku stečaja ali
prisilne poravnave,

– izjavo o sprejemu razpisnih pogojev
(obr. 3),

– bančno garancijo za resnost ponudbe
(obr. 4),

– navesti poslovne partnerje s polnim na-
slovom in strokovno področje sodelovanja,

– navesti podatke o kadrih in njihovi stro-
kovni usposobljenosti za ponudnika in nje-
govega poslovnega partnerja,

– navesti reference delujočih čistilnih na-
prav ponujenega tipa, minimalne velikosti
10.000 PE z navedbo popolnih naslovov
oziroma upravljalcev,

– navesti ime in priimek pooblaščene
osebe ponudnika za kontaktiranje,

– predložiti terminski plan izgradnje ČN,
– predložiti izjavo garancije in kvalitete

(obr. 5),
– spisek pogodb, ki so v izvajanju z na-

vedbo obsega in vrednosti del.
5. Rok izdelave projektne dokumentaci-

je ne sme biti daljši od 150 dni od sklenitve
pogodbe s ponudnikom, pri čemer se ne
upošteva čas, ki dokazljivo ni odvisen od
projektanta v zvezi s pridobivanjem uprav-
nih dovoljenj.

6. Merila za ocenjevanje ponudb: po-
nudnik z boljšimi referencami, boljšimi
tehničnimi rešitvami vključno z etapno iz-
vedbo za 5.000 in skupaj 10.000 PE, z
nižjimi obratovalnimi stroški, z boljšo ga-
rancijo funkcionalnosti in kvalitete, s kraj-
šim rokom izdelave, nižjo ceno in v pove-
zavi z navedenimi merili relativno nižjo in-



Stran 1520 / Št. 15 / 27. 2. 1998 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

vesticijsko vrednostjo, bodo ugodneje
rangirani.

7. Rok za oddajo ponudb je 20 dni po
objavi v Uradnem listu RS, do 12. ure, v
zapečatenem ovitku, na naslov naročnika,
označenem z oznako “Razpis za rekonstruk-
cijo in razširitev čistilne naprave Radenci –
odpira le razpisna komisija!”.

Kolikor se rok oddaje izteče na dela pro-
sti dan, je rok oddaje naslednji delovni dan.
Ponudbe lahko oddate osebno v vložišču
Radenska, d.d., Radenci, Zdraviliško nase-
lje 14, pri Majerič Mariji.

8. Odpiranje ponudb bo ob 12. uri v sejni
sobi hotela Radin (informacije v recepciji ho-
tela Radin, uro pred odpiranjem), Zdraviliško
naselje 12 v Radencih, naslednji delovni dan
po izteku roka za oddajo ponudbe.

9. Nepravilno opremljene, nepopolne,
nejasne in nepravočasno prispele ponud-
be, bodo v postopku odpiranja izločene.

10. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
pisno, v roku 15 dni od odpiranja ponudb.

11. Ponudba mora veljati 60 dni.
12. Ponudnik si pridržuje pravico, da ne

izbere nobenega od ponudnikov.
13. Zainteresirani ponudniki lahko dvig-

nejo razpisno dokumentacijo osebno, v ro-
ku 10 dni po objavi, od 8. do 10. ure, v
upravi Radenska – Ekoss Radenci, d.o.o.,
Panonska ulica 27, 9252 Radenci, pri vodji
izvedbe javnega naročila Franc Vukajč, dipl.
inž., tel./faks 069/66-531 ali 069/65-541
int. 208.

Pred dvigom razpisne dokumentacije je
potrebno plačati stroške v višini 30.000 SIT
na žiro račun Radenska – Ekoss Radenci,
d.o.o., Radenci, št. 51910-601-19116, kar
ponudnik dokaže s potrdilom o vplačilu.

Navedeni znesek je nevračljiv.
Radenska – Ekoss, Radenci, d.o.o.

ob-946

Občina Destrnik-Trnovska vas na podla-
gi zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) in določil 99. člena zakona o izvrše-
vanju proračuna Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 26/94 in 40/95) objavlja

javni razpis
za oddajo koncesije za izgradnjo in
upravljanje krajevnega omrežja za

distribucijo tekočega plina
1. Naročnik: Občina Destrnik-Trnovska

vas.
2. Predmet razpisa: podelitev koncesi-

je za izgradnjo in upravljanje krajevne-
ga omrežja za distribucijo tekočega naft-
nega plina (TNP) za potrebe prebivalstva
v Občini Destrnik-Trnovska vas.

3. Roki: pričetek del na izgradnji omrežja
za distribucijo TNP se prične takoj po podpi-
su koncesijske pogodbe, oziroma takoj po
pridobitvi gradbenega dovoljenja na podlagi
projektne dokumentacije. Rok za dokonča-
nje del bo opredeljen v koncesijski pogodbi.

4. Obseg in vsebina koncesije: koncesi-
ja se daje za dobo 25 let (v koncesijski
pogodbi se lahko določi tudi daljši rok); do-
ba trajanja koncesije pa se šteje od januarja
tistega leta, ki sledi letu, v katerem je distri-
bucijska mreža začela delovati. Koncesio-
nar pokrije stroške projektne dokumentaci-

je (PGD, PZI) in investitorskega inženiringa
(pridobivanje soglasij in gradbenega dovo-
ljenja) skupaj z naročnikom izbrani projek-
tantski organizaciji. Koncesionar samostoj-
no in na svoje stroške zgradi omrežje za
distribucijo TNP, zagotavlja porabnikom
kontinuirano in kakovostno dobavo plina,
skrbi za vzdrževanje in ohranjanje mreže za
distribucijo plina skladno z veljavnimi pred-
pisi in zakonodajo in po potrebi širi distribu-
cijsko omrežje. V koncesijski pogodbi se
določi tudi finančni depozit, ki ga bo konce-
sionar deponiral na žiro račun Občine De-
strnik-Trnova vas kot jamstvo za izpolnitev
pogodbenih obveznosti.

5. Vse informacije o razpisu dobite na
Občini Destrnik-Trnovska vas vsak dan od
8. do 12. ure pri tajniku občine Čeh Miranu
(tel. 062/757-166).

6. Najugodnejši ponudnik bo izbran na
podlagi naslednjih kriterijev:

– finančne sposobnosti za izvedbo pro-
jekta,

– reference s področja investicijske
gradnje plinovodnih omrežij,

– reference s področja upravljanja in
vzdrževanja plinovodnih omrežij,

– reference posameznih strokovnjakov,
ki bodo delali na realizaciji koncesije,

– roka izgradnje plinovodnega omrežja,
– cena za posamezni priključek (za gos-

podinjstvo in komercialne porabnike) ter
ugodnosti pri plačilu le-tega (možnost
obročnega odplačevanja priključka, more-
bitne notranje instalacije, itd.),

– strukture cene ogrevanja,
– jamstva ponudnika,
– ostalih ponujenih ugodnosti.
7. Vsebina ponudbe: ponudba mora po-

leg ostalih bistvenih sestavin vsebovati tudi:
– študijo s prikazom omrežja za distribu-

cijo zemeljskega plina in njegovih pomem-
bnejših sestavnih delov ter tehničnih rešitev,

– ceno vrednosti naprave,
– potreben čas za izgradnjo,
– finančni plan investicije,
– pogoje in način upravljanja z omrež-

jem,
– analizo programov prodaje plina,
– oceno višine stroškov, ki jih morajo

uporabniki nositi za priključitev na plinovod-
no omrežje in za prilagoditev obstoječih na-
prav za uporabo plina ter program za finan-
ciranje teh del z namenom pospešitve upo-
rabe plina,

– program zagotovitve sredstev za iz-
gradnjo omrežja za distribucijo zemeljskega
plina in njegovo upravljanje,

– korektno in konkretno ceno plina, ki
naj bo vezana na nabavno ceno državnega
distributerja (ne na DEM) s točnim prikazom
strukture. V tej strukturi naj bo točno defini-
ran tudi dobiček in predlog njegove delitve
med koncesionarjem in koncendentom,

– višino in način plačila koncendentu za
pridobitev koncesije,

– ceno priključka s plinomerom, za pov-
prečno oddaljenost objekta 10 m od osi
plinovoda,

– amortizacijski načrt investicije,
– odločbo pristojnega organa, s katero

se ponudniku dovoljuje opravljanje dejavno-
sti distribucije točnega plina.

8. Drugi pogoji: koncesionar bo moral:
– primeru podpisa koncesijske pogod-

be zagotoviti bančno garancijo za najmanj
70% investicijske vrednosti projekta,

– v izvajalska dela in upravljanje vključe-
vati lokalne izvajalce.

9. Naročnik si pridržuje pravico možno-
sti pogajanja s ponudniki v postopku pripra-
ve analize ponudb oziroma lahko zahteva
dodatne podatke.

10. Na javni razpis se lahko prijavijo pod-
jetja, registrirana v Republiki Sloveniji.

11. Rok oddaje ponudbe: zapečatene
ponudbe pošljite najkasneje 45 dni po ob-
javi v Uradnem listu RS, na naslov: Občina
Destrnik-Trnovska vas, Trnovska vas 42,
2254 Trnovska vas.

Ponudbe morajo biti zapečatene v ovojnici
z navedbo točnega naslova ponudnika in oz-
nako “Ne odpiraj – ponudba za koncesijo”.

O terminu javnega odpiranja ponudb bo-
do ponudniki pisno obveščeni.

12. Ponudniki, ki bodo v razpisanem ro-
ku dostavili prijavo, bodo o izidu natečaja
obveščeni v roku 30 dni po izteku roka za
odpiranje ponudb.

Občina Destrnik-Trnovska vas

Ob-947
Na podlagi zakona o izvrševanju prora-

čuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
5/96) in zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97) Občina Ig objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov na
področju športa, ki so v javnem

interesu v letu 1998
1. Na razpisu lahko sodelujejo izvajalci

športnih programov, ki so opredeljeni v 2.
členu meril za izbor programov športa,  ki
se sofinancirajo iz proračunskih sredstev
Občine Ig.

2. Izvajalci morajo izpolnjevati pogoje, ki
jih določata 2. in 5. člen meril za izbor pro-
gramov športa.

3. V letu 1998 bomo financirali progra-
me, ki so opredeljeni v merilih:

– šport otrok in mladine (10. člen),
– šport za vse – rekreacija (11.–14. člen),
– kakovostni in vrhunski šport (15.–16.

člen),
– izobraževanje strokovnih kadrov (17.

člen),
– priznanja za športne uspehe (18. člen).
4. Izbrane programe bomo financirali na

podlagi meril za izbor programov športa, ki
se sofinancirajo iz proračunskih sredstev
Občine Ig. Prednost pri izboru bodo imeli
izvajalci neprofitnih organizacij, zavodov in
športnih društev (klubov) iz Občine Ig, ki so
svoje programe izvajali že v letu 1997.

5. Prispele ponudbe bo pregledal Od-
bor za šport Občine Ig.

6. Rok za prijavo programov je 30. 3.
1998.

7. Svoje programe, z zahtevanimi podat-
ki, pošljite na naslov Občina Ig, Odbor za
šport, Ig 72, 1292 Ig, s pripisom Javni raz-
pis za šport – Ne odpiraj.

8. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili po-
godbe.

Občina Ig
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Javni razpis za izbiro izvajalca
s predhodnim ugotavljanjem

sposobnosti

Št. 280/98 Ob-846
Na podlagi 50. člena zakona o javnih

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

javni razpis
za izbiro ponudnika s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti za “dobavo
elektromateriala in opreme”

1. Naročnik: Elektro Ljubljana, p.o., Jav-
no podjetje za distribucijo električne energi-
je, Slovenska c. 58, Ljubljana.

2. Predmet javnega razpisa je izbira po-
nudnikov s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti za dobavo elektromateriala in
opreme za potrebe naročnika po nasled-
njih skupinah:

– drogovi kostanjevi,
– drogovi impregnirani,
– drogovi betonski,
– drogovniki,
– klešče betonske,
– izolatorji podporni in zatezni 1-35 kV,
– obesni material za samonosne kable,
– tokovodniki goli (35–70 mm2),
– tokovodniki polizolirani (35–70 mm2),
– konzole pocinkane,
– valjanec pocinkan (2,5 × 4 mm),
– kabel energetski (10–35 kV),
– kabel energetski (1 kV),
– kabel energetski samonosni (1 kV),
– končniki kabelski SN (70-240 mm2),
– končniki kabelski NN (35–150 mm2),
– spojka kabelska SN (35–240 mm2),
– spojka kabelska NN (35–150 mm2),
– progovni ločilniki (1–35 kV),
– odklopni ločilniki (1–35 kV),
– odklopniki, ločilniki (1–35 kV),
– blok NN,
– blok VN,
– ohišje betonsko za montažno TP,
– omarica kabelska NN,
– oprema za TP na betonskem drogu

20–35 kVA,
– oprema za TP na betonskem drogu

50–250 kVA,
– odvodniki prenapetostni NN,
– odvodniki prenapetostni SN,
– varovalke in podnožja varovalk NN in

VN,
– distribucijski transformatorji (SN/NN).
3. Predvideni rok dobave: sukcesivno

naročanje s takojšnjo dobavo za obdobje
12 mesecev po sklenitvi pogodbe.

4. Orientacijska vrednost razpisa:
650,000.000 SIT.

5. Prijava ponudnika in spremljajoča po-
slovna dokumentacija mora biti sestavljena
v slovenskem jeziku.

6. Prijava ponudnika mora vsebovati na-
slednje podatke in dokumentacijo:

6.1. prijavo ponudnika na obrazcih na-
ročnika,

6.2. overjeno registracijo podjetja ali po-
trdilo upravnega organa za samostojnega
podjetnika, ki ne smeta biti starejša od treh
mesecev na dan odpiranja prijav,

6.3. BON 1 in BON 2 za podjetja, za
samostojnega podjetnika pa davčna napo-
ved za leto 1996,

6.4. bančna garancija za resnost prijave
v višini 5% vrednosti razpisa,

6.5. dokazilo, da podjetje oziroma sa-
mostojni podjetnik ni v postopku prisilne po-
ravnave v stečajnem ali likvidacijskem po-
stopku.

Naročnik bo upošteval tudi prijave za po-
samezno skupino elektromateriala in opre-
me iz 2. točke kot celoto.

7. Pogoji za podelitev sposobnosti:
7.1. plačilni rok 30 dni,
7.2. kompenzacija minimalno 50%,
7.3. zagotavljanje sposobnosti ponudni-

ka opreme za dobavo spremne dokumenta-
cije k proizvodom v smislu 16. člena in da-
janje izjav o skladnosti v smislu 20. člena
zakona o standardizaciji (Ur. l. RS, št.
1/95),

7.4. sposobnost dajanja tehničnih infor-
macij ponujenih proizvodov,

7.5. tehnične garancije,
7.6. sposobnost servisiranja opreme za

čas življenjske dobe na področju Elektro
Ljubljane.

8. Merila
8.1. Najnižja cena.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-

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

9. Prijava, ki ne bo sestavljena v skladu z
zahtevami tega razpisa in za katero se bo v
katerikoli fazi izbire ugotovilo, da je ponud-
nik navedel neresnične podatke, bo izloče-
na.

10. Prijava ponudnika mora biti oddana
v zaprti in žigosani ovojnici z navedbo toč-
nega naslova naročnika: Javno podjetje
Elektro Ljubljana, p.o., Služba za javna na-
ročila, Slovenska 58, Ljubljana, z oznako:
“Javni razpis – Predhodno ugotavljanje spo-
sobnosti za elektromaterial in opremo – Ne
odpiraj”.

Naročnik bo upošteval le tiste prijave, ki
bodo prispele na naslov naročnika v skladu
s predhodnim odstavkom do 20. 3. 1998.

Pisna pojasnila bo naročnik posredoval
le na pisne zahteve, ki bodo naročniku po-
sredovane priporočeno po pošti do 10. 3.
1998.

11. Javno odpiranje ponudb bo 24. 3.
1998 ob 10. uri v sejni sobi (št. 119) upra-
ve javnega podjetja v Ljubljani, Slovenska
58/I. Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili odpiranja ponudb, morajo predlo-
žiti podpisano in žigosano pooblastilo za
zastopanje ponudnika.

12. Nepravočasne, nepravilno oddane
ali nepravilno opremljene ovojnice s prijava-
mi se ne bodo odpirale in jih bo naročnik
vrnil ponudniku s priporočeno pošto in na-
vedbo razloga.

13. Ponudniki bodo obveščeni o spreje-
mu sklepa o priznanju sposobnosti najka-
sneje v roku 45 dni po izteku roka za prijavo
na razpis.

14. Ponudniki lahko dvignejo razpisno
dokumentacijo pri kontaktni osebi Škerja-
nec Nataša, tel. 131-52-55 v sobi št. 20,
na naslovu Elektro Ljubljana, Slovenska c.
56/VI, Ljubljana.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 10. 3. 1998, za plačilo 10.000 SIT.

Način plačila: nakazilo na žiro račun
Elektro Ljubljana 50102-601-90004.

15. Opcija ponudbe je 60 dni po objavi
v Uradnem listu RS.

Javno podjetje Elektro Ljubljana, p.o.

Ob-847
Na podlagi 50. člena zakona o javnih

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

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Zavod za zdravstveno varstvo Maribor,
kont. oseba Drago Završnik, dipl. ek., Prvo-
majska 1, Maribor, tel. 062/45-00-251, te-
lefaks 062/413-709.

2. Predmet javnega naročila: DDD ma-
terial.

3. Navedba vsebine:
  1. deratizacijska sredstva v orientacij-

ski vrednosti: 23,000.000 SIT,
  2. dezinficiensi v originalni vrednosti:

1,600.000 SIT,
  3. insekticidi v originalni vrednosti:

28,400.000 SIT,
  4. DDD material – razni v originalni

vrednosti: 3,000.000 SIT.
Ponudbe se lahko glasijo tudi samo na

posamezno točko.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

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

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane pri izbiri ponudnikov: ekonomsko na-
jugodnejša ponudba.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 19. marca 1998
do 12. ure, na naslov: Zavod za zdravstve-
no varstvo Maribor, prevzemnica tajnica di-
rektorja, Prvomajska 1, 2000 Maribor.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo dne 20. mar-
ca 1998 ob 9.30.

Kraj odpiranja ponudb: sejna soba v prit-
ličju, na naslov: Zavod za zdravstveno vars-
tvo Maribor, Prvomajska 1, Maribor; odpira-
nje vodi Drago Završnik, dipl. ek., Prvomaj-
ska 1, Maribor.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa: ponudniki
bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje
do 31. 3. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Zavod za zdravstveno vars-
tvo Maribor, kontaktna oseba tajnica direk-
torja, Prvomajska 1, Maribor.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 17. 3. 1998.

Način plačila: 2.000 SIT gotovinsko na
blagajni Zavoda za zdravstveno varstvo Ma-
ribor ali na žiro račun 51800-603-34142.

9. Ostali podatki: dodatne informacije se
dobijo na naslovu kot pod 8. točko.
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10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotav-
ljanjem sposobnosti.

Ponudba mora veljati do: 31. 3. 1998.

Ob-848
Na podlagi 50. člena zakona o javnih

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

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Zavod za zdravstveno varstvo Maribor,
kont. oseba Drago Završnik, dipl. ek., Prvo-
majska 1, Maribor, tel. 062/45-00-251,
telefax 062/413-709.

2. Predmet javnega naročila: laborato-
rijski material.

3. Navedba vsebine:
  1. serološki testi v orientacijski vredno-

sti: 28,000.000 SIT,
  2. steklovina v originalni vrednosti:

3,000.000 SIT,
  3. kemikalije v originalni vrednosti:

7,000.000 SIT,
  4. material za laboratorij – razni v origi-

nalni vrednosti: 6,000.000 SIT,
  5. material PVC za laboratorij v original-

ni vrednosti: 10,000.000 SIT,
  6. podloge v originalni vrednosti:

3,000.000 SIT,
  7. antibiotiki v originalni vrednosti:

4,000.000 SIT,
  8. testi v originalni vrednosti:

27,000.000 SIT.
Ponudbe se lahko glasijo tudi samo na

posamezno točko.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

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

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane pri izbiri ponudnikov: ekonomsko na-
jugodnejša ponudba.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 19. marca 1998
do 12. ure, na naslov: Zavod za zdravstve-
no varstvo Maribor, prevzemnica tajnica di-
rektorja, Prvomajska 1, 2000 Maribor.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 20. marca
1998 ob 10.30.

Kraj odpiranja ponudb: sejna soba v prit-
ličju, na naslov: Zavod za zdravstveno vars-
tvo Maribor, Prvomajska 1, Maribor; odpira-
nje vodi Drago Završnik, dipl. ek., Prvomaj-
ska 1, Maribor.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa: ponudniki
bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje
do 31. 3. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Zavod za zdravstveno vars-
tvo Maribor, kontaktna oseba tajnica direk-
torja, Prvomajska 1, Maribor.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 17. 3. 1998.

Način plačila: 2.000 SIT gotovinsko na
blagajni Zavoda za zdravstveno varstvo Ma-
ribor ali na žiro račun 51800-603-34142.

9. Ostali podatki: dodatne informacije se
dobijo na naslovu kot pod 8. točko.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotav-
ljanjem sposobnosti.

Ponudba mora veljati do: 31. 3. 1998.

Ob-849
Na podlagi 50. člena zakona o javnih

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

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Zavod za zdravstveno varstvo Maribor,
kont. oseba Zdenka Letonja, dipl. ek., Pr-
vomajska 1, Maribor, tel. 062/45-00-254,
telefax 062/413-709.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: pisarniški material.
3. Orientacijska vrednost naročila:

15,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

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

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane pri izbiri ponudnikov: ekonomsko na-
jugodnejša ponudba.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 19. marca 1998
do 12. ure, na naslov: Zavod za zdravstve-
no varstvo Maribor, prevzemnica tajnica di-
rektorja, Prvomajska 1, 2000 Maribor.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 20. marca
1998 ob 11.30.

Kraj odpiranja ponudb: sejna soba v prit-
ličju, na naslov: Zavod za zdravstveno vars-
tvo Maribor, Prvomajska 1, Maribor; odpira-
nje vodi Zdenka Letonja, dipl. ek., Prvomaj-
ska 1, Maribor.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa: ponudniki
bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje
do 31. 3. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Zavod za zdravstveno vars-
tvo Maribor, kontaktna oseba tajnica direk-
torja, Prvomajska 1, Maribor.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 17. 3. 1998.

Način plačila: 2.000 SIT gotovinsko na
blagajni Zavoda za zdravstveno varstvo Ma-
ribor ali na žiro račun 51800-603-34142.

9. Ostali podatki: dodatne informacije se
dobijo na naslovu kot pod 8. točko.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotav-
ljanjem sposobnosti.

Ponudba mora veljati do: 31. 3. 1998.
Zavod za zdravstveno varstvo, p.o.,

Maribor

Ob-871B
Na podlagi prvega odstavka 18. člena in

v zvezi s 50. členom zakona o javnih naroči-
lih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti za dobavo
blaga

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Zavod za zdravstveno varstvo Kranj,
kont. oseba Miro Zavrl, ek., Gosposvetska
ulica 12, Kranj, tel. 064/2820, faks
064/226-702.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine:
a) material za mikrobiološko diagno-

stiko 25,000.000 SIT,
b) laboratorijski pribor 8,000.000 SIT.
3. Orientacijska vrednost naročila:

33,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja dobav: 12 mesecev, začetek
1. 5. 1998 in zaključek 30. 4. 1999.

5. Pogoji za priznanje sposobnosti in do-
kazila, ki jih mora predložiti ponudnik:

– veljavna registracija za opravljanje de-
javnosti,

– potrdilo sodišča, da proti ponudniku ni
uveden postopek prisilne poravnave, steča-
jni postopek ali postopek likvidacije,

– potrdilo sodišča, da proti ponudniku ni
bila izdana pravnomočna sodna odločba, ki
kaže na ponudnikovo nestrokovnost,

– potrdilo agencije za plačilni promet,
oziroma davčnega organa, da ima ponudnik
poravnane svoje obveznosti iz naslova dav-
kov, taks in drugih dajatev, določenih z za-
konom,

– potrjen obrazec BON 1 in BON 2 ozi-
roma BON 3,

– potrjena garancija za resnost ponud-
be,

– potrjena izjava banke, da bo ponudnik
dobil garancijo za dobro izvedbo posla.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika: najnižja cena, druga merila, nave-
dena v razpisni dokumentaciji.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 30. 3. 1998 do
9. ure, na naslov: Zavod za zdravstveno
varstvo Kranj, prevzemnica Vidmar Lidija,
Gospsovetska ul. 12, 4000 Kranj, tel.
064/2820, faks 064/226-702, tajništvo
zavoda.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 30. 3. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Zavod za zdravstve-
no varstvo Kranj, odpiranje vodi Mitja Ulčar,
dipl. jur., Gosposvetska ul. 12, Kranj, tel.
064/2820, faks 064/226-702, sejna so-
ba v zavodu.
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8. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 20. 4. 1998.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Zavod za zdravstveno vars-
tvo Kranj, kontaktna oseba Lidija Vidmar,
Gosposvetska ul. 12, Kranj, tel.064/2820,
faks 064/226-702, tajništvo zavoda.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 15. 3. 1998 za 5.000 SIT po enodnevni
predhodni najavi po faksu št. 064/226-
702.

Način plačila: negotovinsko na račun šte-
vilka: 51500-603-30393.

10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu samo pisno do 15. 3. 1998, Zavod za
zdravstveno varstvo Kranj, kontaktna oseba
Miro Zavrl, ek., Gosposvetska ul. 12, Kranj,
tel. 064/2820, faks 064/226-702.

11. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotav-
ljanjem sposobnosti.

Ponudba mora veljati do: 1. 5. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 15. 4. 1998.
Zavod za zdravstveno varstvo Kranj

Ob-883
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. in 50. člena zakona o javnih naročilih
(Ur. l. RS, št. 24/97) objavljamo

ponovni javni razpis
s predhodnim ugotavljanjem

sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Splošna bolnišnica, kont. oseba Danilo
Kekec, Slovenj Gradec, tel. 0602/503-
434, faks 0602/42-393.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: tehnični material za

popravila in vzdrževanje:
a) vodovodni in kovinski material,
b) potrošni tehnični material,
c) splošni potrošni material,
d) potrošni tekstilni material.
3. Orientacijska vrednost naročila:

6,600.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

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

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 20. 3. 1998 do
10. ure, na naslov: Splošna bolnišnica,
prevzemnik komercialni korespondent,
Gosposvetska 1, Slovenj Gradec, tel.
0602/503-411, faks 0602/42-393.

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 11. uri, na naslovu: Splošna bolnišnica,

odpiranje vodi Suzana Dolar, dipl. ek., Gos-
posvetska 1, tel. 0602/503-409, faks
0602/42-393, sejna soba.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 31. 3. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Splošna bolnišnica, kont.
oseba Niko Stani – nabava, Gosposvetska
1, tel. 0602/503-410, faks 0602/42-393.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 10. 3. 1998 za 2.000 SIT, (priložiti je
potrebno dokazilo o plačilu).

Način plačila: negotovinsko, na račun
številka: 51840-603-34212.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotav-
ljanjem sposobnosti.

Ponudba mora veljati do: 20. 6. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 10. 4. 1998.

Ob-884
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. in 50. člena zakona o javnih naročilih
(Ur. l. RS, št. 24/97) objavljamo

ponovni javni razpis
s predhodnim ugotavljanjem

sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Splošna bolnišnica, kont. oseba Niko
Stani, Slovenj Gradec, tel. 0602/503-410,
faks 0602/42-393.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: pisarniški material:
a) splošni pisarniški material,
b) računalniški in fotokopirni papir,
c) obrazci – predpisani,
d) termo papir.
3. Orientacijska vrednost naročila:

8,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

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

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 23. 3. 1998 do
10. ure, na naslov: Splošna bolnišnica, prev-
zemnik komercialni korespondent, Gospos-
vetska 1, Slovenj Gradec, tel. 0602/503-
411, faks 0602/42-393.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 23. 3. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Splošna bolnišnica,
odpiranje vodi Suzana Dolar, dipl. ek., Gos-
posvetska 1, tel. 0602/503-409, faks
0602/42-393, sejna soba.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 31. 3. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Splošna bolnišnica, kont.
oseba Niko Stani – nabava, Gosposvetska
1, tel. 0602/503-410, faks 0602/42-393.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 10. 3. 1998 za 2.000 SIT, (priložiti je
potrebno dokazilo o plačilu).

Način plačila: negotovinsko, na račun
številka: 51840-603-34212.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotav-
ljanjem sposobnosti.

Ponudba mora veljati do: 20. 6. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 10. 4. 1998.
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Ob-872
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. in 50. člena člena zakona o javnih naro-
čilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Javni zavod Psihiatrična bolnišnica Or-
mož, kont. oseba Danica Žohar, Ptujska
c. 33, Ormož, tel. 701-011, faks
702-622.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: živila in material za

prehrano
a) kruh in pekovsko pecivo

3,000.000 SIT
b) mlevski izdelki in testenine

1,000.000 SIT,
c) meso in mesni izdelki 13,000.000

SIT,
d) perutnina 5,100.000 SIT,
e) jajca 900.000 SIT,
f) mleko in mlečni izdelki 4,300.000

SIT,
g) zmrznjena zelenjava in zmrznjeni

izdelki 1,300.000 SIT,
h) vloženo sadje in zelenjava

700.000 SIT,
i) splošno prehrambeno blago

4,400.000 SIT,
j) začimbe in dišave 1,700.000 SIT,
k) pijače 1,400.000 SIT.
3. Orientacijska vrednost naročila:

36,800.000 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 ne bodo upo-
števane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 31. 3. 1998 do
14. ure, na naslov: Javni zavod Psihiatrična
bolnišnica Ormož, prevzemnica Marta Ko-
rez, Ptujska c. 33, 2270 Ormož, tel.
701-011, faks 702-622.
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Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila.

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

Javno odpiranje ponudb bo 6. 4. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Javni zavod Psihia-
trična bolnišnica Ormož, odpiranje vodi Maj-
da Keček, dipl. org. dela, Ptujska c. 33,
Ormož, tel. 701-011,faks 702-622, sejna
soba.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 1. 5. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Javni zavod Psihiatrična bol-
nišnica Ormož, kont. oseba Marta Korez,
Ptujska c. 33, Ormož, tel. 701-011, faks
702-622.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 15. 3. 1998 za 3.000 SIT.

Način plačila: negotovinsko, s predloži-
tvijo potrdila, na račun številka: 52410-603-
30720.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Javni zavod Psihiatrična bolnišnica Or-
mož, kont. oseba Danica Žohar, Ptujska c.
33, Ormož, tel. 701-011, faks 702-622.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotav-
ljanjem sposobnosti.

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

čila: 8. 5. 1998 ali 30. 4. 1998.
Javni zavod Psihiatrična bolnišnica

Ormož

Ob-893
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: Vrtec Semedela Koper, kont. oseba
Emilija Pavlič, Pot v gaj 1, Koper, tel.
066/284-125.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: živila in material za

prehrano.
3. Orientacijska vrednost naročila:

43,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: 12 mesecev, začetek
15. 4. 1998 in zaključek 14. 4. 1999.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 27. 3. 1998 do
12. ure, na naslov: Koper, Nova ulica 2/b,
Vrtec Semedela-Koper, prevzemnik Milan
Vuga, Nova ulica 2/b, 6000 Koper, tel.
066/284-704, faks 066/284-704.

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

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 31. 3. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Vrtec Semedela-
Koper, odpiranje vodi strokovna komisija,
Nova ulica 2/b, Koper, tel. 066/284-704,
faks 066/284-704.

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: Vrtec Semedela-Koper,
kont. oseba Milan Vuga, Nova ulica 2/b,
Koper, tel. 066/284-704, faks 066/284-
704.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
od 10. 3. 1998 do 20. 3. 1998 za 5.000
SIT (med 7. in 9. uro).

Način plačila: virman na račun številka:
51400-603-30715, s pripisom: za razpi-
sno dokumentacijo ter predhodni, enodnev-
ni najavi po faksu in predložitvi dokazila o
plačilu.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Vrtec Semedela-Koper, kont. oseba
Emilija Pavlič, Pot v gaj 1, Koper, tel.
066/284-125.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotav-
ljanjem sposobnosti.

Ponudba mora veljati do: 15. 4. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 20. 4. 1998.
Vrtec Semedela Koper

Št. 2/0-1199/1-98 Ob-913
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca

1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Telekom Slovenije, p.o., PE Murska Sobota,
kont. oseba Jožef Recek, dipl. inž., Trg zma-
ge 6, Murska Sobota, tel. 069/14-44, faks
069/314-44, e-mail joze.recek@ms.tele-
kom.si.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izbira izvajalca za
izvajanje zemeljskih, gradbenih in po-
možnih del na TK omrežju za potrebe
vzdrževalnih del in novogradenj manj-
šega obsega na območju PE Murska So-
bota za leto 1998.

3. Orientacijska vrednost naročila:
50,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: začetek 1. 5. 1998 in
zaključek 30. 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 ne bodo upo-
števane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 27. 3. 1998 do
12. ure, na naslov: Telekom Slovenije, p.o.,

PE Murska Sobota, Trg zmage 6, 9000
Murska Sobota, tel. 069/14-44, faks
069/314-44, vložišče.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 31. 3. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Telekom Slovenije,
p.o., PE Murska Sobota, odpiranje vodi Pin-
ter Ervin – predsednik komisije, Trg zmage
6, Murska Sobota, tel. 096/14-44, faks
069/27-940, sejna soba št. 29.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 20. 4. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Telekom Slovenije, p.o.,
PE Murska Sobota, kont. oseba Jožef Re-
cek, dipl. inž., Bakovska ulica 27, Murska
Sobota, tel. 069/14-700, faks 069/31-
622, soba št. 11, e-mail joze.recek@ms.te-
lekom.si.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 13. 3. 1998 za 15.000 SIT.

Način plačila: virman, na račun številka:
51900-849-84666.

9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljan-
jem sposobnosti.

Ponudba mora veljati do: 27. 5. 1998.

Št. 2/0-1199/1-98 Ob-914
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: Telekom Slovenije, p.o., PE Murska
Sobota, kont. oseba Jožef Recek, dipl.
inž., Trg zmage 6, Murska Sobota, tel.
069/14-44 faks 069/314-44, e-mail jo-
ze.recek@ms.telekom.si.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izbira izvajalca za
izvedbo del na RNO na območju PE Mur-
ska Sobota v letu 1998.

3. Orientacijska vrednost naročila:
100,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 5. 1998 in zaključek 30. 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 ne bodo upo-
števane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 27. 3. 1998 do
12. ure, na naslov: Telekom Slovenije, p.o.,
PE Murska Sobota, Trg zmage 6, 9000
Murska Sobota, tel. 069/14-44, faks
069/314-44, vložišče.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
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6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 31. 3. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Telekom Slovenije,
p.o., PE Murska Sobota, odpiranje vodi Pin-
ter Ervin – predsednik komisije, Trg zmage
6, Murska Sobota, tel. 069/14-44, faks
069/27-940, sejna soba št. 29.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 20. 4. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Telekom Slovenije, p.o., PE
Murska Sobota, kont. oseba Jožef Recek,
dipl. inž., Bakovska ulica 27, Murska Sobo-
ta, tel. 069/14-700, faks 069/31-622, so-
ba št. 11, e-mail joze.recek@ms.telekom.si.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 13. 3. 1998 za 15.000 SIT.

Način plačila: virman, na račun številka:
51900-849-84666.

9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljan-
jem sposobnosti.

Ponudba mora veljati do: 27. 5. 1998.
Telekom, Slovenije p.o.

PE Murska Sobota

Zbiranje predlogov

Ob-948
Ministrstvo za zdravstvo Republike Slo-

venije, Klinični center Ljubljana in ustanova
Sklad za izgradnjo nove Pediatrične klinike
v Ljubljani, po dodatni uskladitvi z Inženir-
sko zbornico Slovenije – sekcijo arhitektov,
urbanistov in krajinskih arhitektov, objavlja-
mo

dopolnitve oziroma spremembe
javnega razpisa

za zbiranje predlogov za novo
Pediatrično kliniko v Ljubljani

ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
11 z dne 13. 2. 1998 Ob-635, in sicer:

1. Rok za dvig razpisnega gradiva je po-
daljšan do vključno ponedeljka, 2. 3.
1998.

2. Rok za pisna vprašanja je podaljšan
vključno do petka, 6. 3. 1998.

3. Rok za odgovore je podaljšan do
vključno petka 13. 3. 1998.

4. Rok za oddajo razpisanega dela (pred-
loga) je podaljšan do vključno petka 17. 4.
1998.

5. Rok za obvestilo o rezultatih je podalj-
šan do predvidoma 6. 5. 1998.

6. Pri ocenjevanju ustreznosti ponudbe,
ki zadeva izdelavo tehnične dokumentacije,
se kot izhodiščno merilo za primernost ce-
ne upošteva začasni tarifni pravilnik – UCIN
tablice, skladno s 133. členom statuta IZS
(Ur. l. RS, št. 7/97).

Ministrstvo za zdravstvo RS
ustanova Sklad za izgradnjo nove

Pediatrične klinike v Ljubljani

Sklepi po 42. členu

Št. 0-3/1096/1/98 Ob-839
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o priznanju sposobnosti

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Telekom Slovenije PE Maribor, kont.
oseba Božidar Tomšič, Titova c. 38, Mari-
bor, tel. 062/44-626, faks 062/104-444.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: investicijsko vzdrže-
vanje kabelskega omrežja na območju
PE Maribor za leto 1998.

3. Orientacijska vrednost naročila:
45,000.000 SIT.

4. Ime oziroma naziv ponudnikov, ki jim
je bila priznana sposobnost in obdobje za
katerega je priznana:

– Telsim Igor Berk s.p., Celje,
– TK & EL, d.d., Pivovarniška 6, Ljublja-

na,
– PAP Telematika, d.d., Ljubljana,
– Telekomunikacije Horvat Anton, s.p.,

Ljutomer,
– Tegrad, d.d., Ljubljana,
– Halcom, d.o.o., Podčetrtek.
Čas priznanja sposobnosti: 12 mesecev,

od 28. 2. 1998 do 28. 2. 1999.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga

merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-

števane preference za domače ponudnike.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 6. 2.

1998 ob 14. uri, na naslovu: Telekom Slo-
venije PE Maribor, Titova c. 38, Maribor.

Število prispelih ponudb: 8.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavlja-
njem sposobnosti (50. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 3, z dne 17. 1. 1998,
Ob-182.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 23. 2. 1998.

Št. 0-3/1096/1/98 Ob-840
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o priznanju sposobnosti

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Telekom Slovenije PE Maribor, kont.
oseba Božidar Tomšič, Titova c. 38, Mari-
bor, tel. 062/44-626, faks 062/104-444.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izvajanje zemeljskih
gradbenih in pomožnih del na TK omrež-
ju za potrebe vzdrževalnih del in novo-
gradenj manjšega obsega na območju
PE Maribor za leto 1998.

3. Orientacijska vrednost naročila:
45,000.000 SIT.

4. Ime oziroma naziv ponudnikov, ki jim
je bila priznana sposobnost in obdobje za
katerega je priznana:

– Telsim Igor Berk s.p., Celje,
– PAP Telematika, d.d., Ljubljana,
– TK & EL, d.d., Pivovarniška 6, Ljubljana,
– Gradbene mehanizacije in gradbena

dela Marjan Slemenšek, s.p., Črna na Ko-
roškem,

– Telekomunikacije Horvat Anton, s.p.,
Ljutomer,

– Shala Abedin, s.p., Ruše,
– Peters Teleurh, d.o.o., Ljubljana
– Tegrad, d.d., Ljubljana,
– Halcom, d.o.o., Podčetrtek.
Čas priznanja sposobnosti: 12 mesecev,

od 28. 2. 1998 do 28. 2. 1999.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga

merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-

števane preference za domače ponudnike.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 6. 2.

1998 ob 11. uri, na naslovu: Telekom Slo-
venije PE Maribor, Titova c. 38, Maribor.

Število prispelih ponudb: 17.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavlja-
njem sposobnosti (50. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 3, z dne 17. 1. 1998,
Ob-181.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 23. 2. 1998.

Št. 0-3/1096/1/98 Ob-841
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o priznanju sposobnosti

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Telekom Slovenije PE Maribor, kont.
oseba Božidar Tomšič, Titova c. 38, Mari-
bor, tel. 062/44-626, faks 062/104-444.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izvajanje zemeljskih
in drugih gradbenih del za potrebe nuj-
nih intervencijskih del pri odpravi okvar
na TK omrežju na območju PE Maribor
za leto 1998.

3. Orientacijska vrednost naročila:
45,000.000 SIT.

4. Ime oziroma naziv ponudnikov, ki jim
je bila priznana sposobnost in obdobje za
katerega je priznana:

– Telsim Igor Berk s.p., Celje,
– PAP Telematika, d.d., Ljubljana,
– Shala Abedin, s.p., Ruše,
– Gradbena mehanizacija in gradbena

dela Marjan Slemenšek, s.p., Črna na Ko-
roškem,

– Peters Teleurh, d.o.o., Ljubljana,
– Tegrad, d.d., Ljubljana.
Čas priznanja sposobnosti: 12 mesecev,

od 28. 2. 1998 do 28. 2. 1999.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga

merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-

števane preference za domače ponudnike.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
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Javno odpiranje ponudb je bilo 6. 2.
1998 ob 12. uri, na naslovu: Telekom Slo-
venije PE Maribor, Titova c. 38, Maribor.

Število prispelih ponudb: 12.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavlja-
njem sposobnosti (50. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 3, z dne 17. 1. 1998,
Ob-180.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 23. 2. 1998.

Št. 0-3/1096/1/98 Ob-842
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o priznanju sposobnosti

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Telekom Slovenije PE Maribor, kont.
oseba Božidar Tomšič, Titova c. 38, Mari-
bor, tel. 062/44-626, faks 062/104-444.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izvajanje del na raz-
vodnem naročniškem omrežju na ob-
močju PE Maribor za leto 1998.

3. Orientacijska vrednost naročila:
45,000.000 SIT.

4. Ime oziroma naziv ponudnikov, ki jim
je bila priznana sposobnost in obdobje za
katerega je priznana:

– Telsim Igor Berk s.p., Celje,
– TK & EL, d.d., Pivovarniška 6, Ljubljana,
– PAP Telematika, d.d., Ljubljana,
– Telekomunikacije Horvat Anton, s.p.,

Ljutomer,
– Tegrad, d.d., Ljubljana,
– Halcom, d.o.o., Podčetrtek.
Čas priznanja sposobnosti: 12 mesecev,

od 28. 2. 1998 do 28. 2. 1999.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga

merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-

števane preference za domače ponudnike.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 6. 2.

1998 ob 13. uri, na naslovu: Telekom Slo-
venije PE Maribor, Titova c. 38, Maribor.

Število prispelih ponudb: 10.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavlja-
njem sposobnosti (50. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 3, z dne 17. 1. 1998,
Ob-179.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 23. 2. 1998.

Telekom Slovenije, p.o., PE Maribor

Ob-843
Na podlagi tretjega odstavka 42. in 50.

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

sklep
o priznanju sposobnosti

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Splošna bolnišnica Novo mesto, kont.
oseba Dular Vincenc, dipl. inž., Šmihelska
cesta 1, Novo mesto, tel. 068/39-16-100,
faks 068/323-097.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: tehnični material za

popravila in vzdrževanje.
3. Orientacijska vrednost naročila:

25,000.000 SIT.
4. Čas priznanja sposobnosti: 12 me-

secev, začetek 1. 3. 1998 in zaključek
28. 2. 1999.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: vsi kriteriji navedeni v razpisni do-
kumentaciji.

Sposobnost se prizna Kovinotehni, d.d.,
Celje, Elmat, d.o.o., Novo mesto, Mercator
KZ Krka, z.o.o., Novo mesto, Termotehni-
ka, d.o.o., Novo mesto, STP, d.o.o., Novo
mesto.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 12. 2.
1998 ob 12. uri, na naslovu: Splošna bolni-
šnica Novo mesto, Šmihelska cesta 1, No-
vo mesto.

Število prispelih ponudb: 6.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavlja-
njem sposobnosti (50. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 5, z dne 23. 1. 1998,
Ob-241B.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 27. 2. 1998.

Ob-844
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Splošna bolnišnica Novo mesto, kont.
oseba Hudoklin Tomaž, dipl. inž., Šmihel-
ska cesta 1, Novo mesto, tel.
068/39-16-100, faks 068/323-097.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: dobava in montaža

stroja za likanje ravnega perila.
3. Orientacijska vrednost naročila:

15,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek 1. 3. 1998 in zaključek 10. 5. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga

merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-

števane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: ponudbena cena, plačilni pogoji,
kvaliteta in sposobnost stroja, garancijski
rok, dobavni rok, odzivni čas servisiranja,
reference, mednarodno veljavni certifikati
proizvajalca.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 12. 2.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Splošna bolni-
šnica Novo mesto, Šmihelska ulica 1, Novo
mesto.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-
na: 15,333.000 SIT, najvišja cena:
20,377.036 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. 5, z dne 23. 1. 1998,
Ob-247A.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 27. 2. 1998.

Ob-845
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Splošna bolnišnica Novo mesto, kont.
oseba Cvetka Barbo, ek., Šmihelska cesta
1, Novo mesto, tel. 068/39-16-100, faks
068/323-097.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine:
a) požarno zavarovanje objektov,

opreme, drobnega inventarja in zalog
Splošne bolnišnice Novo mesto,

b) zavarovanje odgovornosti Splošne
bolnišnice Novo mesto.

3. Orientacijska vrednost naročila:
5,000.000 SIT.

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

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena, druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: višina letne premije, plačilni po-
goji, dodatne ugodnosti (bonusi, malusi...),
reference.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 16. 2.
1998 ob 12. uri, na naslovu: Splošna bolni-
šnica Novo mesto, Šmihelska ulica 1, 8000
Novo mesto.

Število prispelih ponudb: 4.
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. 5, z dne 23. 1. 1998,
Ob-247B.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 27. 2. 1998.

Splošna bolnišnica Novo mesto, p.o.

Št. 17/98 Ob-834
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 za socialno delo Maribor, kont.
oseba Dajana Horvat, Dvorakova ulica 5,
Maribor, tel. 062/213-751.

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

ga materiala.
3. Orientacijska vrednost naročila:

5,500.000 SIT.
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4. Dobavni rok: začetek februar 1998,
zaključek 31. december 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: cena,
kvaliteta, popusti na količino, garancijo za
redno in pravočasno dobavo.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo dne
13. 1. 1998 ob 10. uri na Dvorakovi 5,
Center za socialno delo Maribor, Dvorako-
va ulica 5, Maribor.

Število prispelih ponudb: 4, najnižja ce-
na: seštevek po komadu – 97,660,84 SIT,
najvišja cena: seštevek po komadu –
125.011,17 SIT.

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

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 81, z dne 19. XII.
1997.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 27. 2. 1998.

Center za socialno delo Maribor

Št. 85.311-405/97 Ob-835
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Dom upokojencev Franc Salamon Tr-
bovlje, Kolonija 1. Maja 21, Trbovlje, kont.
oseba Slavi Lenko, ekonomist, tel.
0601/26-334.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: zunanja ureditev do-
ma, izdelava kovinske nadstrešnice, vrt-
na uta.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 7,500.000
SIT, začetek 29. 12. 1997 in zaključek
29. 1. 1998.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: začetek 1. 3. 1998 in za-
ključek 1. 5. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena; druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: naročnik je pri ocenjevanju po-
nudb upošteval merila določena v razpisni
dokumentaciji. Izbrani ponudnik je cenovno
med najugodnejšimi, ponujeni garancijski
rok je najdaljši, rok za izvedbo ponujenih
del pa je najkrajši.

Kot najboljši ponudnik je bil izbran: Splo-
šno gradbeno podjetje Zasavje Trbovlje, Sa-
vinjska cesta 15, Trbovlje.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 3. 2.
1998 ob 7.30, na naslovu naročnika: Dom
upokojencev Franc Salamon Trbovlje, Ko-
lonija 1. Maja 21.

Število prispelih ponudb: 6.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 82-87, z dne 29. XII.
1997, Št. 85-311-2303/97, Ob-5572.

Dom upokojencev Franc Salamon
Trbovlje

Ob-836
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: Telekom Slovenije, p.o., PE Maribor,
kont. oseba Alojz Bokan, Titova cesta 38,
Maribor, tel. 062/44-600, faks
062/104-444.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izbira izvajalca za

geodetsko snemanje telekomunikacij-
skih kablov v letu 1998 za potrebe Tele-
kom Slovenije, p.o., PE Maribor.

3. Orientacijska vrednost naročila:
5,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 12 mesecev, začetek 1. 3.
1998 in zaključek 1. 3. 1999.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: reference na področju telekomu-
nikacij, cena.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo dne
26. 1. 1998 ob 12. uri, na naslovu: Tele-
kom Slovenije, p.o., PE Maribor, Titova ce-
sta 38, Maribor.

Število prispelih ponudb: 5.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 1, z dne 9. 1. 1998;
Ob-17.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 1. 3. 1998.

Telekom Slovenije, p.o., PE Maribor

Ob-837
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 za usposabljanje, Elvira Vatovec
Strunjan, tel. 21-71-011, Strunjan 140, Por-
torož.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: živila in material za

prehrano.
3. Orientacijska vrednost: 14,884.622

SIT.
4. Dobavni rok: sukcesivne dobave na

podlagi sprotnih naročil, in sicer začetek je
s 1. 3. 1998 in zaključek do 31. 12. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe:

– na prvem mestu: plačilni pogoji,
– na drugem mestu: sposobnost prila-

gajanja potrebam naročnika,
– na tretjem mestu: kvaliteta blaga,
– na četrtem mestu: ponudbena cena.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb: javno odpiranje ponudb je bilo v
prostorih CUEV Strunjan dne 3. 2. 1998 ob
12. uri.

Število prispelih ponudb je bilo 9.
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. 3, z dne 17. 1. 1998,
Ob-132.

8. Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 27. 2. 1998.

CUEV Strunjan

Št. 31 Ob-838
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Naročnik: Bolnišnica za zdravljenje in

rehabilitacijo pljučnih bolnikov Sežana, Can-
karjeva ul. 4, je na podlagi javnega razpisa
št. 180/5357 (Ur. l. RS, št. 77-78/97),
dobava zdravil, medicinskega potrošnega
materiala in laboratorijskega potrošnega ma-
teriala, izbral naslednje najugodnejše po-
nudnike:

a) za zdravila:
– Kemofarmacija, d.d., C. na Brdo 100,

Ljubljana,
– Salus, d.d., Mašere-Spasičeva 10,

Ljubljana,
b) za medicinski potrošni material:
– Sanolabor, d.d., Leskovškova 4, Ljub-

ljana,
– Kemofarmacija, d.d., Cesta na Brdo

100, Ljubljana,
c) za laboratorijski potrošni material:
– Kemofarmacija, d.d., C. na Brdo 100,

Ljubljana.
II. Naročnik: Bolnišnica za zdravljenje in

rehabilitacijo pljučnih bolnikov Sežana, Can-
karjeva 4, je na podlagi javnega razpisa št.
180/5358 (Ur. l. RS, št. 77-78/97) za do-
bavo goriva, tehničnih plinov in čistil, izbral
naslednje najugodnejše ponudnike:

a) za gorivo:
– S-Trade, d.o.o., Ljubljana, Gumnišče

11, Škofljica,
b) za tehnične pline:
– Istragas, d.o.o., Koper, Sermin 8/a,

Koper,
c) za čistila:
– Chemo, d.d., Ljubljana, Maistrova 10,

Ljubljana,
– Petrol TEO Nova Gorica, Vipavska c.

5, Nova Gorica.
III. Naročnik: Bolnišnica za zdravljenje in

rehabilitacijo pljučnih bolnikov Sežana, Can-
karjeva 4, je na podlagi javnega razpisa št.
180/5359 (Ur. l. RS, št. 77-78/97) za do-
bavo živil izbral naslednje najugodnejše po-
nudnike:

a) za splošno prehrambeno blago:
– Preskrba, p.o., Sežana, Partizanska c.

71, Sežana,



Stran 1528 / Št. 15 / 27. 2. 1998 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

b) za kruh:
– Mlinotest, d.o.o., Pekarna Sežana, Ce-

sta na Lenivec 3, Sežana,
c) za meso in mesne izdelke:
– Kras Commerce Sežana, d.d., Šepu-

lje 31, Sežana,
– Perutninski kombinat, p.o., Neverke,

Pivka,
– Preskrba Sežana, Partizanska c. 71,

Sežana,
č) za mleko in mlečne izdelke:
– Kmetijstvo Vipava, Agroind Vipava

1894, p.o., Vinarska c. 5, Vipava,
d) za sadje in zelenjavo:
– Preskrba, p.o., Sežana, Partizanska c.

71, Sežana.
Bolnišnica Sežana

Ob-859
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Pošta Slovenije, d.o.o., kont. oseba Pe-
ter Hometer, Slomškov trg 10, Maribor, tel.
062/449-200, faks 062/449-2311, III.
nad.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine:
– 650 kosov letnih jaken za pismo-

noše,
– 1.300 kosov letnih hlač za pismo-

noše,
– 650 kosov letnih kap za pismono-

še,
– 200 kosov kombinezonov za pi-

smonoše.
3. Orientacijska vrednost naročila:

13,500.000 SIT.
4. Rok dokončanja del: zaključek 30. 4.

1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja

cena; druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe:

1. najugodnejša cena za komplet,
2. ugodne reference pri naročniku,
3. optimal proizvodne zmogljivosti in od-

lične splošne reference,
4. poznavanje specifik izdelave službe-

nih oblek za Pošto Slovenije.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 9. 2.

1998 ob 10. uri na naslovu: Pošta Sloveni-
je, d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor.

Število prispelih ponudb: 5, najnižja ce-
na 11,947.000 SIT, najvišja cena
27,047.527 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. 3 z dne 17. I. 1998,
Ob-186.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 25. 2. 1998.

Ob-860
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Pošta Slovenije, d.o.o., kont. oseba Pe-
ter Hometer, Slomškov trg 10, Maribor, tel.
062/449-200, faks 062/449-2311, III.
nad.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine:
– 2.250 kosov izdelave službenih sra-

jc kratek rokav,
– 4.750 kosov službenih srajc dolgi

rokav.
3. Orientacijska vrednost naročila:

24,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del:
– poz. 2 (4.000 kos): zaključek 15. 9.

1998,
– poz. 1 in poz. 2 (750 kos): zaključek

15. 4. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja

cena; druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe:

1. ugodna cena,
2. dobre reference in primerne zmog-

ljivosti,
3. najdaljši garancijski rok,
4. dobre reference pri naročniku in poz-

navanje specifike izdelave službenih srajc.
6. Kraj, datum in ura javnega odpira-

nja ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 6. 2.

1998 ob 12. uri na naslovu: Pošta Sloveni-
je, d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor.

Število prispelih ponudb: 5, najnižja ce-
na 15,952.500 SIT, najvišja cena
23,111.625 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. 3 z dne 17. I. 1998,
Ob-184.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 24. 2. 1998.

Ob-861
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Pošta Slovenije, d.o.o., kont. oseba Pe-
ter Hometer, Slomškov trg 10, Maribor, tel.
062/449-200, faks 062/449-2311, III.
nad.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine:
– izdelava službenih čevljev nizkih:

650 parov,
– izdelava službenih čevljev za moto-

riste: 220 parov,
– izdelava službenih čevljev glenžar-

jev: 1.000 parov.

3. Orientacijska vrednost naročila:
15,600.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del:

– poz. 1: 15. 4. 1998,
– poz. 2: 15. 9. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga

merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-

vane preference za domače ponudnike v
višini 10%.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe:

1. vpliv cene 1/3,
2. vpliv drugih meril iz ponudb 1/3

(garancije), rok odprave napak, druge ugod-
nosti, reference, zmogljivosti,

3. vpliv ocene vzorce obutve s strani
skupine izbranih tehnolog naročnika 1/3.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 9. 2.
1998 ob 9. uri na naslovu: Pošta Slovenije,
d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor.

Število prispelih ponudb: 8, najnižja ce-
na 2,156.000 SIT, najvišja cena
10,815.000 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 3 z dne 17. I. 1998,
Ob-185.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 24. 2. 1998.

Pošta Slovenije, d.o.o.,
Maribor

Št. 009771/06 Ob-879
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:Telekom Slovenije, p.o., PE Koper, kont.
oseba Rihter Aleš, Kolodvorska c. 9, Ko-
per, tel. 066/200-520, faks 066/200-105,
soba št. 241.

E-mail ales.rihter@telekom.si.
2. Predmet javnega naročila: gradbena

dela.
Navedba vsebine: rekonstrukcija v

KKO in RNO Piran in preusmeritev KKO
in RNO v novo KC Piran.

3. Orientacijska vrednost naročila:
60,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: pred-
viden začetek 1. 3. 1998 in zakjuček 1. 6.
1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena; druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 9. 2.
1998 ob 11. uri, na naslovu: Telekom Slo-
venije, p.o., PE Koper, Kolodvorska c. 9,
Koper.

Število prispelih ponudb: 4, najnižja ce-
na: 57,851.358 SIT, najvišja cena:
85,572.157,95 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: Uradni list RS, št. 3, z dne 17. 1. 1998;
Ob-135, Št. 9712.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 27. 2. 1998.

Telekom Slovenije, p.o.
PE Koper

Ob-882
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Dom starejših Hrastnik, kont. oseba Ja-
nja Presečki, ek., Novi log 4-a, Hrastnik,
tel. 0601/43-422.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: živila in material za

prehrano.
3. Orientacijska vrednost naročila:

19,880.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek 1. 3. 1998 in zaključek 31. 12. 1998.
Ime in naziv ponudnikom, ki jim je bila

predhodno priznana sposobnost in so bili
izbrani kot najugodnejši ponudniki:

– Trgovsko podjetje Center, d.d., Celje,
– Mesarija Strašek Štefan, s.p., Sloven-

ske Konjice,
– Jata, d.d., Polje pri Ljubljani,
– Mlekarna Celeia, d.o.o., Petrovče,
– PD Savinjski kruhek, d.o.o., Žalec,
– TD Savinjski magazin trade, d.o.o., Ža-

lec,
– Tovarna olja Gea, d.d., Slovenska Bi-

strica,
– KZ Trbovlje, z.o.o., Trbovlje.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja

cena.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 16. 2.

1998 ob 10. uri, na naslovu: Dom starejših
Hrastnik, Novi log 4/a, Hrastnik.

Število veljavnih ponudb: 30.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavlja-
njem sposobnosti (50. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 1, z dne 9. 1. 1998;
Ob-3.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 27. 2. 1998.

Dom starejših Hrastnik

Št. 353-27/97 Ob-894
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 Lenart, Trg osvoboditve 7, Le-
nart v Slovenskih Goricah, kont. oseba Ire-
na Golob, soba št. 19/I, Trg osvoboditve 7,
Lenart v Slovenskih Goricah, tel.
062/724-231, faks 062/723-015.

2. Predmet javnega naročila: izgradnja
ceste “C”, vodovoda in kanalizacije na delu
območja Lenart – jugozahod.

3. Orientacijska vrednost naročila:
15,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 15. 2. 1998, konec 30. 4. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena; druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: najnižja cena in reference.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 30. 1.
1998 ob 9. uri, v sobi 24/II, Občine Lenart,
Trg osvoboditve 7.

Število prispelih ponudb: 7, najvišja ce-
na: 14,008.000 SIT, najnižja cena:
13,000.000 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 1, z dne 9. 1. 1998.

Občina Lenart

Ob-917
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Družba za avtoceste v Republiki Slove-
niji, d.d., kont. oseba Anton Žagar, dipl.
inž., Ulica XIV. divizije 4, Celje, tel.
061/13-22-241.

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

niške strojne opreme.
3. Orientacijska vrednost naročila:

12,500.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: rok dobave je 7 dni po
podpisu pogodbe.

5. Utemeljitev izbire ponudnika
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: na ponovni javni razpis so se pri-
javili štirje ponudniki. Po pregledu ponudb
so bile tri ponudbe nepopolne. V skladu s
34. členom ZJN javni razpis ni uspel, ker je
popolna samo ena ponudba, zato se javno
naročilo odda z neposredno pogodbo.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 10. 2.
1998 ob 9. uri, na naslovu: Direkcija RS za
ceste, Tržaška 19, Ljubljana; naročnik:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji,
d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje.

Število prispelih ponudb: 4.
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. 1, z dne 9. 1. 1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 27. 2. 1998.

Ob-918
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Družba za avtoceste v Republiki Slove-
niji, d.d., kont. oseba Marjana Potočnik,
dipl. inž., Ulica XIV. divizije 4, Celje, tel.
061/17-88-367.

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

podlag in idejnega projekta za LN magi-
stralne ceste M-3 na odseku Hajdina–
Zagrebška cesta na Ptuju.

3. Orientacijska vrednost naročila:
15,000.000 SIT.

Rok oddaje projektne dokumentacije
idejnega projekta je tri mesece po podpisu
pogodbe, oziroma potrditvi variante.

4. Utemeljitev izbire ponudnika
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: na javni razpis sta se prijavila dva
ponudnika. Po pregledu ponudb je bila ena
ponudba nepopolna. V skladu s 34. členom
ZJN javni razpis ni uspel, ker je popolna
samo ena ponudba, zato se javni razpis po-
novi pod enakimi pogoji.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 30. 1.
1998 ob 9. uri, na naslovu: Direkcija RS za
ceste, Tržaška 19, Ljubljana; naročnik:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji,
d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje.

Število prispelih ponudb: 2.
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. 82-87, z dne 27. XII.
1997.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 27. 2. 1998.

Ob-920
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Družba za avtoceste v Republiki Slove-
niji, d.d., kont. oseba Marjana Potočnik,
dipl. inž., Ulica XIV. divizije 4, Celje, tel.
061/17-88-367.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: Hoče–Arja vas, po-

dodsek Pletovarje–Arja vas; projekt vod-
nogospodarskih ureditev PGD, PZI, PZR
– desni pas.

3. Orientacijska vrednost naročila:
10,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: začetek takoj po podpisu
pogodbe in zaključek 3 mesece po podpi-
su pogodbe.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: ponudba ponudnika Vodnogos-
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podarski inštitut, Ljubljana, je bila izbrana
zaradi najugodnejše cene.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 13. 1.
1998 ob 9. uri, na naslovu: Direkcija RS za
ceste, Tržaška 19, Ljubljana; naročnik:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji,
d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-
na 12,000.000 SIT, najvišja cena
12,587.400 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. 77-78, z dne 12. XII.
1997.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 27. 2. 1998.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji, d.d.

Ob-919
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Celje.
2. Predmet razpisa: izdelava projekt-

ne dokumentacije PGD in PZI “hidravlič-
no bolniško dvigalo nosilnosti 1500 kg
pri objektu pediatrije”, ki bo zajelo funk-
cijo dostopa – dovoza bolnikov iz kleti,
pritličja, I. in II. nadstropja ter podstreš-
ja na oddelke ter izdelavo investicijske-
ga programa.

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

4. Predviden rok izdelave projektne do-
kumentacije PGD in PZI z investicijskim pro-
gramom je 20 dni od sklenitve pogodbe.

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

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

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

– cena ponudnika,
– rok izvedbe in strokovna usposoblje-

nost izvajalca,
– posebne ugodnosti.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb: 6. februar 1998 ob 9. uri, v prisot-
nosti ponudnikov v pisarni SPV, Oblakova
5, Celje.

Število prispelih ponudb: 3.
Najnižja ponudba v višini 784.000 SIT,

najvišja 1,171.500 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 7, z dne 30. 1. 1998;
Ob-334.

Splošna bolnišnica Celje

Št. 0048/1-308/69-8/97 Ob-933
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 Rafko Vodišek, Štefanova 2, Ljublja-
na, tel. 061/172-42-41.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: dobava čistil, potro-

šnega materiala in pripomočkov za
čiščenje ter toaletno-sanitarnega mate-
riala.

3. Orientacijska vrednost naročila:
50,000.000 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 sta-
nje, rok dobave, razširjenost prodajne mre-
že, celovitost ponudbe, zaloga ponujenih
artiklov, kvaliteta, plačilni pogoji, reference.

Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-
vane preference za domače ponudnike v
višini 10%.

Opis: na javni razpis je prispelo 14 ve-
ljavnih ponudb. 4 ponudbe so bile izločene
zaradi nepopolnosti že na odpiranju ponudb,
2 ponudbi pa na analizi. Izbira najugodnej-
šega ponudnika za vsako posamezno točko
temelji na uporabi ponderiranih meril, ki so
bila določena v razpisni dokumentaciji.

Izbrani ponudniki:
točka A: Fripak, d.o.o.,
točka B: D. B. COMP, d.o.o.,
točka C: Fripak, d.o.o.,
točka D: D. B. COMP, d.o.o.,
točka E: Fripak, d.o.o.,
točka F: Chemo, d.o.o.,
točka G: Fripak, d.o.o.,
točka H: Fripak, d.o.o.,
točka I: Astra, tehnična trgovina, d.d.,
točka J: Fripak, d.o.o.,
točka K: Fripak, d.o.o.,
točka L: Chemo, d.d.,
točka M: D. B. COMP, d.o.o.,
točka N: Veletrgovina Koloniale, d.d.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 16. 1.

1998, ob 10. uri, na naslovu: Visoka policij-
sko-varnostna šola, Kotnikova 8a, Ljublja-
na.

Naročnik: MNZ RS, Kotnikova 8a, Ljub-
ljana.

Število prispelih ponudb: 14; 8 (popol-
nih).

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. 77-78, z dne 12. XII.
1997; Ob-5418.

Ministrstvo za notranje zadeve RS

Ob-935
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Občina Ravne-Prevalje, kont. oseba Bu-
kovec Andrej, vodja urada na KCG, Čečov-
je 12A, Ravne na Koroškem, tel.
0602/23-821(int. 225, faks
0602/23-638, soba št. 8.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: poslovna svetova-

nja, izdelava projektne dokumentacije,
inženiring, geodetske storitve.

3. Orientacijska vrednost naročila:
40,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 10 mesecev, začetek 15.
3. 1998 in zaključek po dogovoru.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: usposobljenost ponudnika, poz-
navanje teritorialnih razmer, cenovna kon-
kurenčnost.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 3. 2.
1998 ob 11. uri, na naslovu: Občina Rav-
ne-Prevalje, Čečovje 12A, Ravne na Ko-
roškem.

Število prispelih ponudb: 20.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 2. 3. 1998.

Občina Ravne-Prevalje

Ob-923A
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Sta-
nislav Medvešek, Trg revolucije 12, Trbov-
lje, tel. 0601/26-144, 0601/21-086, faks
0601/26-642.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nakup barve, lakov,

lepil, razredčil in drugega.
3. Orientacijska vrednost naročila:

4,100.000 SIT.
4. Dobavni rok: 12 mesecev.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: ponovni javni razpis ni uspel, zato
oddajamo javno naročilo z neposredno po-
godbo.

5. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 5. 2.
1998 ob 8. uri, na naslovu: RTH, d.o.o.,
Trbovlje, Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje.

Število prispelih ponudb: 1.
6. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 5, z dne 23. 1. 1998;
Ob-310F.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 27. 2. 1998.
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Ob-923B
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Sta-
nislav Medvešek, Trg revolucije 12, Trbov-
lje, tel. 0601/26-144, 0601/21-086, faks
0601/26-642.

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

materiala z oznako podjetja.
3. Orientacijska vrednost naročila:

2,900.000 SIT.
4. Dobavni rok: 12 mesecev.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga

merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-

števane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: merila navedena v razpisu in raz-
pisni dokumentaciji.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 5. 2.
1998 ob 10. uri, na naslovu: RTH, d.o.o.,
Trbovlje, Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja vred-
nost: 1,632.720 SIT, najvišja vrednost
4,263.600 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. 5, z dne 23. 1. 1998;
Ob-310I.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 27. 2. 1998.

Ob-923C
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Sta-
nislav Medvešek, Trg revolucije 12, Trbov-
lje, tel. 0601/26-144, 0601/21-086, faks
0601/26-642.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nakup drobno-kovin-

skega materiala.
3. Orientacijska vrednost naročila:

1,900.000 SIT.
4. Dobavni rok: 12 mesecev.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: ponovni javni razpis ni uspel, zato
oddajamo javno naročilo z neposredno po-
godbo.

5. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 4. 2.
1998 ob 8. uri, na naslovu: RTH, d.o.o.,
Trbovlje, Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje.

Število prispelih ponudb: 1.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 5, z dne 23. 1. 1998;
Ob-310E.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 27. 2. 1998.

Ob-923Č
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Sta-
nislav Medvešek, Trg revolucije 12, Trbov-
lje, tel. 0601/26-144, 0601/21-086, faks
0601/26-642.

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

materiala za utrditev stropa na odkopih.
3. Orientacijska vrednost naročila:

5,100.000 SIT.
4. Dobavni rok: 12 mesecev.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: ponovni javni razpis ni uspel, zato
oddajamo javno naročilo z neposredno po-
godbo.

5. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 3. 2.
1998 ob 12. uri, na naslovu: RTH, d.o.o.,
Trbovlje, Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje.

Število prispelih ponudb: 1.
6. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 5, z dne 23. 1. 1998;
Ob-310A.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 27. 2. 1998.

Ob-923D
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Sta-
nislav Medvešek, Trg revolucije 12, Trbov-
lje, tel. 0601/26-144, 0601/21-086, faks
0601/26-642.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nakup razstreliva in

kartonskih cevi.
3. Orientacijska vrednost naročila:

31,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 12 mesecev.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: ponovni javni razpis ni uspel, zato
oddajamo javno naročilo z neposredno po-
godbo.

5. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 19. 1.
1998 ob 11. uri, na naslovu: RTH, d.o.o.,
Trbovlje, Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje.

Število prispelih ponudb sklop 1: 1.
Število prispelih ponudb sklop 2: 1.
6. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 1, z dne 9. 1. 1998;
Ob-11.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 6. 2. 1998.

Ob-923E
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Sta-
nislav Medvešek, Trg revolucije 12, Trbov-
lje, tel. 0601/26-144, 0601/21-086, faks
0601/26-642.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nakup izdelkov iz

gume in plastike.
Sklop št. 1: klinasti jermeni, najnižja vred-

nost: 1,556.146,50 SIT, najvišja vrednost:
2,301.379,50 SIT.

Podatki o različnih rokih pričetka oziro-
ma dobavnih rokih (če je potrebno).

Sklop št. 2: material za popravilo trans-
portnih trakov, najnižja vrednost:
4,496.613,60 SIT, najvišja vrednost:
6,193.386,05 SIT.

Podatki o različnih rokih pričetka oziro-
ma dobavnih rokih (če je potrebno).

Sklop št. 3: tesnilna vrvica in drugi tesnil-
ni material, najnižja vrednost: 950.239,50
SIT, najvišja vrednost: 4,456.044,70 SIT.

Podatki o različnih rokih pričetka oziro-
ma dobavnih rokih (če je potrebno).

Sklop št. 4: alkaten, avtoplašči in ostali
izdelki iz gume in plastike, najnižja vred-
nost: 14,760.977 SIT, najvišja vrednost:
17,805.940,95 SIT.

Podatki o različnih rokih pričetka oziro-
ma dobavnih rokih (če je potrebno).

3. Orientacijska vrednost naročila:
37,850.000 SIT.

4. Dobavni rok: 12 mesecev.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga

merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-

števane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: merila navedena v razpisu in raz-
pisni dokumentaciji.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 16. 2.
1998 ob 11. uri, na naslovu: RTH, d.o.o.,
Trbovlje, Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje.

Število prispelih ponudb: 8, najnižja vred-
nost: po sklopih, najvišja vrednost: po sklo-
pih.

6. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 5, z dne 23. 1. 1998;
Ob-310Č.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 6. 3. 1998.
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Ob-923F
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Sta-
nislav Medvešek, Trg revolucije 12, Trbov-
lje, tel. 0601/26-144, 0601/21-086, faks
0601/26-642.

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

sredstev za čistilno napravo.
3. Orientacijska vrednost naročila:

11,300.000 SIT.
4. Dobavni rok: 12 mesecev.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: ponovni javni razpis ni uspel, zato
oddajamo javno naročilo z neposredno po-
godbo.

5. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 3. 2.
1998 ob 13. uri, na naslovu: RTH, d.o.o.,
Trbovlje, Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje.

Število prispelih ponudb: 3.
6. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 5, z dne 23. 1. 1998;
Ob-310D.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 27. 2. 1998.

Ob-923G
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Sta-
nislav Medvešek, Trg revolucije 12, Trbov-
lje, tel. 0601/26-144, 0601/21-086, faks
0601/26-642.

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

detonatorjev.
3. Orientacijska vrednost naročila:

14,100.000 SIT.
4. Dobavni rok: 12 mesecev.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: ponovni javni razpis ni uspel, zato
oddajamo javno naročilo z neposredno po-
godbo.

5. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 17. 2.
1998 ob 10. uri, na naslovu: RTH, d.o.o.,
Trbovlje, Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje.

Število prispelih ponudb: 2.
6. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 5, z dne 23. 1. 1998;
Ob-310H.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 27. 2. 1998.

Ob-923H
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Sta-
nislav Medvešek, Trg revolucije 12, Trbov-
lje, tel. 0601/26-144, 0601/21-086, faks
0601/26-642.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nakup toporišč za

orodje.
3. Orientacijska vrednost naročila:

1,400.000 SIT.
4. Dobavni rok: 12 mesecev.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: ponovni javni razpis ni uspel, zato
oddajamo javno naročilo z neposredno po-
godbo.

5. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 3. 2.
1998 ob 13. uri, na naslovu: RTH, d.o.o.,
Trbovlje, Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje.

Število prispelih ponudb: 2.
6. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 5, z dne 23. 1. 1998;
Ob-310B.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 27. 2. 1998.

Ob-923I
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Sta-
nislav Medvešek, Trg revolucije 12, Trbov-
lje, tel. 0601/26-144, 0601/21-086, faks
0601/26-642.

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

materiala za zapolnitev na odkopih.
3. Orientacijska vrednost naročila:

5,200.000 SIT.
4. Dobavni rok: 12 mesecev.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: ponovni javni razpis ni uspel, zato
oddajamo javno naročilo z neposredno po-
godbo.

5. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 4. 2.
1998 ob 12. uri, na naslovu: RTH, d.o.o.,
Trbovlje, Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje.

Število prispelih ponudb: 1.
6. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 5, z dne 23. 1. 1998;
Ob-310G.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 27. 2. 1998.

RTH, d.o.o., Trbovlje

JR24A

Št. 931-152/97 Ob-941
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: Hidrometeorološki zavod RS, kont. ose-
ba mag. Marko Jurgele, Vojkova 1, Ljublja-
na p.p. 2549, tel. 061/178-42-19, faks
061/133-13-96, soba št. P65.

E-mail Marko-Jurgele@rzs-hm.si.
2. Predmet javnega naročila: – blago:
2.1. talni generatorji za obrambo pro-

ti toči v Sloveniji – 50 kosov,
2.2. merilnik ozona –1 kos,
2.3. merilnik NO

x
 – 1 kos,

2.4. črpalke za vzorčevanje – 3 kosi,
2.5. dodatni deli za mikroskop LEICA

(DMRB, MZ8) – 4 dodatki,
2.6. vzorčevalniki za padavine in ke-

mijske analize – 3 kosi;
– storitve:
2.7. vzdrževanje računalniške opre-

me proizvajalca DIGITAL,
2.8. uvoz razne vrste merilne in spe-

cialne opreme.
3. Orientacijska vrednost naročila in

predvideni čas objave razpisa:
– blago:
– talni generatorji za obrambo proti toči

v Sloveniji – 8,960.000 SIT,
– merilnik ozona – 2,500.000 SIT,
– merilnik NO

x
 – 5,000.000 SIT,

– črpalke za vzorčevanje – 5,000.000
SIT,

– dodatni deli za mikrkoskope LEICA –
1,800.000 SIT,

– vzorčevalniki za padavine in kemijske
analize – 2,000.000 SIT;

– storitve:
– vzdrževanje računalniške opreme

(DIGITAL) – 6,000.000 SIT,
– uvoz razne vrste merilne in specialne

opreme v vrednosti – 60,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del:
– blago:
– talni generatorji za obrambo proti toči

v Sloveniji – 2. marec 1998,
– merilnik ozona – 1 polovica leta 1998,
– merilnik NO

x
 – 1 polovica leta 1998,

– črpalke za vzorčevanje – 1 tretjina leta
1998,

– dodatni deli za mikroskope LEICA –
1 tretjina leta 1998,

– vzorčevalniki za padavine in kemijske
analize – 3 tretjina leta 1998;

– storitve:
– vzdrževanje računalniške opreme

(DIGITAL) – celoletna aktivnost,
– uvoz razne vrste merilne in specialne

opreme – celoletna aktivnost.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga

merila, navedena v razpisni dokumentaciji;
pri ocenjevanju ponudb niso bile upošteva-
ne preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe:

– izpolnjevanje pogojev navedenih v raz-
pisu,
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– tehnične lastnosti ponujene opreme in
tehnična ocena ponujenih dodatnih rešitev,

– reference ponudnika in principalov v
Republiki Sloveniji in v tujini,

– komercialni pogoji (garancijski pogoji,
odnos cena/kvaliteta, dobavni roki, popu-
sti),

– dosedanje sodelovanje ponudnika s
Hidrometeorološkim zavodom RS.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 11. no-
vembra 1997 ob 9. uri v sejni sobi Hidro-
meteorološkega zavoda RS, Vojkova 1b.

Naročnik: Hidrometeorološki zavod RS,
Vojkova 1b, Ljubljana p.p. 2549.

Število prispelih ponudb, najnižja cena
in najvišja cena:

– blago:
– talni generatorji za obrambo proti toči

v Sloveniji – 2 – neprimerni za oceno,
– merilnik ozona – 2 – 1,863.073 SIT –

2,018.574 SIT,
– merilnik NO

x
 – 1,

– črpalke za vzorčevanje – 1,
– dodatni deli za mikroskope LEICA – 1,
– vzorčevalniki za padavine in kemijske

analize – 1;
– storitve:
– vzdrževanje računalniške opreme

(DIGITAL) – 3 – 447.545 SIT – 497.124
SIT,

– uvoz razne vrste merilne in specialne
opreme – 4.

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. 64, z dne 17. X.
1997.

Ministrstvo za okolje in prostor
Hidrometeorološki zavod RS

Ob-942
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: Telekom Slovenije, PE Novo mesto,
kont. osebi Peter Udovč inž. in Roman Ga-
brijel, dipl. inž., Novi trg 7a, Novo mesto,
tel.068/371-051 ali 371-120, faks
068/322-853, soba št. 81 in 76.

2. Predmet javnega naročila: blago,
gradbena dela, storitve.

Navedba vsebine:  izgradnja RNO, pre-
ključitev obstoječega RNO na novo tk
omrežje, sanacija dvojčnih priključkov
na območju ATC Veliki Gaber in Brusni-
ce.

3. Orientacijska vrednost naročila:
7,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 2. 3. 1998 in zaključek 20. 5. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena; druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: ponudbena cena, reference na

področju del na tk omrežju, roki izvedbe
del.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 20. 2.
1998 ob 12. uri, na naslovu: Telekom Slo-
venije, PE Novo mesto, Novi trg 7a, Novo
mesto.

Število prispelih ponudb: 5, najnižja ce-
na: 8,676.820 SIT, najvišja cena:
13,905.000 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 7, z dne 30. 1. 1998.

Telekom Slovenije, p.o.,
PE Novo mesto

Oddaja javnega naročila brez
javnega razpisa (55. člen)

Ob-850
Na podlagi tretje točke prvega odstavka

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava
RS za varstvo narave, kont. oseba Ada
Štravs-Brus, dipl. inž., Vojkova 1b, Ljublja-
na, tel. 178-44-38, faks 061/178-40-52,
soba št. 221, e-mail Ada.Stravs-Brus@mo-
puvn.sigov.mail.si.

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

vodnogospodarske zasnove za mejni od-
sek Mure od km 95,0 do km 129,5; I.
faza -A) Vodno gospodarstvo.

3. Vrednost dodeljenega naročila:
11,329.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 2. 3. 1998 in zaključek 31. 7. 1999.

5. Utemeljitev izbire ponudnika
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: na podlagi sklepa, ki ga je spreje-
la stalna slovensko-avstrijska komisija za
Muro na 6. zasedanju, ki je bilo v dneh od
22. do 25. septembra 1997 v Hartbergu v
Avstriji (točka 5.2 Uradnega zapisnika), je
bilo sklenjeno, da slovenski in avstrijski
strokovnjaki skupaj pristopijo k izdelavi pred-
metne naloge po skupnem programu in do-
govorjeni delitvi del na slovenske in avstrij-
ske izvajalce. Kot odgovorni nosilec naloge
na slovenski strani je bil za poglavje A) Vod-
no gospodarstvo določen Vodnogospodar-
ski inštitut, Ljubljana.

Ob-851
Na podlagi tretje točke prvega odstavka

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava

RS za varstvo narave, kont. oseba Ada
Štravs-Brus, dipl. inž., Vojkova 1b, Ljublja-
na, tel. 178-44-38, faks 061/178-40-52,
soba št. 221, e-mail Ada-Stravs-Brus@mo-
puvn.sigov.mail.si.

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

vodnogospodarske zasnove za mejni
odsek Mure od km 95,0 do km 129,5; I.
faza - B) Ekologija.

3. Vrednost dodeljenega naročila:
2,042.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 20. 2. 1998 in zaključek 31. 7. 1999.

5. Utemeljitev izbire ponudnika
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: na podlagi sklepa, ki ga je spreje-
la stalna slovensko-avstrijska komisija za
Muro na 6. zasedanju, ki je bilo v dneh od
22. do 25. septembra 1997 v Hartbergu v
Avstriji (točka 5.2 Uradnega zapisnika), je
bilo sklenjeno, da slovenski in avstrijski
strokovnjaki skupaj pristopijo k izdelavi pred-
metne naloge po skupnem programu in do-
govorjeni delitvi del na slovenske in avstrij-
ske izvajalce. Kot odgovorni nosilec naloge
na slovenski strani je bil za poglavje B)
Ekologija določen Inštitut za biologijo,
Ljubljana.

Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za varstvo narave

Št. 46/98 Ob-852
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: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Kan-
dolf Jože, dipl. inž. rud., Trg revolucije 12,
Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: giroskopska orien-

tacija prebojnega poligona j. Hrastnik
Zv. obzor – VIII. obzorje.

3. Vrednost dodeljenega naročila:
1,090.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 2 meseca, začetek 9. 2.
1998 in zaključek 15. 3. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: strokovnost in primerna oprem-
ljenost za kvalitetno izvedbo del.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba
Kandolf Jože, dipl. inž. rud., Trg revolucije
12, Trbovlje.

Število pris. ponudb: 2, najnižja cena
940.000 SIT, najvišja cena 1,090.000 SIT.

RTH, d.o.o., Trbovlje

Ob-907
Na podlagi tretje alinee 1. točke  55.

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
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1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slo-
venije, Informacijski center, kont. oseba:
Alojz Mestek, Miklošičeva 24, Ljubljana, tel.
061/17 21 364.

2. Predmet javnega naročila: najem si-
stemske programske opreme za central-
ni strežnik S390 IBM 9672 R34:

2.1. Osnovni operacijski sistem OS/390
V 1.3,

2.2. IBM Netview V3,
2.3. CICS/ESA Version 4,
2.4. ACF/SSP Version 4 for MVS,
2.5. Netview PM V2 MVS,
2.6. DB2 Performance monitor V4,
2.7. DITTO/ESA for MVS,
2.8. IBM SAA AD/Cycle CDE/370,
2.9. IBM Cobol for MVS & VM,
2.10. SAA Cross SYS PROD/370 RUN

V2,
2.11. SAA Cross SYS PROD/370 APP

V4,
2.12. IBM SAA AD/Cycle PL/I MVS &

VM,
2.13. Database 2 Admin. tool

MVS/ESA,
2.14. DB2 for MVS/ESA V4,
2.15. IMS/ESA V5,
2.16. Query manage facility V3 MVS.
3. Vrednost dodeljenega naročila:

15.980.506 SIT/ mesec.
4. Rok začetka in dokončanja del: na-

jemnina velja od aprila 1998 dalje.
5. Utemeljitev izbire ponudnika:
Ponudnik je edini pooblaščeni in uspo-

sobljeni ponudnik za izdajo uporabnih pra-
vic za uporabo IBM licenčne programske
opreme, ki se uporablja na strojni opremi
tipa S390.

Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, Informacijski center

Ob-939
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: Hidrometeorološki zavod RS, kont. ose-
ba mag. Marko Jurgele, Vojkova 1b, Ljub-
ljana p.p. 2549, tel. 061/178-42-19, faks
061/133-13-96, soba št. P65.

E-mail: Marko.Jurgele@rzs-hm.si.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine:
2.1. Imisijski merilnik dušikovih oksi-

dov NO, NO2, NOx – 2 kosa,
2.2. Klasična hidrološka oprema po

specifikaciji.
3. Vrednost dodeljenega naročila:
– imisijski merilnik dušikovih oksidov

NO, NO2, NOx – 5,605.979 SIT,
– klasična hidrološka oprema po speci-

fikaciji – 6,826.595 SIT.
4. Dobavni rok:
– imisijski merilnik dušikovih oksidov

NO, NO2, NOx – december 1997,
– klasična hidrološka oprema po speci-

fikaciji – december 1997.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe:

– kompatibilnost z obstoječo mersko
mrežo ANAS,

– oprema se edina vključuje v obstoječo
hidrološko mrežo, brez spreminjanja delov-
nega procesa hidrološke službe.

6. Kraj javnega odpiranja ponudb: Hidro-
meteorološki zavod RS, Vojkova 1b, Ljub-
ljana p.p. 2549.

Število alternativnih ponudb: imisijski me-
rilnik dušikovih oksidov NO, NO2, NOx – 2;

klasična hidrološka oprema po specifi-
kaciji – 1.

Ministrstvo za okolje in prostor
Hidrometeorološki zavod RS

Ob-940
Na podlagi tretjega in sedmega odstav-

ka 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: Družba za avtoceste v Republiki Slove-
niji, Ulica XIV. divizije 4, Celje.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izvedba rednih in

glavnih pregledov objektov AC v letu
1998.

3. Vrednost dodeljenega naročila:
16,180.700 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 6. 1998 in zaključek 31. 12. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: ZAG je edini ponudnik, ki razpo-
laga z zahtevano tehnično opremo.

DARS, d.d.

Javni razpisi

Ob-945

Popravki in dodatki k objavi
Javnega zbiranja ponudb za

prevajalske storitve prevajanja
zakonov, smernic, odločitev in

priporočil evropske zakonodaje iz
angleškega jezika v slovenski jezik, kot
tudi prevajanje slovenske primarne in

sekundarne zakonodaje
(Uradni list RS – Uradne objave, št. 11,

z dne 13. 2. 1998, stran 1086).

1. Predmet javnega zbiranja ponudb za
prevajanje

Popravek v prvem odstavku
Predmet javnega zbiranja ponudb je pre-

vajanje EU gradiv (zakonov, smernic, odlo-
čitev in priporočil) kot tudi ostalih gradiv za
uradne sestanke Ministrstva in EU delegacij
iz angleškega v slovenski jezik v rokih, pred-
laganih s strani Ministrstva.

Dodatek
Za izvedbo projekta so predvidena sred-

stva v skupni vrednosti do 176.000 ECU.
Na razpis se lahko enakopravno prijavijo

vse prevajalske pisarne, prevajalske organi-
zacije in neodvisni prevajalci, ki so registri-
rani v Sloveniji, v državah članicah Evrop-
ske unije ali v državah koristnicah programa
PHARE v Centralni in Vzhodni Evropi.

2. točka (Orientacijska vrednost preva-
jalskih del) in 3. točka (Kriteriji za izbiro
izvajalca usposabljanja) se črtata in nado-
mestita z:

2. Razpisna dokumentacija
Osnovo za ponudbe predstavljajo na-

slednji dokumenti v angleščini:
  1. navodila ponudnikom za pogodbe o

nakupu,
  2. posebni razpisni pogoji za pogodbe

o nakupu,
  3. tehnične specifikacije,
  4. predračun,
  5. splošna pravila za ponudnike in skle-

nitev pogodbe o nakupu.
Ti dokumenti sestavljajo popolno razpi-

sno dokumentacijo, ki jo je na podlagi pisne
zahteve mogoče dobiti na Ministrstvu za
gospodarske dejavnosti.

5. Rok za prijavo
Popravek v prvem odstavku
Ponudniki lahko pošljejo ponudbe na na-

slov: Ministrstvo za gospodarske dejavno-
sti, Kotnikova 5, Ljubljana, v skladu z razpi-
sno dokumentacijo.

Popravek v drugem odstavku
Ponudbe na razpis je potrebno poslati v

angleškem jeziku najpozneje do torka, 17.
marca 1998, do 12. ure po lokalnem času,
na naslov: Ministrstvo za gospodarske de-
javnosti, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Slo-
venija. Javno odpiranje ponudb bo dne 17.
marca 1998 ob 14. uri po lokalnem času
na istem naslovu.

Tretji odstavek se črta.
EU – PHARE program, enota

za ekonomski sektor in Ministrstvo
za gospodarske dejavnosti

Corrections and Supplement to
Public Tender for Tanslating

Regulatives, Directives, Decisions and
Recommendations of the EU from
English to Slovene Language and

Translating the Slovenian Primary and
Secondary Legislation

(Ur. l. RS – Uradne objave, no. 11, 13.
2. 1998, page 1087).

1. Subject
Correction in 1. paragraph
The subject of this public tender is tran-

slation of the EU documents (regulatives,
directives, decisions and recommmenda-
tions) and other materials from English to
Slovene needed for the official meetings
between the Ministry and the EU delega-
tions in terms determined by the Ministry.

Supplement:
The total budget available for this con-

tract is up to 176.000 ECU.
The public tender is fully opened to any

translation organisations, translation offices
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or independent translators registered in Slo-
venia or other Phare countries or in the EU
countries.

Points 2 (Price) and 3 (Criteria for selec-
tion) are suppressed and replaced by the
following:

2. Tender dossier
The following documents in English are

issued to enable you to tender:
  1. Instructions to Tenderers for Supply

Contracts.
  2. Special Tender Conditions for Sup-

ply Contracts.
  3. Technical Specifications.
  4. Schedule of Prices.
  5. General Regulations for Tenders and

Award of Supply Contracts.
These documents constitute the com-

plete tender dossier and may be obtained
free of charge by written request from the
Ministry of Economic Affairs.

5. Terms for application
Correction in 2. paragraph:
The application should be sent in con-

formity with the Tender dossier.
Correction in 3. paragraph:
After the public tender is issued in the

Official Gazette of the Republic of Slovenia
(“Uradni list Republike Slovenije”), the ap-
plications in English should be sent, at the
latest, on Tuesday, 17 March 1998, 12.00
a.m., local time, to the Ministry of Econo-
mic Affairs, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana,
Slovenia. They will be opened at public ses-
sion on 17 March 1998, 2.00 p.m., local
time at the same address.

Paragraph 4 is suppressed.
EU – PHARE Programme, Economic

Unit and Ministry of Economic Affairs

Ob-916
Vlada Republike Slovenije, Ministrstvo za

delo, družino in socialne zadeve v imenu
Komisije Evropske Unije za projekt Izgrad-
nja informacijskega sistema za Republiški
zavod za zaposlovanje in Centre za socialno
delo, SL9605.01.02, ki se financira iz sred-
stev PHARE v okviru Nacionalnega progra-
ma, objavlja

razpis
za nabavo računalniške opreme za
potrebe projekta projekt Izgradnja

informacijskega sistema za Republiški
zavod za zaposlovanje in Center za

socialno delo
Na razpis se lahko enakopravno prijavijo

vse fizične in pravne osebe iz držav članic
Evropske unije in iz dežel koristnic progra-
ma PHARE v Centralni in Vzhodni Evropi, ki
dobavljajo blago z izvorom v teh državah.

1. Predmet
Objavlja se razpis za nabavo računal-

niške opreme za izvedbo projekta projekt
Izgradnja informacijskega sistema za Re-
publiški zavod za zaposlovanje in Centre za
socialno delo. Pogodbenik bo odgovoren
za dobavo, instalacijo, podporo in vzdrževa-
nje računalniške hardwarske in programske
opreme potrebne za podporo operacij inte-
gracijskega informacijskega sistema Repub-
liškega zavoda za zaposlovanje in Centrov
za socialno delo.

Sistem bo temeljil na uporabniško-ser-
verskem sistemu. Podatkovna baza in pošt-

ni server bosta situirana v centralni lokaciji v
Ljubljani. Server bo podpiral uporabniške
osebne računalnike v pisarnah Republiške-
ga zavoda za zaposlovanje in Centrov za
socialno delo.

Za izvedbo projekta so predvidena sred-
stva v skupni vrednosti 186.450 ECU.

Ponudniki se lahko prijavijo samo na raz-
pis v celoti. Ponujena oprema mora popol-
noma ustrezati opisu v tehničnih specifika-
cijah.

2. Razpisna dokumentacija
Osnovo za ponudbe predstavljajo na-

slednji dokumenti v angleščini:
  1. navodila ponudnikom za pogodbe o

nakupu,
  2. posebni razpisni pogoji za pogodbe

o nakupu,
  3. tehnične specifikacije,
  4. predračun,
  5. splošna pravila za ponudnike in skle-

nitev pogodbe o nakupu.
Ti dokumenti sestavljajo popolno razpi-

sno dokumentacijo, ki jo je na podlagi pisne
zahteve mogoče dobiti na naslovu: Mini-
strstvo za delo, družino in socialne zadeve,
sektor za mednarodno sodelovanje in evrop-
ske zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana,
kontaktna oseba Sonja Dražić, tel.
061/13-12-034, faks 061/13-12-050.

Pisne zahteve zainteresiranih ponudni-
kov za razpisno dokumentacijo morajo pris-
peti priporočeno na zgoraj omenjeni naslov
ali po faksu 061/13-12-050, najkasneje v
roku 14 dni od dneva objave tega obvestila
v Uradnem listu RS.

3. Oddajanje prijav
Prijave v angleščini morajo biti dostavlje-

ne najkasneje do 14. aprila 1998 do 8.30
zjutraj, lokalni čas, če po pošti, na naslov:
Ministrstvo za delo, družino in socialne za-
deve, sektor za mednarodno sodelovanje in
evropske zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljub-
ljana, kontaktna oseba Sonja Dražić, če
osebno: Ministrstvo za delo, družino in so-
cialne zadeve, sektor za mednarodno sode-
lovanje in evropske zadeve, Kotnikova 28,
Ljubljana, kontaktna oseba Sonja Dražić.

Ovojnica mora biti označena: Do not
open – tender/Ne odpiraj – Razpis “Infor-
macijski sistem”.

Javno odpiranje ponudb bo 14. aprila
1998 ob 9. uri po lokalnem času na Mini-
strstvu za delo, družino in socialne zadeve,
sektor za mednarodno sodelovanje in evrop-
ske zadeve, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
Ministrstvo za delo, družino in socialne

zadeve

The Government of Republic of Slovenia
Ministry of Labour, Family and Social Affairs
on behalf of European Commission for the
project Development of the Information sys-
tem for National Employment Office and
Centres of Social Welfare, SL9605.01.02
financed from PHARE funds in the frame-
work of National Programme, invites

Tenders for Supply of Computer
Equipment for the

National Employment Office and
Centres of Social Welfare

Participation is open on equal terms to
all natural and legal persons of the Member

States of the European Union and of the
beneficiary countries of the PHARE pro-
gramme from Central and Eastern Europe
who offer to supply goods originating from
those countries.

1. Subject
Invitation to tender for supply of compu-

ter equipment for the National Employment
Office and Centres of Social Welfare. Se-
lected organisation will be responsible for
supply, installation, commission, support
and maintenance of computer hardware and
software necessary to support the opera-
tions of the integrated information system of
the National Employment Office and Cen-
tres of Social Welfare.

The system will be a distributed
client-server system. Database and mail ser-
vers will be situated at a central location in
Ljubljana. The servers will support client PC-
s located at offices of the NEO and Centres
of Social Welfare.

Total budget available for this contract
amounts up to 186.450 ECU.

Any tenderer may tender only for all of
the goods. The supplies tendered must fully
conform with the detailed description set
out in the technical specifications.

2. Tender dossier
The following documents in English are

issued to enable you to tender:
  1. Instructions to Tenderers for Supply

Contracts,
  2. Special Tender Conditions for Sup-

ply Contracts,
  3. Technical Specifications,
  4. Schedule of Prices,
  5. General Regulations for Tenders and

the Award of Supply Contracts.
These documents constitute the com-

plete tender dossier and may be obtained
free of charge by written request from: Mi-
nistry of Labour, Family and Social Affairs
department for International Co-operation
and European Affairs, Kotnikova 5, 1000
Ljubljana, Ms. Sonja Dražić, Phone: (+386)
61 13 12 034; Fax: (+386) 61 13 12 050.

Written requests for Tender Dossier for
Tender Dossier should be received by regi-
stered mail at the above mentioned address
at least 14 days after publication of this
announcement in the Official Gazette of RS.

3. Submission of tenders
Tenders in English must be submitted,

at latest, Monday 14th April 1998 (8.30 a.m.
local time), to: Ministry of Labour, Family
and Social Affairs, department for Interna-
tional Co-operation and European Affairs, if
by mail Kotnikova 5 / if directy to Kotnikova
28, 1000 Ljubljana, Slovenia.

The envelope has to be marked: Do not
open – tender/Ne odpiraj – Razpis “Infor-
mation system”.

They will be opened at public session
14th April 98 at 9 a.m. local time at: Ministry
of Labour, Family and Social Affairs, depar-
ment for International Co-operation and Eu-
ropean Affairs, Kotnikova 28, 1000 Ljublja-
na, Slovenia.

Ministry of Labour, Family
and Social Affairs
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Št. 3/98 Ob-909
Republika Slovenija, Ministrstvo za zna-

nost in tehnologijo, Slovenska 50, Ljubljana
(v nadaljevanju: MZT) na podlagi 27.člena
zakona o raziskovalni dejavnosti (Ur.l. RS, št.
8/91) in 18. člena pravilnika o vzpodbujanju
tehnološkega razvoja (Ur.l. RS, št. 37/94)
organizira izvajanje Programa spodbujanja
tehnološkega razvoja Slovenije ter zato ob-
javlja

javni razpis
za zbiranje ponudb za pridobitev
subvencij za razvojno tehnološke

spodbude v gospodarstvu v letu 1998
1. Predmet razpisa je subvencioniranje ra-

ziskovalno-razvojnih (RR) faz projektov, us-
merjenih v ustvarjanje novih ali izboljšavo že
obstoječih materialov, naprav, sistemov in
metod, vključno s fazo oblikovanja izdelkov,
pripravo prototipov, procesov in storitev v
gospodarskih organizacijah, ki z uvajanjem
novega znanja  želijo izboljšati svoj gospo-
darski položaj in se lahko realizirajo v enem
od naslednjih primerov:

1.1. Subvencije gospodarskim organiza-
cijam (proizvodnim, storitvenim) za pokriva-
nje dela stroškov RR faze projektov oziroma
programov:

1.1.1. Do 50% vseh stroškov RR faz(e)
skupnega projekta oziroma programa, če je
razvidno iz poslovnih načrtov in sklenjenega
sporazuma o medsebojnem sodelovanju
gospodarskih organizacij na skupnem pro-
jektu oziroma programu, ki upošteva 7. člen
Zakona o varstvu konkurence (Ur.l. RS št.
18/93) ter sklenjenih pogodb o izvajanju RR
faz(e) projektov(a) oziroma programov(a) med
gospodarskimi organizacijami in izvajalci.

1.1.2. Do 50% vseh stroškov RR faze
projekta, če jo izvaja zunanja ali mešana izva-
jalska skupina, v kateri so lahko do polovice
ur udeleženi raziskovalci, zaposleni v razvoj-
nih oziroma raziskovalnih enotah organizaci-
je, ki vlaga v projekt, za preostale ure pa
raziskovalci iz zunanjih raziskovalnih organi-
zacij.

1.1.3. Do 25% vseh stroškov RR faze
projekta, če jo izvaja skupina raziskovalcev,
ki jo sestavljajo pretežno raziskovalci iz eno-
te v sklopu gospodarske organizacije ali razi-
skovalci s statusom zasebnega raziskovalca.

1.2. Subvencije gospodarskim organiza-
cijam za kritje dela stroškov raziskovalnega
dela  izvajalcev:

1.2.1. Do 75% vrednosti raziskovalnega
dela, ki jih za gospodarsko organizacijo izva-
ja raziskovalna organizacija (kategorije A ali
B v evidenci MZT) in jih financira z namenom
in cilji, ki so določeni v tem razpisu. V nada-
ljevanju (RR faza projekta) se upoštevajo vsi
možni primeri in z njimi povezana razpisna
določila, ki so navedena v 1. poglavju tega
razpisa. Fazi raziskovalnega dela obvezno
sledi RR faza projekta, ki je opisana v 1.1.
točki tega razpisa.

2. Pogoji
2.1. Na razpis se lahko prijavijo pravne in

fizične osebe, ki so registrirane za opravlja-
nje proizvodne ali storitvene dejavnosti v Re-
publiki Sloveniji.

2.2. Odgovorni vodja RR faze projekta
mora izpolnjevati zakonsko opredeljene po-
goje za nosilca raziskovalno-razvojnega pro-

jekta po 29. oziroma 30. členu zakona o
raziskovalni dejavnosti.

2.3. Člani izvajalske skupine so poleg ra-
ziskovalcev, ki opravljajo svoje delo v razi-
skovalnih organizacijah, tudi raziskovalci iz
raziskovalno razvojnih enot v gospodarskih
organizacijah in zasebni raziskovalci, če so
vpisani v register zasebnih raziskovalcev pri
MZT.

2.4. Gospodarske organizacije oziroma
njihove RR enote, katerim je bilo odobreno
subvencioniranje RR faze projekta, morajo
ob podpisu pogodbe z MZT, zaradi možnosti
spremljanja izvajanja RR faze projekta, pred-
ložiti dokument o odprtju stroškovnega me-
sta.

2.5. Gospodarska organizacija mora biti
likvidno sposobna.

3. Čas trajanja projektov:
– RR faze projektov oziroma programov

pod 1.1.1. lahko trajajo praviloma do dve
leti,

– projekti pod 1.1.2. in 1.1.3. lahko tra-
jajo največ do dve leti,

– projekti pod 1.2.1. skupaj z RR fazo
pod 1.1. lahko trajajo največ do dve leti.
Obvezna RR faza mora pri tem trajati najmanj
eno leto.

4. Subvencioniranje se predvidoma zač-
ne v letu 1998 po sprejetju proračuna in po
opravljenem ocenjevalnem postopku, spre-
jetem sklepu o subvencioniranju projekta, pri-
dobitvi soglasja na Ministrstvu za finance (za
pogodbe nad 150  mio SIT in večletne po-
godbe) ter po sklenitvi pogodbe.

5. Merila
Pri odločanju o izboru projektov, ki jih bo

subvencioniral MZT, bo v presoji poleg meril
navedenih v Pravilniku o vzpodbujanju tehno-
loškega razvoja tudi:

a) Možnosti tehnološke realizacije in us-
pešnega trženja izdelka ali storitve projekta.

b) Načrtovana stopnja donosnosti projek-
ta (dodana vrednost, dobiček, prag rentabil-
nosti).

c) Stopnja tehnološke zahtevnosti pro-
izvodnje in proizvoda.

d) Ekološka in energetska sprejemljivost
projekta.

6. Orientacijska vrednost za izvedbo
predmeta razpisa je 200 mio SIT. Dejansko
razpoložljiva sredstva bodo določena in ob-
javljena v Uradnem listu RS po sprejetju pro-
računa za leto 1998.

7. Prijava mora vsebovati poleg popolno
izpolnjenega predpisanega obrazca še vse
priloge, ki so navedene v razpisni dokumen-
taciji (navodila za pripravo predloga za izved-
bo RR faze projekta).

8. Razpisno dokumentacijo dvigujejo pri-
javitelji vsak dan od 7. do 17. ure v času
trajanja razpisa na recepciji MZT (vratar), Slo-
venska 50, Ljubljana.

9. Razpis je odprt 30 dni od dneva obja-
ve v Uradnem listu RS. Pisne prijave  z  ozna-
ko: Ne odpiraj, prijava na razpis – subvencije
za tehnološke spodbude in naslovom poši-
ljatelja, morajo prijavitelji oddati v zaprtih ovoj-
nicah priporočeno po pošti ali osebno dosta-
viti v vložišču Ministrstva za znanost in tehno-
logijo, Slovenska 50, Ljubljana najkasneje
do 14. ure zadnjega dne veljavnosti razpisa.

10. Prijave bo po preteku tega roka odpi-
rala komisija za ugotavljanje celovitosti odda-
nih predlogov. Nepravočasnih in nepravilno

opremljenih predlogov komisija ne bo obrav-
navala in bodo vrnjeni ponudnikom.

11. Komisijsko odpiranje prijav bo 10. 4.
1998 v prostorih Ministrstva za znanost in
tehnologijo, Slovenska 50, Ljubljana.

12. O rezultatu dela komisije bodo po-
nudniki obveščeni v roku 30 dni po konča-
nem delu komisije, ki bo ugotavljala le kvanti-
tativno (popolno) in  ne kvalitativno izpolnje-
ne obrazce.

13. O končnem izboru  predlogov za sub-
vencioniranje RR faz projektov bodo ponud-
niki obveščeni po opravljenem ocenjevalnem
postopku v 15 dneh po sprejetju sklepa Mi-
nistra o subvencioniranju projekta.

14. Subvencioniranje RR faz projektov bo
Ministrstvo izvajalo (v kvartalnih obrokih) na
podlagi podpisanih pogodb in zahtevkov (po-
sebni obrazec), ki jih izpolnijo prejemniki sub-
vencije in jim priložijo finančni dokument, iz
katerega je razvidno, da so tudi sami že iz-
plačali izvajalcu RR faze ustrezna sredstva.
Le  pod tem pogojem bo Ministrstvo izplače-
valo pogodbena sredstva in to naravnost  iz-
vajalcem.

Ta razpis je namenjen subvencioniranju
raziskovalno razvojne faze projektov oziroma
programov tehnološkega razvoja, ki je le
vzpodbuda tehnološkega razvoja gospo-
darstva in ne zagotavlja subvencioniranje ali
kreditiranje celotnega projekta. Za zagotav-
ljanje sredstev, potrebnih za izvedbo celot-
nega projekta pa lahko kandidirate na razpi-
se Slovenske razvojne družbe. Podrobnejše
informacije dobite po telefonu 061/175 70
17 (Križman).

Ministrstvo za znanost
in tehnologijo

Št. 71/98 Ob-896
Na podlagi 5. člena pravilnika o postop-

kih in pogojih porabe sredstev Ekološko
razvojnega sklada Republike Slovenije d.d.,
Ljubljana, (Uradni list RS, št. 75/97), Eko-
loško razvojni sklad Republike Slovenije
d.d., Ljubljana objavlja

javni razpis
Ekološko razvojnega sklada Republike

Slovenije, d.d., Ljubljana za
dodeljevanje kreditov za zmanjšanje

onesnaževanja zraka
1. Predmet razpisa je dodeljevanje kre-

ditov Ekološko razvojnega sklada Republi-
ke Slovenije, d.d., Ljubljana (ERSRS) za
zmanjšanje onesnaževanja zraka.

Krediti so namenjeni za sofinanciranje
zamenjave sistemov za ogrevanje oziroma
pripravo sanitarne tople vode, kar bo fizič-
nim in pravnim osebam omogočilo prehod z
uporabe okolju škodljivih goriv (premog, dr-
va, druga trdna goriva ali težko kurilno olje)
na ekološko sprejemljive vire energije (da-
ljinsko ogrevanje, zemeljski plin, utekoči-
njen naftni plin, ekstra lahko kurilno olje)
in / ali namestitev ogrevalnih sistemov, ki
izkoriščajo obnovljive vire energije in zmanj-
šujejo emisije v ozračje (toplotne črpalke,
solarni sistemi, itd.) v obstoječih objektih in
nadomestnih gradnjah na območju Republi-
ke Slovenije.

Iz razpisanih sredstev bo mogoče finan-
cirati vsa dela in nakupe opreme, potrebne
za nadomestitev starih ogrevalnih sistemov
z novimi in / ali namestitev novih sistemov
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za izkoriščanje obnovljivih virov energije iz
prejšnjega odstavka, vključno z morebitnim
priklopom na omrežje, izvedbo celotnega
ogrevalnega sistema v zgradbi in ureditvijo
odvoda dimnih plinov.

2. Višina razpisanih sredstev po tem raz-
pisu znaša 1,6 milijarde SIT.

3. Pogoji kreditiranja
a) usposobljenost kandidata
Do pridobitve kredita po tem razpisu so

upravičeni:
– lastniki objektov ali njihovih zaključe-

nih delov;
– najemniki ali upravljalci objektov ali nji-

hovih zaključenih delov s pisnim dovolje-
njem lastnika;

– ožji družinski člani (zakonec, oseba s
katero upravičenec živi v dalj časa trajajoči
življenjski skupnosti, njuni otroci oziroma
posvojenci, starši ali posvojitelji) upravičen-
cev iz predhodnih alinej s pisnim dovolje-
njem lastnika.

Za kredite za posamezno investicijo lah-
ko zaprosi tudi več upravičencev, pri čemer
skupna višina tako odobrenih kreditov ne
more preseči 80 % predračunske vrednosti
investicije.

Kredit lahko pridobijo:
- občani, ki imajo zadostne redne me-

sečne dohodke in kredit zavarujejo pri Za-
varovalnici Triglav, ki jo je ERSRS izbral na
razpisu;

- samostojni podjetniki ali pravne osebe,
ki ob sklenitvi kreditne pogodbe pridobijo
ustrezno zavarovanje:

– za ERSRS sprejemljivo bančno garan-
cijo;

– če je kreditojemalec pravna oseba,
razvrščena v bonitetni razred A ali B, tržno
zanimivo, bremen prosto hipoteko s tržno
vrednostjo v vsaj trikratni vrednosti kredita;

– drugo za ERSRS sprejemljivo zavaro-
vanje.

b) finančni pogoji kreditiranja
S krediti ERSRS je mogoče financirati

do 80 % predračunske vrednosti investicij
iz prve točke. Najvišji posamični kredit zna-
ša za občane 1,1 mio SIT, za samostojne
podjetnike 6 mio SIT (velja samo za poslov-
ne prostore), za pravne osebe pa 55 mio
SIT.

Krediti občanom in samostojnim podjet-
nikom bodo dodeljeni za dobo do 6 let,
krediti pravnim osebam pa za dobo do 10
let.

Občani bodo kredit vračali v mesečnih
anuitetah, ki praviloma ne smejo biti nižje
od 9.000 SIT in ne višje od 25 % povpreč-
nih rednih dohodkov v zadnjih treh mese-
cih. Pri obračunu anuitet se bo uporabljal
konformni način izračuna, s praviloma pol-
letnim spreminjanjem anuitet.

Samostojni podjetniki bodo kredit vrača-
li v četrtletnih obrokih, ki ne smejo biti nižji
od 120.000 SIT.

Pravne osebe bodo kredit vračale v če-
trtletnih obrokih, ki praviloma ne smejo biti
nižji od 300.000 SIT.

Krediti bodo obračunavani v tolarski pro-
tivrednosti DEM (ob dodelitvi kredita nakup-
ni, ob odplačevanju prodajni tečaj Nove Kre-
ditne banke Maribor, d.d. (NKBM) za pod-
jetja), z obrestno mero, ki bo določena kot
obrestna mera Mednarodne banke za ob-
novo in razvoj (IBRD), povečana za dve od-

stotni točki. Obrestna mera se bo spremi-
njala dvakrat letno, pod enakimi pogoji, kot
bo IBRD spreminjala obrestno mero kredita
za Slovenski ekološki projekt, dodeljenega
ERSRS.

Za prvo polletje leta 1998 velja obrestna
mera 6,03 % letno.

c) ostale določbe
Kreditojemalec se bo ob podpisu po-

godbe obvezal, da bodo vsa dela opravlje-
na skladno z razpisnimi pogoji in veljavnimi
predpisi. Nespoštovanje tega določila po-
meni nenamensko porabo sredstev.

Kreditne pogodbe bodo vsebovale klav-
zulo, s katero se bo kreditojemalec zavezal
v primeru navajanja neresničnih navedb v
prijavi ali nenamenske porabe sredstev ta-
koj vrniti celotni znesek kredita, obrestovan
od dneva dodelitve kredita po zakonski za-
mudni obrestni meri. Ta klavzula ne izklju-
čuje možnosti, da ERSRS proti takemu kre-
ditojemalcu uporabi tudi druga pravna sred-
stva.

4. Vsebina vloge
Kandidati oddajo vloge na obrazcih, ki

jih dobijo v pooblaščenih poslovalnicah
bank. V razpisni dokumentaciji bodo po-
drobno opredeljena dokazila, ki jih mora
kandidat kot sestavni del vloge predložiti za
posamezen tip investicije. Vloga mora vse-
bovati:

a) prijavo s podatki o kreditojemalcu in
objektu;

b) dokazilo o lastniškem statusu objekta;
c) dovoljenje pristojnega upravnega or-

gana za nameravano investicijo;
d) predračun izbranega izvajalca del (3

neodvisne predračune za kredite nad 1,1
mio SIT), izdelan v skladu z razpisnimi po-
goji na osnovi zakonsko opredeljene pro-
jektne dokumentacije, s popisom del in ma-
teriala ter navedbo odgovorne osebe za iz-
vedbo del;

e) izjavo izvajalca (sestavni del razpisne
dokumentacije):

– da bo opravil poseg skladno z razpi-
snimi pogoji in veljavnimi predpisi;

– da bodo vsa dela končana najkasneje
v treh (fizične osebe) oziroma šestih mese-
cih (pravne osebe in samostojni podjetniki);

– da bo ob zaključku del pridobil stro-
kovno mnenje o ustreznosti izvedenih del
(opredeljeno v razpisni dokumentaciji);

Sestavni del izjave je tudi rekapitulacija
predračuna (na hrbtni strani obrazca “Izjava
izvajalca”);

f) kopijo sklepa o registraciji izvajalca
(družbe) oziroma priglasitvenega lista pri
Upravi za javne prihodke (samostojni pod-
jetniki), iz katere je razvidno, da izvajalec
izpolnjuje pogoje za opravljanje ustrezne de-
javnosti;

g) dokazila o zavarovanju kredita:
Občani:
1. zavarovanje pri Zavarovalnici Triglav.
Samostojni podjetniki in pravne osebe:
1. štiri bianco podpisane akceptne nalo-

ge s pooblastilom za izpolnitev (pravne ose-
be) in štiri bianco podpisane menice z
ustrezno menično izjavo ter

2. eno od naslednjih dokazil:
– v primeru zavarovanja z bančno ga-
rancijo pismo o nameri izdaje bančne
garancije, ali

– v primeru hipotečnega zavarovanja
oceno vrednosti objekta s strani ce-
nilca s certifikatom za cenilca nepre-
mičnin Agencije RS za prestrukturira-
nje in privatizacijo ter predložitev po-
godbe o zastavi nepremičnine ter spo-
razuma strank, ali
– v primeru drugega zavarovanja do-
kazilo o drugem sprejemljivem zava-
rovanju, predhodno potrjenem s stra-
ni ERSRS.

h) dokazila o dohodkih kandidata (se-
stavni del razpisne dokumentacije - obča-
ni);

i) razvrstitev v bonitetni razred, ki jo po
računovodskih standardih opravi NKBM
(pravne osebe in samostojni podjetniki);

j) potrdilo banke o mesečnem prometu
na žiro računu in tekočih računih za zadnjih
12 mesecev ter o mesečnih obveznostih iz
naslova najetih kreditov (samostojni podjet-
niki).

5. Informiranje kandidatov
Razpisna dokumentacija in obrazci za

prijavo so kandidatom na voljo v pooblašče-
nih poslovalnicah bank, navedenih v sezna-
mu, ki ga ERSRS ob izidu javnega razpisa in
vsaki spremembi objavi v dnevnem časopis-
ju. Informacije o pooblaščenih poslovalni-
cah bank je mogoče dobiti tudi pri NKBM
(tel. 062/229-2830).

Dodatne informacije lahko dobijo zainte-
resirani pri pooblaščenih delavcih teh bank.

6. Rok in način prijave
Kandidati se lahko prijavijo na razpis od

1. 3. 1998 dalje. Razpis velja do porabe
razpisanih sredstev, vendar najkasneje do
28. 2. 1999.

Kandidat osebno vloži vlogo z vsemi do-
kazili na okencih pooblaščenih poslovalnic
bank.

7. Postopek sprejemanja vlog
Kandidat skladno z navodili, ki jih prejme

v pooblaščeni poslovalnici banke, predloži
prijavo in vsa dokazila, zahtevana v 4. točki
tega razpisa. Če kandidat ne predloži vseh
zahtevanih dokazil, banka vlogo zadrži in
informira kandidata o potrebnih dopolnitvah.
Če kandidat ne dopolni vloge v 30 dneh,
banka vlogo zavrne po postopku, ki je opi-
san v 8. točki.

Stroške obdelave in spremljanja vlog
NKBM zaračuna kandidatu po ceniku, uskla-
jenem z ERSRS.

8. Dodelitev in vračanje kreditov
Vloge kandidatov, ki ne izpolnjujejo vseh

razpisnih pogojev, NKBM zavrne in o tem
pisno obvesti kandidata in ERSRS.

Kreditne pogodbe kandidatov, ki izpol-
njujejo vse razpisne pogoje, bodo podpisa-
ne s strani ERSRS oziroma njegovega poob-
laščenca v desetih delovnih dneh po pred-
ložitvi vseh zahtevanih dokazil. Kreditoje-
malec mora skleniti kreditno pogodbo v roku
deset dni po dnevu, ko mu je NKBM poslala
priporočeno pošiljko z obvestilom o dodeli-
tvi kredita, sicer se smatra, da je odstopil
od vloge.

Pogoj za črpanje sredstev po pogodbi je
za pravne osebe predložitev dokazil o zava-
rovanju kredita - bančna garancija ali zapi-
snik z naroka za vknjižbo hipoteke s klavzu-
lo o odpovedi pravice do pritožbe, s potrdi-
lom, da so plačani vsi stroški vknjižbe ali
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dokazilo o drugem, za ERSRS sprejemlji-
vem zavarovanju.

V petih delovnih dneh po prejemu veljav-
ne pogodbe NKBM nakaže na žiro račun
izbranega izvajalca del sredstva v višini 60
% odobrenega zneska. Po izplačilu začne
NKBM za izplačani del kredita obračunavati
pogodbene obresti.

Preostalih 40 % odobrenega zneska
NKBM nakaže na žiro račun izvajalca v še-
stih delovnih dneh po predložitvi dokazila o
zaključku del, ki je za vsak tip investicije
opredeljeno v razpisni dokumentaciji. Pred
izplačilom preostalih 40 % odobrenega zne-
ska lahko kreditojemalec pisno zaprosi za
znižanje že odobrenega kredita.

Če kreditojemalec najpozneje pet delov-
nih dni pred potekom roka treh oziroma
šestih mesecev ne dostavi dokazila iz prejš-
njega odstavka, ga NKBM pisno obvesti o
prekoračitvi roka. V primeru upravičenih raz-
logov lahko kreditojemalec pred potekom
tri- oziroma šestmesečnega roka pisno za-
prosi za podaljšanje roka za predložitev do-
kazila o zaključku del. Če se ne odzove na
obvestilo NKBM, pravica do preostalih 40
% odobrenega zneska kredita zapade, hkrati
pa zaradi nenamenske porabe sredstev
ERSRS lahko sproži postopek za takojšnje
vračilo dotlej izplačanih sredstev, skupaj z
zakonskimi zamudnimi obrestmi za čas od
črpanja sredstev in s stroški izterjave.

Po črpanju celotnega odobrenega zne-
ska ali po črpanju 60 % odobrenega zneska
in zapadlosti pravice do preostanka kredita
po določilih predhodnega odstavka, banka
prenese kredit v odplačilo prvega v nasled-
njem mesecu in prične z zaračunavanjem
anuitet oziroma obrokov kreditojemalcu. O
prenosu kredita v odplačilo banka pisno ob-
vesti kreditojemalca.

9. Postopek za pritožbo
Kolikor se kandidat ne strinja s postopki

dodeljevanja kredita in nesporazuma ne us-
pe razrešiti s pooblaščenim delavcem v
pooblaščeni bančni poslovalnici, lahko v
sedmih dneh po zavrnitvi vloge vloži pisno
pritožbo na Upravni odbor Ekološko razvoj-
nega sklada Republike Slovenije, d.d., Ljub-
ljana, Trg republike 3, v kuverti z napisom -
Projekt APAP - pritožba. UO ERSRS mora v
roku 10 dni po izteku roka iz predhodnega
stavka odločiti o pritožbi.

seznam bančnih poslovalnic, ki
sprejemajo vloge za kredit

Pravne osebe:
Maribor: NKBM, Vita Kraigherja 4, g.

Jelenovec, telefon 062/229-2441,
Ljubljana: NKBM, Slovenska 27/III, g.

Južnič, telefon 061/220-633
Samostojni podjetniki:
Maribor: NKBM, Vita Kraigherja 4, ga.

Krištof, telefon 062/229 2157,
Občani:
Ljubljansko območje:
Domžale: LB Domžale, Ljubljanska 82,

ga. Knuplež, telefon 061/712-192,
Domžale: LB Domžale, Ljubljanska 62,

ga. Kremzer, telefon 061/715-422,
Ljubljana: Dolenjska banka, Tavčarjeva

7, ga. Zahirovič, telefon 061/133-31-35,
Ljubljana: NKBM, Slovenska 56, g. Mi-

lavec, telefon 061/131-40-30,

Ljubljana: Gorenjska banka, Dalmatino-
va cesta 4, ga. Kastelic, telefon
061/312-250,

Mengeš: LB Domžale, Slovenska 61, ga.
Blažič, telefon 061/737-016,

Mariborsko območje:
Maribor: NKBM, Odsek kreditiranja ob-

čanov, Tyrševa 2, ga. Serdt, telefon
062/229-2830,

Lenart: NKBM, Ob partizanski cesti, ga.
Krautič, telefon 062/724-208,

Ormož: NKBM, Ptujska 2, ga. Križe, te-
lefon 062/701-091,

Ptuj: NKBM, Odsek kreditiranja obča-
nov, Miklošičeva 5, ga. Gobec, telefon
062/772-631,

Slovenska Bistrica: Titova 55, ga. Šega
Kukolja, telefon 062/811-021,

Pomursko območje:
Gornja Radgona, LB Pomurska banka,

Partizanska 9a, ga. Rogač, telefon
069/61-050,

Lendava: LB Pomurska banka, Mlinska
cesta 2, ga. Hebar, telefon 069/78-121,

Ljutomer: LB Pomurska banka, Ormoška
cesta 8, ga. Dunaj, telefon 069/84-404,

Murska Sobota: LB Pomurska banka,
Trg zmage 7, ga. Zadravec, telefon
069/32-710,

Celjsko območje:
Celje: Banka Celje, Vrunčeva 1, ga. Le-

ben, telefon 063/431-502,
Laško: Banka Celje, Valvasorjev trg 5, g.

Šolaja, telefon 063/731-440,
Mozirje: LB Splošna banka Velenje, Na

trgu 9, ga. Žunter, telefon 063/831-392,
Rogaška Slatina: Banka Celje, Kidričeva

5, ga.  Leskovar, telefon 063/813-841,
Šentjur pri Celju: Banka Celje, Mestni

trg 8, ga. Turk, telefon 063/743-154,
Velenje: LB Splošna banka Velenje, Ša-

leška 18, ga. Koren, telefon 063/854-251,
Žalec: Banka Celje, Savinjska 20, ga.

Grobelnik, telefon 063/715-227,
Zasavsko območje:
Trbovlje: LB Zasavje, Sallaumines 2, ga.

Kostanjevič, telefon 0601/21-156,
Koroško območje:
Dravograd: LB Koroška banka, Trg 4.

julija 44, g. Rupar, telefon 0602/83-071,
Mežica: LB Koroška banka, Trg svobo-

de 16, ga. Miklavžina, telefon
0602/35-178,

Muta: LB Koroška banka, Cesta 4. julija
11a, ga. Klakočar, telefon 0602/61-160,

Prevalje: LB Koroška banka, Trg 1a, g.
Mežnar, telefon 0602/31-269,

Radlje ob Dravi: LB Koroška banka, Ma-
riborska 7, ga. Gerold, telefon
0602/71-169,

Ravne na Koroškem: LB Koroška ban-
ka, Prežihova 3, ga. Skarlovnik, telefon
0602/22-363,

Slovenj Gradec: LB Koroška banka,
Glavni trg 30, ga. Rozman, telefon
0602/49-111,

Gorenjsko območje:
Jesenice: Gorenjska banka, Cesta M.

Tita 8, ga. Radanič, telefon 064/82-681,
Kranj: Gorenjska banka, Bleiweisova 1,

ga. Tičar, telefon 064/28-40,
Radovljica: Gorenjska banka, Gorenjska

16, ga. Staroverski, telefon 064/715-646,

Škofja Loka: Gorenjska banka, Kapucin-
ski trg 7, ga. Tušek, telefon 064/624-080,

Tržič: Gorenjska banka, Trg svobode 1,
ga. Dolinar-Bohinc, telefon 064/53-661,

Dolenjsko območje:
Brežice: Dolenjska banka, Cesta prvih

borcev 42, ga. Kranjc, 0608/61-442,
Brežice: NKBM, Maistrova 2, ga. Novo-

sel, 0608/62-522,
Črnomelj: Dolenjska banka, Trg svobo-

de 2, ga. Vardjan, telefon 068/51-113,
Krško: Dolenjska banka, Kolodvorska 1,

ga. Balas, telefon 0608/22-762,
Krško: NKBM, Cesta krških žrtev 135 b,

g. Horvat, telefon 0608/22-877,
Metlika: Dolenjska banka, Trg svobode

7, ga. Vrviščar, telefon 068/58-132,
Novo mesto: Dolenjska banka, Trdinova

2, ga. Brulc, telefon 068/391-121,
Trebnje: Dolenjska banka, Gubčeva 8,

ga. Florjančič, telefon 068/44-279,
Primorsko območje:
Ajdovščina: NKBM, Goriška 25, ga.

Curk, telefon 065/61-633,
Idrija: NKBM, Lapajnetova 41, ga. Bon-

čina, telefon 065/73-443,
Ilirska Bistrica: Banka Koper, Bazoviška

18, ga. Baša Možina, telefon 067/41-981,
Izola: Banka Koper, Drevored 1. maja 5,

ga. Vodopija, telefon 066/67-016,
Koper: NKBM, Ferrarska ulica 12, ga.

Dobnikar Bubnič, telefon 066/38-291,
Nova gorica: NKBM, Kidričeva 11, ga.

Fučko, telefon 065/27-345, ga. Bastjan-
čič, telefon 065/127-346,

Piran: Banka Koper, Tartinijev trg 12,
ga. Mikuletič, telefon 066/746-961,

Postojna: Banka Koper, Tržaška 2, ga.
Batista, telefon 067/25-751,

Sežana: Banka Koper, Partizanska 50,
ga. Guštin, telefon 067/32-051,

Tolmin: NKBM, Trg M. Tita 14, ga. Vouk,
telefon 065/81-141.

Ekološko razvojni sklad RS,
d.d. Ljubljana

Ob-886
Na podlagi sklepa Uprave Slovenske raz-

vojne družbe z dne 16. 2. 1998, v skladu s
23. členom zakona o Slovenski razvojni
družbi in programu prestrukturiranj podjetij
(Ur. l. RS, št. 39/97 in 68/97) Slovenska
razvojna družba, d.d., podaljšuje rok za pri-
javo na

javni razpis
za izbiro gospodarskih družb, ki bodo
vključene v program prestrukturiranja

podjetij
1. Rok za pripravo na javni razpis za izbi-

ro gospodarskih družb, ki bodo vključene v
program prestrukturiranja podjetij, objavljen
v časopisu Delo 30. 12. 1997 in Uradnem
listu RS, št. 3/98 se podaljša do 6. marca
1998.

2. Za pravočasne se štejejo prijave prav-
nih oseb na razpis iz predhodne točke, ki
prispejo na sedež Slovenske razvojne druž-
be d.d., Ljubljana, Dunajska 160, do 6.
marca 1998 do 12. ure.

Slovenska razvojna družba d.d.
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Št. 9/98-I Ob-889
Na podlagi drugega odstavka 10. člena

in v povezavi s šesto alineo prvega odstavka
7. člena in drugo alineo prvega odstavka
9. člena ter prvega odstavka 10. člena zako-
na o uporabi sredstev pridobljenih iz naslova
kupnine, na podlagi zakona o lastninskem
preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 45/95)
in uredbe o kriterijih za dodeljevanje posojil
pravnim osebam za sanacijo podjetij in gos-
podarstva (Ur. l. RS, št. 21/97), Ministrstvo
za gospodarske dejavnosti objavlja

javni razpis
za dodeljevanje posojil gospodarskim

družbam za namene sanacije
I. Predmet razpisa
Sprejemanje vlog za dodeljevanje poso-

jil gospodarskim družbam za namene sana-
cije iz uporabe dela kupnin v letu 1998, s
katerim razpolaga Ministrstvo za gospodar-
ske dejavnosti.

Posojila se prosilcem dodelijo največ do
1/2 vrednosti investicije po pravni osebi,
po dinamiki prilivov sredstev iz naslova kup-
nin.

II. Pogoji in merila za izbiro
Do dodelitve dolgoročnega posojila je

upravičen prosilec, kateremu po standardni
klasifikaciji dejavnosti, njegova glavna de-
javnost v zadnjih 6 mesecih od razpisa, spa-
da v naslednje skupine:

C) Rudarstvo (šifre 10-14),
D) Predelovalne dejavnosti (šifre 15-37),
E) Gradbeništvo (šifra 45).
III. Posebni kriteriji za dodeljevanje po-

sojil pravnim osebam
Gospodarske družbe, ki kandidirajo za

pridobitev dolgoročnega posojila morajo iz-
polnjevati naslednje kriterije:

– izdelan sanacijski program (finančna
sanacija, sanacija finančnih virov ali restruk-
turiranje dolgov) in razvojni program z opre-
delitvijo investicij v osnovna in obratna sred-
stva (iz katerega je razvidna razvojna narav-
nanost programa, predvsem pa uvajanje no-
vih tehnologij, inovacij, izvozna usmerjenost
investicije, večanja konkurenčne sposobno-
sti, odpiranje novih delovnih mest, itd.) in
poslovni načrt za leto 1998;

– ocena bonitete gospodarske družbe
pri kreditodajalcu; v poštev pride razvršče-
nost v razrede A, B, C in D;

– da gospodarska družba lahko predloži
za zavarovanje posojila zanesljive inštrumen-
te za zavarovanje plačil (akceptne naloge
in/ali menice, cesija terjatev ali vrednostnih
papirjev, hipoteka);

– da gospodarska družba ni v stečajnem
postopku.

IV. Dokazila o izpolnjevanju splošnih in
posebnih kriterijev iz II. in III. točke tega
razpisa:

– vloga mora vsebovati splošne podatke
gospodarske družbe – ime in naslov prosil-
ca, matično številko, davčno številko, števil-
ko žiro računa in navedbo dejavnosti po
standardni klasifikaciji dejavnosti;

– razvrščenost v skupine dejavnosti gos-
podarske družbe dokazujejo z dokazilom o
standardni klasifikaciji dejavnosti (“Obvesti-
lo o identifikaciji in razvrstitvi po dejavnosti
– za poslovne subjekte”, ki ga izdaja Urad
Republike Slovenije za statistiko);

– dokazilo o ustreznem sklepu organa
upravljanja družbe o sprejetju oziroma potr-
ditvi sanacijskega/razvojnega programa;

– da priložijo obrazec BON 1 in BON 2
ne starejši od 30 dni (katerega izdaja Agen-
cija Republike Slovenije za plačilni promet,
nadziranje in informiranje);

– potrdilo podružnice Agencije Republi-
ke Slovenije za plačilni promet, nadziranje
in informiranje, oziroma pristojnega sodišča,
da gospodarska družba ni v stečajnem po-
stopku;

– izjavo, da je gospodarska družba za
zavarovanje svojih obveznosti sposobna po-
nuditi instrumente zavarovanja plačil; hipo-
teka, cesija terjatev ali vrednostnih papijrev,
akcept in/ali menic;

– izjavo o jamstvu sopodpisnikov poso-
jilne pogodbe (odvisnih in obvladujočih
družb) o pristopu k dolgu in o jamstvu za
izpolnitev obveznosti kot solidarnih dolžni-
kov.

V. Roki prijave
Razpis je odprt do porabe sredstev dela

kupnin.
Vlogo skupaj z dokazili prosilec dostavi v

glavno pisarno na Ministrstvu za gospodar-
ske dejavnosti Ljubljana, Kotnikova 5 v za-
prti ovojnici z imenom in naslovom podjetja
in oznako: “Ne odpiraj – javni razpis za do-
deljevanje posojil”. Vloga se vpiše v evi-
denčno knjigo pod zaporedno številko pre-
jema.

Nepopolne vloge bodo izločene.
VI. Postopek pri izbiri vlog
Minister za gospodarske dejavnosti je s

sklepom imenoval komisijo za izbor vlog in
pipravo predloga za dodeljevanje posojil.

Komisija bo v času razpisa delovala kon-
tinuirano, odpiranje vlog bo vsak zadnji po-
nedeljek v mesecu. Podjetja bodo o izidu
razpisa obveščena v 45 dneh po odpiranju
ponudb.

Dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobite pri Igorju Nagliču na tel.
061/178-32-66.

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti

Ob-890
Na podlagi sklepa uprave o odprodaji

osnovnih sredstev z dne 2. 2. 1998 objavlja
Slovenska razvojna družba d.d.

javni razpis
z zbiranjem ponudb za nakup

osebnega avtomobila
1. Predmet razpisa: osebni avtomobil

znamke Renault Laguna RXE 2.0
Registrska številka: LJ-33-73-F,
Leto izdelave: 1994,
Prometno dovoljenje do: 28. 10. 1998,
Zavarovanje: kasko,
Moč motorja: 83 KW,
Prostornina: 2.0 ccm i KAT,
Število prevoženih kilometrov: 94.000,
Barva: kovinska temno modra,
Dodatna oprema.
2. Pogoji razpisa
Ponudbe morajo prispeti na SRD d.d.,

Dunajska 160, Ljubljana, najpozneje v
8 dneh od dneva objave razpisa v zaprti
ovojnici z napisom “za javni razpis za nakup
avtomobila”.

Za dodatne informacije v zvezi s tem raz-
pisom se obrnite na SRD d.d., po tel.
1894-811 ali po telefaksu 1894-859, Nika
Zalaznik.

Ogled avtomobila je možen po predhod-
ni najavi.

Prodajalec na podlagi tega razpisa ni za-
vezan skleniti pogodbe o prodaji z najbolj-
šim ali katerimkoli ponudnikom.

Slovenska razvojna družba d.d.

Ob-887
Občina Škofja Loka objavlja na podlagi

36. člena zakona o gospodarskih javnih
službah (Ur. l. RS, št. 32/93), 9. člena
odloka o gospodarskih javnih službah v Ob-
čini Škofja Loka (Ur. l. RS, št. 64/95,
31/97 in 68/97) in 17. člena odloka o
izvajanju gospodarskih javnih služb s pode-
litvijo koncesije (Ur. l. RS, št. 28/96, 31/97
in 68/97)

javni razpis
za pridobivanje koncesionarjev

1. Koncedent: Občina Škofja Loka, Po-
ljanska cesta 2, Škofja Loka.

2. Predmet razpisa je izvajanje nasled-
njih gospodarskih javnih služb:

C) Oskrba  s pitno vodo,
D) Odvajanje komunalnih odpadnih

in padavinskih voda na čistilno napravo
in čiščenje,

E) Oskrba s plinom ter upravljanje in
vzdrževanje plinovodne infrastrukture.

Vsaka od zgoraj navedneih gospodar-
skih javnih služb je predmet posebne po-
nudbe.

3. Izvajanje gospodarske javne službe
obsega naslednje naloge:

3.1. Upravljanje in vzdrževanje celotnih
infrastrukturnih in drugih sistemov, objektov
in naprav iz področja gospodarske javne
službe, ki so last koncedenta,

3.2. Izdajanje soglasij za priključitev po-
rabnikov na infrastrukturne sisteme, objek-
te in naprave, in

3.3. Opravljanje strokovno-tehničnih na-
log in priprava strokovnih podlag za razvoj
posameznega področja, ki je predmet kon-
cesije za območje Občine Škofja Loka.

4. Območje izvajanja gospodarskih jav-
nih služb: Območje celotne Občine Škofja
Loka.

5. Področje izvajanja gospodarskih jav-
nih služb:

C) Oskrba s pitno vodo: javni loški vodo-
vod, ki se napaja z vodo iz vodnih virov:
Trebija, Hotovlja, Viršk, Vešter, Sorško po-
lje, Lovrenc, Gabrovo, Visoko, opuščeno
črpališče Lipica in ostali.

Za vaške vodovode koncesionar izvaja
strokovno-tehnične naloge v smislu 3.3. toč-
ke in oblikuje mnenja v zvezi z izdajo sogla-
sij v smislu 3.2. točke.

D) Odvajanje komunalnih odpadnih in
padavinskih voda na čistilno napravo in
čiščenje: odvajanje komunalnih odpadnih
in padavinskih voda in čiščenje tistih voda,
ki odtekajo na mehanske biološke čistilne
naprave na območju Občine Škofja Loka.

E) Oskrba s plinom: območje loškega
mestnega plinovoda.

6. Razpisno dokumentacijo ponudniki
dvignejo na Oddelku za javne službe in ob-
činsko premoženje Občine Škofja Loka na
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Mestnem trgu 15, v pisarni št. 7 pri Benedik
Andreju ali Štalec Janezu na podlagi predlo-
žitve dokazila o plačilu razpisne dokumen-
tacije. Cena razpisne dokumentacije za po-
samezno gospodarsko javno službo je
20.000 SIT. Razpisno dokumentacijo za po-
samezno gospodarsko javno službo se pla-
ča na žiro račun Občine Škofja Loka, št.
51510-630-50129.

7. Koncesija se razpisuje za dobo
20 let.

8. Ponudnik mora za prijavo na javni raz-
pis izpolnjevati naslednje pogoje:

– da je fizična ali pravna oseba, ki je
registrirana v skladu z veljavno zakonodajo
in izpolnjuje pogoje iz 4. člena zakona o
gospodarskih družbah,

– da je strokovno, tehnično in kadrov-
sko usposobljen za prevzem koncesije,

– da razpolago s premoženjem v vred-
noti najmanj 5% od predvidenega letnega
prometa oziroma poseduje ustrezno varšči-
no za sredstva v navedeni vrednosti.

9. Prijava na razpis mora vsebovati:
– podatki ponudnika (naziv, naslov, ...),
– izjavo z dokazili o izpolnjevanju pogo-

jev v prejšnji točki,
– izpolnjeno in potrjeno razpisno doku-

mentacijo,
– izjavo, da se ponudnik strinja z razpi-

snimi pogoji,
– predlog programa delovanja gospodar-

ske javne službe,
– eventualne pogoje in ugodnosti za iz-

vajanje koncesije,
– reference.
10. Koncedent si pridržuje pravico:
– da ne sklene koncesijske pogodbe z

nobenim od ponudnikov.
11. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
– cena storitev,
– konkurenčnost cen,
– strokovno-tehnična in kadrovska

opremljenost in usposobljenost ponudnika,
– predlog programa delovanja gospodar-

ske javne službe,
– v ponudbi navedeni pogoji in ugodno-

sti pri izvajanju koncesije,
– doseženi rezultati dosedanjega dela na

področjih, ki so predmet koncesije (refe-
rence).

12. Rok za oddaj ponudb je 1. april
1998 do 12.45. Ponudbe morajo biti odda-
ne za vsako od razpisane gospodarske jav-
ne službe ločeno v zaprti ovojnici z oznako
ponudnika in s pripisom “Ne odpiraj – Po-
nudba!” Za vsako gospodarsko javno služ-
bo, ki je predmet koncesije, mora biti na
kuverti še dodatna oznaka “Koncesija – na-
vedba gospodarske javne službe”. Ponud-
be se pošlje priporočeno po pošti ali odda
osebno na vložišče Občine Škofja Loka,
Poljanska cesta 2, Škofja Loka.

13. Javno odpiranje ponudb bo v sredo
1. aprila 1998 ob 13. uri v prostorih male
sejne sobe Občine Škofja Loka na Poljan-
ski 2, I. nadstropje.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisot-
ni pri odpiranju ponudb, morajo imeti s se-
boj pisno pooblastilo za zastopanje.

14. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bo odločil koncedent z upravno odločbo v
roku 60 dni od dneva odpiranja ponudb.

Ob-888
Občina Škofja Loka objavlja na podlagi

36. člena zakona o gospodarskih javnih
službah (Ur. l. RS, št. 32/93), 9. člena
odloka o gospodarskih javnih službah v Ob-
čini Škofja Loka (Ur. l. RS, št. 64/95,
31/97 in 68/97) in 17. člena odloka o
izvajanju gospodarskih javnih služb s pode-
litvijo koncesije (Ur. l. RS, št. 28/96, 31/97
in 68/97)

javni razpis
za pridobivanje koncesionarjev

1. Koncedent: Občina Škofja Loka, Po-
ljanska cesta 2, Škofja Loka.

2. Predmet razpisa: izvajanje naslednjih
gospodarskih javnih služb:

A) ravnanje s komunalnimi odpadki,
B) odlaganje ostankov komunalnih

odpadkov.
Vsaka od zgoraj navedenih javnih služb

je predmet posebne ponudbe.
3. Izvajanje gospodarske javne službe

obsega naslednje naloge:
3.1. Upravljanje in vzdrževanje celotnih

infrastrukturnih in drugih sistemov, objektov
in naprav iz področja gospodarske javne
službe, ki so last koncedenta,

3.2. Izdajanje soglasij za priključitev po-
rabnikov na infrastrukturne sisteme, objek-
te in naprave, in

3.3. Opravljanje strokovno-tehničnih na-
log in priprava strokovnih podlag za razvoj
posameznega področja, ki je predmet kon-
cesije za območje Občine Škofja Loka.

4. Območje izvajanja gospodarskih jav-
nih služb: Območje celotne Občine Škofja
Loka.

5. Področje izvajanja gospodarskih jav-
nih služb:

A) ravnanje s komunalnimi odpadki: zbi-
ranje, sortiranje in odvoz komunalnih
odpadkov na območju Občine Škofja Lo-
ka.

B) odlaganje ostankov komunalnih od-
padkov: upravljanje z deponijami komunal-
nih odpadkov oziroma s centri za ravnanje s
komunalnimi odpadki na območju Občine
Škofja Loka.

6. Razpisno dokumentacijo ponudniki
dvignejo na Oddelku za javne službe in ob-
činsko premoženje Občine Škofja Loka na
naslovu: Mestni trg 15, v pisarni št. 7 pri
Benedik Andreju ali Štalec Janezu na pod-
lagi predložitve dokazila o plačilu razpisne
dokumentacije. Cena razpisne dokumenta-
cije za posamezno gospodarsko javno služ-
bo je 20.000 SIT. Razpisno dokumentacijo
za posamezno gospodarsko javno službo
se plača na žiro račun Občine Škofja Loka,
št. 51510-630-50129.

7. Koncesija se razpisuje za dobo
20 let.

8. Ponudnik mora za prijavo na javni raz-
pis izpolnjevati naslednje pogoje:

– da je fizična ali pravna oseba, ki je
registrirana v skladu z veljavno zakonodajo
in izpolnjuje pogoje iz 4. člena zakona o
gospodarskih družbah,

– da je strokovno, tehnično in kadrov-
sko usposobljen za prevzem koncesije,

– da razpolago s premoženjem v vred-
noti najmanj 5% od predvidenega letnega
prometa oziroma poseduje ustrezno varšči-
no za sredstva v navedeni vrednosti.

9. Prijava na razpis mora vsebovati:
– podatki ponudnika (naziv, naslov, ...),
– izjavo z dokazili o izpolnjevanju pogo-

jev v prejšnji točki,
– izpolnjeno in potrjeno razpisno doku-

mentacijo,
– izjavo, da se ponudnik strinja z razpi-

snimi pogoji,
– predlog programa delovanja gospodar-

ske javne službe,
– eventualne pogoje in ugodnosti za iz-

vajanje koncesije,
– reference.
10. Koncedent si pridržuje pravico:
– da ne sklene koncesijske pogodbe z

nobenim od ponudnikov.
11. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
– cena storitev,
– konkurenčnost cen,
– strokovno-tehnična in kadrovska

opremljenost in usposobljenost ponudnika,
– predlog programa delovanja gospodar-

ske javne službe,
– v ponudbi navedeni pogoji in ugodno-

sti pri izvajanju koncesije,
– doseženi rezultati dosedanjega dela na

področjih, ki so predmet koncesije (refe-
rence).

12. Rok za oddaj ponudb je 1. aprila
1998 do 9.45. Ponudbe morajo biti odda-
ne za vsako od razpisane gospodarske jav-
ne službe ločeno v zaprti ovojnici z oznako
ponudnika in s pripisom “Ne odpiraj – Po-
nudba!” Za vsako gospodarsko javno služ-
bo, ki je predmet koncesije, mora biti na
kuverti še dodatna oznaka “Koncesija – na-
vedba gospodarske javne službe”. Ponud-
be se pošlje priporočeno po pošti ali odda
osebno na vložišče Občine Škofja Loka,
Poljanska cesta 2, Škofja Loka.

13. Javno odpiranje ponudb bo v sredo
1. aprila 1998 ob 10. uri v prostorih male
sejne sobe Občine Škofja Loka na Poljan-
ski 2, I. nadstropje.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisot-
ni pri odpiranju ponudb, morajo imeti s se-
boj pisno pooblastilo za zastopanje.

14. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bo odločil koncedent z upravno odločbo v
roku 60 dni od dneva odpiranja ponudb.

Občina Škofja Loka

Ob-892
Hmezad banka, d.d., Žalec, Hmeljarska

3, Žalec objavlja

javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo

naslednjih nepremičnin in opreme
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A) Farmo brojlerjev Hajnsko, ki se sesto-
ji iz kompleksa šestih hlevov brojlerjev,
upravne stavbe, steljnika za žagovino in
funkcionalnega zemljišča parc. št. 77, 153,
144, 155, 156, 157, 158/1, 158/2,
159/1, 159/2, 159/3, 160, 161, 162,
167, 174, 172 vpisane pri k.o. Hajnsko v
skupni površini 19.680 m2 ter vgrajeno
opremo hlevov za oskrbo brojlerjev.

B) Betonarna Pristava – posest predstav-
lja 1/10 nepremičnine na parc. št. 1594
k.o. Pristava, katere 1/10 površine znaša
317 m2 in ki v naravi predstavlja poslovne
prostore v pritličju poslovnega objekta Pri-
stava s pripadajočim delom funkconalnega
zemljišča in del parcele št. 1042/10 vpisa-
ne pri k.o. Pristava, na kateri je betonski
plato in stara betonarna, ki jo ima v najemu
GIC Gradbeništvo Cajzek Ivan.

Zemljiškoknjižni vpis nepremičnin iz toč-
ke A in B še ni zaključen. V primeru skleni-
tve prodajne pogodbe se izvrši zemljiško-
knjižni vpis s strani kupca.

Pogoji za sodelovanje v razpisu:
1. Na razpisu lahko sodelujejo tuje in

domače fizične in pravne osebe. Ponudbe
se nanašajo na nakup nepremičnine in opre-
me pod točko A in B, katerih edini lastnik je
prodajalec.

2. Izhodiščna cena za prodajo nepremič-
nine in opreme pod točko A znaša
65,000.000 SIT in za nepremičnino pod
točko B 75.000 DEM.

3. Vsakemu ponudniku bo omogočen
ogled nepremičnin in opreme po dogovoru
z vodstvom banke in dostop do potrebne
dokumentacije za pripravo ponudbe.

4. Od zainteresiranih ponudnikov priča-
kujemo, da bodo v svojih ponudbah, poleg
cene in plačilnih pogojev za odkup nepre-
mičnin in opreme pod točko A in B oprede-
lili še:

– namen, za katerega se bo nepremični-
na, ki je predmet ponudbe uporabljala,

– dokazilo o plačilni sposobnosti ponud-
nika.

5. Ponudbe lahko posredujejo vse prav-
ne in fizične osebe s sedežem v Republiki
Sloveniji. Pravne osebe morajo predložiti
izpisek iz sodnega registra v Republiki Slo-
veniji, fizične pa potrdilo o državljanstvu Re-
publike Slovenije.

6. Ponudbe morajo biti poslane s pripo-
ročeno pošiljko na naslov Hmezad banka
d.d., Žalec, Hmeljarska 3, Žalec in sicer v
zapečateni ovojnici s pripisom “Prodaja ne-
premičnin – ne odpiraj”. Rok za dostavo
ponudb je 8 dni od dneva objave razpisa v
Uradnem listu RS.

Prispele ponudbe bo ocenila posebna
3-članska komisija za oceno ponudbe. Od-
ločitev o najboljšem ponudniku bo na pod-
lagi poročila komisije za oceno ponudb spr-
jeta najpozneje v 8 dneh po zbiranju po-
nudb.

Uspešni ponudnik mora skleniti pogod-
bo o nakupu v roku 8 dni po prejemu sklepa
o izbiri. Ponudnik mora plačati celotno kup-
nino v roku 8 dni po sklenitvi pogodbe.

Nepremičnine se prodajo po sistemu vi-
deno-kupljeno in se kasnejših reklamacij ne
upošteva.

7. Prodajalec na podlagi tega razpisa ni
zavezan skleniti pogodbe o prodaji lastniške-

ga deleža, oziroma nepremičnin z najbolj-
šim ponudnikom ali katerimkoli ponudni-
kom.

8. Za morebitne dodatne informacije v
zvezi s tem razpisom se obrnite na pomoč-
nika direktorja za Sektor sredstev in naložb
Hmezad banke d.d., Žalec, Hmeljarska 3,
Žalec, Vrenko Roberta na tel. št.
063/715-602

9. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
15 dneh po izteku roka za vložitev ponudb.

Hmezad banka, d.d., Žalec

Št. 068-6/98-18 Ob-910
Na podlagi zakona o spremembah in do-

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

javni razpis
za sofinanciranje programov

na področju športa, ki so v javnem
interesu v letu 1998

I. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji
izvajalci športnih programov:

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

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

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

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

– vrtci, osnovne šole, poklicne šole,
srednje šole.

II. V letu 1998 bomo sofinancirali na-
slednje programe:

1. Šport otrok in mladine
a) Interesna športna vzgoja predšol-

skih otrok:
– sofinancirali bomo programe, ki

imajo značaj redne vadbe.
b) Interesna športna vzgoja šoloobvez-

nih otrok:
– sofinancirali bomo programe, ki

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

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

– sofinancirali bomo programe v in-
dividualnih in kolektivnih panogah, ki imajo
značaj rednega športnega treniranja.

2. Športnorekreativna dejavnost odra-
slih

– sofinancirali bomo propagandne
akcije in prireditve, ki so namenjeni rekrea-
ciji.

III. Izbrane programe bomo sofinancirali
na podlagi kriterijev za financiranje športnih
programov v občini.

Prednost pri izboru bodo imeli izvajalci
neprofitnih organizacij in zavodov.

IV. Rok za prijavo programov je 15 dni
po objavi razpisa.

V. Svoje programe pošljite na naslov Ob-
čine Zreče, C. na Roglo 13 b, Zreče.

VI. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili po-
godbe.

Občina Zreče

Programi lastninskega
preoblikovanja podjetij

La-11
Na podlagi programa lastninskega

preoblikovanja, ki ga je svet Časopisnega
zavoda Uradni list RS potrdil na svoji seji
dne 24. 1. 1997 in katerega je z odločbo
št. LP 02123/1998-BS z dne 16. 1. 1998
odobrila Agencija RS za prestrukturiranje in
privatizacijo (v nadaljevanju: agencija) ter v
skladu z zakonom o lastninskem preobliko-
vanju podjetij (Uradni list RS, št. 55/92),
objavljamo program lastninskega preobliko-
vanja, kot sledi:

1. Firma: Časopisni zavod Uradni list
Republike Slovenije, p.o.

Sedež: Ljubljana, Slovenska c. 9
2. Pretežna dejavnost podjetja: izdajanje

Uradnega lista RS in uradnih publikacij re-
publiških organov in organizacij, za katere
mu ti organi poverijo izdajanje.

3. Predvideni način oziroma kombinaci-
ja načinov lastninskega preoblikovanja druž-
benega kapitala:

a) Republika Slovenija postane lastnik
58,134% kapitala podjetja,

b) preostali družbeni kapital se lastnin-
sko preoblikuje takole:

– prenos delnic na sklade v višini 40%
družbenega kapitala,

– interna razdelitev delnic v višini do 20%
družbenega kapitala,

– notranji odkup v višini do 40% družbe-
nega kapitala.

4. Predstavitev značilnosti interne razde-
litve in notranjega odkupa

Upravičenci:
I. krog: zaposleni, nekdaj zaposleni in

upokojenci podjetja,
II. krog: ožji družinski člani zaposlenih

podjetja.
Upravičenci bodo delnice vpisovali in

vplačevali z lastniškimi certifikati pod pogoji
in v rokih, navedenih v programu, in sicer:

Upravičenci iz prvega kroga bodo delni-
ce vpisovali v 30-dnevnem roku pri čemer
se rok za vpis prične z dnem objave tega
oglasa.

Če v navedenem roku ne bo vpisanih
vseh 20% delnic, namenjenih interni razde-
litvi, kar bo najkasneje v 10 dneh po za-
ključku vpisnega roka ugotovila posebna ko-
misija, bo z objavo internega razpisa najka-
sneje v naslednjih 10 dneh začel teči nov
15 dnevni rok za vpis delnic ožjih družinskih
članov (II. krog).

Če tudi v drugem krogu ne bo vpisanih
in vplačanih vseh 20% delnic, bo podjetje
preostanek delnic do 20% preneslo na Slo-
vensko razvojno družbo.

Drugi krog vpisovanja delnic bo zak-
ljučen predčasno v primeru, da bodo
vpisane vse razpoložljive delnice.

Če bo v prvem krogu vpisanih in
vplačanih več kot 20% vseh delnic, bo pre-
sežek lastniških certifikatov, upoštevajoč kri-
terij proporcionalnosti, uporabljen v notra-
njem odkupu.
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Delnice, pridobljene iz interne razdeli-
tve, so neprenosljive 2 leti od pridobitve,
razen z dedovanjem.

Notranji odkup
Upravičenci: zaposleni, nekdaj zaposle-

ni in upokojenci podjetja.
Upravičenci bodo delnice lahko vplače-

vali v gotovini ali z morebitnimi presežki last-
niških certifikatov iz interne razdelitve.

Značilnosti: upravičenci vplačujejo vpi-
sane delnice s 50% popustom, vse delnice
notranjega odkupa pa morajo biti vplačane
najkasneje v nadaljnjih 4 letih od začetka
programa. Program je uspešen samo, če v
njem sodeluje najmanj 1/3 vseh zaposlenih
podjetja. Upravičenci vplačujejo delnice pri
podjetju, razen tistih delnic, ki so vplačane
z gotovino.

Če program ne bi bil uspešen, se vse
delnice iz tega naslova prenesejo na Slo-
vensko razvojno družbo, vplačana sredstva
upravičencev pa se vrnejo v njihovi nominal-
ni vrednosti.

Upravičenci bodo lahko delnice vpisova-
li in vplačevali v 40-dnevnem roku, pri če-
mer ta začne teči z dnem objave tega ogla-
sa v dnevnem časopisu in na oglasni deski
podjetja.

Delnice, pridobljene v okviru programa
notranjega odkupa, so, dokler program ni
zaključen, prenosljive samo znotraj progra-
ma, v nadaljevanju pa v skladu z določili
statuta.

Vse delnice dajejo poleg pravice do ude-
ležbe na dobičku in stečajni masi podjetja
tudi pravico do upravljanja razen dela delnic
v okviru programa notranjega odkupa, pre-
nesenih na Slovensko razvojno družbo za
odkup v naslednjih 4 letih.

Pravni pouk: vsakdo, ki meni, da so bile
z odločbo agencije o odobritvi zgoraj objav-
ljenega programa preoblikovanja kršene
njegove na zakonu temelječe pravice oziro-
ma pravna korist ter se postopka pri agenci-
ji ni udeleževal kot stranka, lahko uveljavlja
varstvo svojih pravic v roku 15 dni od dneva
te objave s pritožbo na Ministrstvo za eko-
nomske odnose in razvoj Vlade Republike
Slovenije v Ljubljani.

Pritožba zoper odločbo agencije o odo-
britvi programa preoblikovanja se vloži pri
Agenciji Republike Slovenije za prestruktu-
riranje in privatizacijo, Kotnikova 28, Ljub-
ljana.

Pozivamo vse upravičence k vpisu del-
nic preoblikovanega podjetja, kot sledi:

– upravičence I. kroga interne razdelitve,
da v 30 dneh od objave oglasa in poziva v
dnevnem časopisu in oglasni deski podjetja
vpišejo delnice v zameno za lastniške certi-
fikate,

– upravičence II. kroga interne razdeli-
tve, da v 15 dneh od dneva internega razpi-
sa vpišejo preostale delnice v zameno za
lastniške certifikate,

– upravičence notranjega odkupa, da v
40 dneh od objave oglasa in poziva v dnev-
nem časopisu in na oglasni deski podjetja
vpišejo in vplačajo delnice programa notra-
njega odkupa.

Delnice iz interne razdelitve, tudi iz pro-
grama notranjega odkupa bodo upravičenci
lahko vpisovali in vplačevali z lastniškimi cer-
tifikati pri blagajni podjetja vsak delovni dan
od 8. do 12. ure, z gotovinskimi vplačili pa

na privatizacijski podračun št.
50100-698-27471.

Dodatne informacije v zvezi s programom
in pogoji vpisa in vplačila so na razpolago
pri Marku Polutniku, dipl. jur.

Časopisni zavod
Uradni list Republike Slovenije

Št. 06/98 La-12
Agencija Republike Slovenije za pre-

strukturiranje in privatizacijo izdaja na pod-
lagi šestega odstavka 20. člena zakona o
lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. l.
RS, št. 55/92, 7/93 in 31/93), 124., 125.
in 142. člena in prvega odstavka 202. čle-
na zakona o splošnem upravnem postopku
(Ur. l. SFRJ, št. 47/86) ter uredbe o pripra-
vi programa preoblikovanja in o izvedbi po-
sameznih načinov lastninskega preobliko-
vanja podjetij (Ur. l. RS, št. 13/93, 45/93,
55/93, 6/94, 43/94 in 68/94) naslednjo
odločbo

1. Lastninsko se preoblikuje podjetje
Podjetje za stanovanjsko gospodarstvo
Dom Koper, p.o., Cankarjeva 6, Koper.

2. Izbrana je naslednja kombinacija na-
činov lastninskega preoblikovanja:

– interna razdelitev delnic,
– notranji odkup podjetja,
– prenos navadnih delnic na Pokojninski

sklad,
– prenos navadnih delnic na Odškod-

ninski sklad,
– prenos navadnih delnic na Slovensko

razvojno družbo.
3. Sprejme se program lastninskega

preoblikovanja podjetja, Podjetje za stano-
vanjsko gospodarstvo Dom Koper, p.o.,
Cankarjeva 6, Koper.

Nominalna vrednost družbenega kapita-
la podjetja znaša 52,800.000 SIT.

Obrazložitev:
Na podlagi določbe šestega odstavka

20. člena zakona o lastninskem preobliko-
vanju podjetij (Ur. l. RS, št. 55/92, 7/93,
31/93; dalje: zakon) je Agencija RS za pre-
strukturiranje in privatizacijo (dalje: agenci-
ja) dne 25. 7. 1997 izdala odločbo o last-
ninskem preoblikovanju podjetja Podjetje za
stanovanjsko gospodarstvo Dom Koper,
p.o., Cankarjeva 6, Koper (dalje: podjetje),
ki pa je bila nato z odločbo agencije z dne
6. 10. 1997 odpravljena ter postopek last-
ninskega preoblikovanja podjetja prekinjen
do razrešitve predhodnega vprašanja –
spornega razmerja med podjetjem in Mest-
no občino Koper, izhajajočega iz pogodbe
o prenosu poslovnega deleža št.
713-60/94 z dne 22. 12. 1994.

Dne 15. 1. 1998 je podjetje posredova-
lo agenciji pogodbo o nadomestni izpolnitvi
obveznosti po sklepu IS SO Koper, št.
713-60/94 z dne 24. 11. 1994, sklenjeno
med podjetjem in Mestno občino Koper, iz
katere izhaja, da sta pogodbeni stranki spo-
razumno razrešili sporno razmerje.

Na podlagi predložitve citirane pogodbe
je agencija ugotovila, da so podani pogoji
za nadaljevanje postopka lastninskega
preoblikovanja podjetja, prekinjenega z od-
ločbo agencije z dne 6. 10. 1997.

Agencija je v ponovljenem postopku ugo-
tovila vrednost družbenega kapitala, ki je
osnova za preoblikovanje po zakonu, po
stanju na dan 1. 1. 1993 v višini

66,006.000 SIT z otvoritveno bilanco sta-
nja, ki jo je podjetje izdelalo na podlagi me-
todologije, predpisane z uredbo o metodo-
logiji za izdelavo otvoritvene bilance stanja
(Ur. l. RS, št.24/93, 62/93, 72/93,
19/94, 32/94, 45/94 in 5/95; dalje: me-
todologija).

Nominalna vrednost osnovnega (nomini-
ranega) kapitala podjetja je 52,800.000
SIT.

Za zgoraj navedeno višino družbenega
kapitala bo podjetje izdalo 5.280 začasnic
(dalje: delnic), ki jih bo po vpisu preobliko-
vanju podjetja v sodni register nadomestilo
z delnicami, z nominalno vrednostjo ene del-
nice v višini 10.000 SIT.

Podjetje je skladno uredbi oblikovalo re-
zerve v višini 13,206.000 SIT.

Na predlog podjetja je agencija izbrala
naslednje načine lastninskega preoblikova-
nja:

– interno razdelitev delnic v višini 20%
družbenega kapitala (1.056 delnic – navad-
ne delnice, prodajna cena delnice je
12.500 SIT);

– notranji odkup delnic podjetja v višini
40% družbenega kapitala (2.112 delnic –
navadne delnice, prodajna cena delnice je
12.500 SIT);

– prenos navadnih delnic na Pokojninski
sklad v višini 10% družbenega kapitala (528
delnic – navadne delnice, prodajna cena
delnice je12.500 SIT);

– prenos navadnih delnic na Odškod-
ninski sklad v višini 10% družbenega kapita-
la (528 delnic – navadne delnice, prodajna
cena delnice je 12.500 SIT);

– prenos navadnih delnic na Slovensko
razvojno družbo v višini 20% družbenega
kapitala (1.056 delnic – navadne delnice,
prodajna cena delnice je 12.500 SIT).

V okviru notranjega odkupa mora pod-
jetje po zakonu izvesti takojšen odkup naj-
manj 20% delnic, namenjenih notranjemu
odkupu, odkup preostanka delnic iz progra-
ma notranjega odkupa pa v naslednjih štirih
letih tako, da bo vsako leto odkupilo od
sklada najmanj 1/4 preostanka delnic no-
tranjega odkupa. V programu notranjega od-
kupa mora sodelovati tudi več kot 1/3 za-
poslenih v podjetju.

Podroben načrt izvedbe lastninskega
preoblikovanja je opredeljen v programu
lastninskega preoblikovanja podjetja.

V teku postopka ni bilo ugotovljenih za-
konskih zadržkov po 5. členu, prvem od-
stavku 15. člena, drugem odstavku 45. čle-
na, 47. členu ter četrtem odstavku 49. čle-
na zakona, ki bi preprečevali lastninsko
preoblikovanje podjetja ter s tem agenciji,
da izda predmetno odločbo.

Podjetje mora pri javni objavi vsebine s
to odločbo odobrenega programa preobli-
kovanja v publikaciji Uradni list RS, objaviti
tudi naslednji pravni pouk:

“Vsakdo, ki meni, da so bile z odločbo
agencije o odobritvi zgoraj objavljenega pro-
grama preoblikovanja kršene njegove na za-
konu temelječe pravice oziroma pravna ko-
rist ter se postopka pri agenciji ni udeleže-
val kot stranka, lahko uveljavlja varstvo svo-
jih pravic v roku 15 dni od dneva te objave s
pritožbo na Ministrstvo za ekonomske od-
nose in razvoj Vlade Republike Slovenije v
Ljubljani.
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Pitožba zoper odločbo agencije o odo-
britvi programa preoblikovanja se vloži pri
Agenciji Republike Slovenije za prestruktu-
riranje in privatizacijo, Kotnikova 28, Ljub-
ljana.”

Iz teksta zgoraj navedenega pravnega
pouka je razvidno, da se javna objava pro-
grama hkrati šteje kot vročanje z javnim naz-
nanilom v smislu 94. člena zakona o splo-
šnem upravnem postopku (Ur. l. SFRJ, št.
47/86).

Agencija je glede na gornjo obrazložitev
ter v njej citiranih zakonskih določil odloči-
la, kot to izhaja iz izreka te odločbe.

Pouk o pravnem sredstvu
Zoper to odločbo je v roku 15 dni od

dneva njene vročitve dovoljena pritožba na
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj
Vlade Republike Slovenije v Ljubljani. Pri-
tožba se vloži ali poda ustno na zapisnik pri
organu, ki je izdal to odločbo.

Agencija Republike Slovenije za
prestrukturiranje in privatizacijo

Objave
delniških družb

Sklici skupščin in nasprotni predlogi

Sklepi o povečanju in zmanjšanju
kapitala

Ob-901
Skupščina družbe IR Robotec, d.o.o.,

podjetje za trženje, projektiranje ter gradnjo
industrijskih fleksibilnih sistemov, Ribnica,
Lepovče 23, ki je vpisana v register gospo-
darskih družb pri Okrožnem sodišču v Ljub-
ljani, št. vl. 1/07598/00, je sprejela

sklep,

da se osnovni kapital družbe zmanjša za
20,494.362 SIT, tako da sedaj znaša
18,305.638 SIT.

V skladu s 454. členom zakona o gos-
podarskih družbah pozivamo upnike druž-
be, da se zglasijo na sedežu družbe in izja-
vijo ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega
kapitala.

IR Robotec, d.o.o.

Št. 004/98 Ob-937
Na podlagi 283. člena zakona o gospo-

darskih družbah in 7.2. točke statuta del-
niške družbe EKO, d.d., Velenje sklicujem

2. sejo skupščine družbe
EKO, d.d., Velenje,

ki bo v sredo, 1. 4. 1998 ob 15. uri na
sedežu družbe Štrbenkova 10, Velenje.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se organi skupš-

čine v predlagani sestavi.
2. Sprejem letnega poročila za leto 1997

z mnenjem revizorja.
Predlog sklepa: na podlagi pozitivnega

mnenja nadzornega sveta skupščina sprej-
me letno poročilo uprave o poslovanju druž-
be za leto 1997 in revizijsko poročilo.

3. Razporeditev dobička iz poslovnega
leta 1997.

Predlog sklepa: ob pozitivnem mnenju
nadzornega sveta se dobiček razporedi
skladno s predlogom uprave.

4. Informacija o razgovorih s strateškim
partnerjem firmo Sylea, Francija.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled v tajništvu uprave
vsak delovnik od 9. do 12. ure od dneva
objave do vključno dneva zasedanja skupš-
čine.

Na skupščini se odloča o objavljenih pred-
logih po posameznih točkah dnevnega reda.
Morebitni nasprotni predlogi delničarjev k po-
sameznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki in z obrazložitvijo dostavljeni
upravi v sedmih dneh po objavi sklica.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Delničar-
je, njihove pooblaščence in zastopnike pro-
simo, da najkasneje tri dni pred zasedanjem
pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini.

Če ob napovedani uri (prvi sklic) skupš-
čina ne bo sklepčna, se bo ponovno sestala
po polurnem odmoru (drugi sklic). V tem
primeru bo skupščina sklepčna ne glede na
višino zastopanega kapitala.

EKO, d.d., Velenje
direktor

Ob-938
Na podlagi 283. člena zakona o gospo-

darskih družbah, 66. člena zakona o prev-
zemih in 7.2. točke statuta delniške družbe
Juteks, kemijsko-tekstilno podjetje, d.d.,
Žalec, Hmeljarska ul. št. 1, uprava družbe
objavlja in sklicuje

2. skupščino
delničarjev družbe Juteks, d.d., Žalec,

ki bo v ponedeljek, 30. marca 1998 ob
13. uri v sejni sobi družbe v Žalcu, Hmeljar-
ska ul. 1.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev orga-

nov.
2. Sklepanje o predlogu sklepa o spre-

membah in dopolnitvah statuta družbe Ju-
teks, d.d., Žalec.

3. Poročilo o poslovanju družbe v letu
1997 ter sklepanje o delitvi dobička.

4. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepov:
1. Sklep k 1. točki: skupščina sprejme

predlog uprave glede izvolitve predsednika
skupščine in dveh preštevalcev glasov ter
notarja.

2. Sklep k 2. točki: skupščina sprejme
sklep o spremembah in dopolnitvah statuta
družbe Juteks, d.d., Žalec (predlog uprave
in nadzornega sveta).

3. Sklep k 3. točki:

a) Skupščina sprejme letno poročilo o
poslovanju družbe za leto 1997 (z mnenjem
revizorja), ki ga je predložila začasna uprava
in h kateremu je dal pozitivno mnenje nad-
zorni svet.

b) Družba na dan 1. 1. 1998 preoblikuje
rezerve družbe skladno s 355. členom ZGD
v naslednjo strukturo:

– zakonske rezerve znašajo 10% osnov-
nega kapitala in njegovega revalorizacijske-
ga popravka (po stanju 31. 12. 1997 –
120,548.911,30 SIT),

– ostale rezerve se preimenujejo v “dru-
ge rezerve družbe” in po stanju 31. 12.
1997 znašajo 1.720,028.744,10 SIT.

c) Skupščina sprejme predlog uprave in
nadzornega sveta glede delitve dobička za
leto 1997, in sicer:

– za dividende se izplača 400 SIT bruto
za delnico, ostanek dobička ostaja neraz-
porejen,

– družba izplača dividende delničarjem,
ki so na dan 30. 3. 1998 vpisani v delniško
knjigo kot imetniki delnic, oziroma pravnim
ali fizičnim osebam, na katere je delničar
pravico do dividende prenesel s pravnim
poslom, o katerem je bil izdajatelj delnic
pravilno obveščen,

– dividende se izplača v roku 30 dni od
dneva sprejetja sklepa skupščine.

Upravičenci morajo v tem roku posredo-
vati podatke o žiro ali tekočem računu ali
hranilni knjižici ter davčno številko.

c) Sprejme se sklep o smernicah nad-
zornemu svetu glede odločanja o udeležbi
uprave družbe in članov nadzornega sveta
pri dobičku družbe.

4. Sklep k 4. točki: družba oblikuje sklad
lastnih delnic v višini do 10% vseh delnic, in
sicer do 10% knjigovodske vrednosti celot-
nega kapitala družbe na dan 31. 12. 1997.

Družba oblikuje sklad na dan 1. 1. 1998.
Sklad se oblikuje za namene iz 240. člena
zakona o gospodarskih družbah. Nadzorni
svet sprejme pravila poslovanja s skladom
lastnih delnic.

Gradivo za skupščino je vsem delničar-
jem na razpolago na sedežu družbe vsak
delovni dan od 10. do 13. ure v času od
27. februarja do 30. marca 1998.

Morebitne nasprotne predloge (z razum-
no obrazložitvijo v smislu ZGD) je treba spo-
ročiti upravi družbe v roku 7 dni od objave
tega sklica.

Skupščine se lahko udeležijo lastniki del-
nic oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti
zastopniki. Glasuje se osebno ali po poob-
laščencu na podlagi glasovnic, ki jih bodo
prejeli upravičenci pred pričetkom skupšči-
ne. Delničarji – fizične osebe se izkažejo s
posebnim dokumentom in potrdilom o šte-
vilu delnic, zastopniki delničarjev – pravnih
oseb pa z osebnim dokumentom, poobla-
stilom in izpisom iz sodnega registra.

Pooblastilo mora biti pisno in mora biti
pred ali ob začetku skupščine predloženo
družbi.

Delničarje oziroma pooblaščence, ki se
nameravajo udeležiti skupščine, prosimo,
da svojo udeležbo pisno najavijo upravi druž-
be, najmanj tri dni pred datumom skupšči-
ne. Na dan sklica skupščine prijavijo udele-
ženci svoj prihod vsaj pol ure pred začet-
kom skupščine.
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Če skupščina ne bo sklepčna ob času
sklica, bo ponovno zasedanje skupščine
družbe istega dne ob 14. uri, na mestu
prvega sklica. Na povnovnem zasedanju
skupščina veljavno odloča ne glede na viši-
no zastopanega osnovnega kapitala.

Juteks, d.d., Žalec
uprava

Št. 1000/020-98 Ob-875
Začasna uprava družbe Emona blagov-

nica Bežigrad, d.d., Ljubljana, Dunajska 49,
sklicuje

1. sejo skupščine
delničarjev delniške družbe Emona

blagovnica Bežigrad, d.d., Ljubljana,
ki bo potekala dne 7. aprila 1998, s

pričetkom ob 8. uri, na sedežu družbe v
Ljubljani, Dunajska 49, z naslednjim dnev-
nim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev organov skupšči-
ne-predsednik, preštevalca in notar.

2. Obravnava poročila o poslovanju druž-
be v letu 1997 z računovodskimi izkazi.

3. Razrešitev začasnega nadzornega
sveta, imenovanje članov nadzornega sveta
– predstavnikov delničarjev in seznanitev s
članom nadzornega sveta – predstavnikom
delavcev.

4. Obravnava sprememb in dopolnitev
statuta družbe.

5. Določitev višine nadomestila za ude-
ležbo na sejah nadzornega sveta.

Predlog sklepov
ad 1)
Skupščina sprejme predlagani dnevni

red in organe skupščine ter imenuje notarja
po predlogu začasne uprave.

ad 2)
Skupščina sprejme predlagano poročilo

o poslovanju družbe E-Blagovnice Bežigrad,
d.d., z računovodskimi izkazi za leto 1997.

ad 3)
– skupščina razreši člane začasnega

nadzornega sveta. V nadzorni svet se izvoli
predlagane člane nadzornega sveta, pred-
stavnike delničarjev,

– skupščina se seznani, da je svet de-
lavcev izvolil predstavnika delavcev v nad-
zorni svet.

ad 4)
Sprejmejo se predlagane spremembe in

dopolnitve statuta družbe. Nadzorni svet se
pooblasti da izdela prečiščeno besedilo sta-
tuta z ustreznim preštevilčenjem členov in
ga predloži v potrditev notarju.

ad 5)
Določi se sejnina in nadomestilo stroš-

kov za člane nadzornega sveta v predlagani
višini.

Gradivo za sejo skupščine s predlogi
sklepov, vključno s predlogom sprememb
in dopolnitev statuta družbe, je na voljo v
tajništvu uprave na sedežu družbe, vsak de-
lovnik od 9. do 12. ure, v času od dneva
objave sklica skupščine do vključno dneva
zasedanja skupščine.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih sklepov po posameznih
točkah dnevnega reda.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti

v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku 7
dni po objavi tega sklica v tajništvu uprave
na sedežu družbe.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic, njihovi pooblaščenci ali za-
stopniki. Pooblastilo mora biti pisno.

Glasovalno pravico lahko uresničujejo vsi
delničarji, razen imetnikov delnic z oznako
E, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki 3
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave na sedežu družbe pisno prijavijo svo-
jo udeležbo.

Delničarje naprošamo, da pridejo na se-
jo skupščine 45 minut pred zasedanjem,
zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega
prevzema glasovnic za glasovanje na skupš-
čini.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.

Sejna soba bo odprta 45 minut pred za-
četkom zasedanja skupščine. Če skupšči-
na ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje eno uro kasneje, ob 9.
uri, v istih prostorih. Skupščina bo na po-
novnem zasedanju odločala ne glede na
število prisotnih delnic.

Emona blagovnica Bežigrad, d.d.,
začasna uprava

Ob-880
Na podlagi določila 29. člena statuta

podjetja sklicujem

sejo skupščine
(pred lastninskim preoblikovanjem)

delniške družbe (po zakonu o
podjetjih) Hotelsko turistično podjetje

Simonov zaliv, d.d., Izola,
ki bo v ponedeljek, 30. 3. 1998 ob 12.

uri, na sedežu podjetja v Izoli, Morova 6/a,
z dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, imenovanje preš-
tevalca glasov in notarja.

Direktor predlaga naslednji sklep: za pre-
števalca glasov se imenuje Edina Kočevar.
Za notarja se imenuje Dravo Ferligoj.

2. Sprejem akta o lastninskem preobli-
kovanju podjetja.

Direktor predlaga naslednji sklep: sprej-
me se akt o lasntinskem preoblikovanju pod-
jetja v predlagani vsebini.

3. Sprejem statuta.
Direktor predlaga naslednji sklep: sprej-

me se statut podjetja v predlagani vsebini.
4. Imenovanje začasnega nadzornega

sveta.
Direktor predlaga naslednji sklep: ime-

nuje se začasni nadzorni svet po predlogu
delničarjev.

5. Sprejem programa lastninskega
preoblikovanja enote Šport Hotel Pokljuka.

Direktor predlaga naslednji sklep: sprej-
me se program lasntinskega preoblikovanja
enote Šport Hotel Pokljuka v predlagani vse-
bini.

6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za sejo skupščine je mogoče

vpogledati vsak delovnik od 9. do 12. ure
na sedežu podjetja.

Hotelsko turistično podjetje
Simonov zaliv

predsednik skupščine

Ob-895
Na podlagi 283. člena zakona o gospo-

darskih družbah in 33. člena statuta Šešir,
d.d., Škofja Loka, sklicujem

I. redno skupščino
delniške družbe Šešir, d.d., Škofja

Loka, Kidričeva 57,
ki bo v četrtek, 26. 3. 1998 ob 14. uri v

poslovnih prostorih družbe na Kidričevi 57,
v Škofji Loki, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, izvolitev organov
skupščine, ugotovitev sklepčnosti.

Predlog sklepa:
– ugotovi se sklepčnost skupščine,
– imenujejo se: predsednik skupščine,

notar in dva preštevalca glasov in zapisni-
kar.

2. Sprejem poslovnika o delu skupščine
Šešir, d.d., Škofja Loka.

Predlog sklepa: sprejme se poslovnik o
delu skupščine Šešir, d.d., Škofja Loka v
predloženem besedilu.

3. Sprejem sprememb statuta družbe
Šešir, d.d., Škofja Loka.

Predlog sklepa: sprejmejo se predlaga-
ne spremembe statuta družbe Šešir, d.d.,
Škofja Loka.

4. letno poročilo za leto 1997 in infor-
macija o poslovanju 1993–1996.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo o poslovanju družbe Šešir, d.d., Škofja
Loka v letu 1997 in informacija o poslova-
nju v letih 1993–1996 v predloženem be-
sedilu.

5. Sprejem sklepa o ugotovitvi in delitvi
dobička.

Predlog sklepa: ugotovi se dobiček za
poslovna leta 1993, 1994, 1995, 1996 in
1997 in razporedi po predlogu začasne
uprave in pozitivnem mnenju začasnega
nadzornega sveta.

6. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina izvoli dva čla-

na nadzornega sveta v predlagani sestavi.
Skupščina se seznani z imenom člana

nadzornega sveta kot predstavnika delav-
cev.

7. Določitev višine nagrade predsedniku
in članoma nadzornega sveta družbe Šešir,
d.d., Škofja Loka.

Predlog sklepa: sprejme se sklep o viši-
ni sejnine predsedniku in članoma nadzor-
nega sveta po predlogu začasne uprave in
pozitivnem mnenju začasnega nadzornega
sveta.

8. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: skupščina imenuje revi-

zorja za leto 1997 na predlog začasnega
nadzornega sveta.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled vsem delničarjem na sedežu
družbe Šešir, d.d., Škofja Loka, v tajništvu
družbe, vsak delovni dan med 10. in 12.
uro – v času od dneva objave dnevnega
reda do vključno dneva zasedanja skupšči-
ne.

Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda.

Skupščine se lahko udeležijo lastniki del-
nic oznake A, B, C in G v korist katerih bodo
na dan skupščine vknjižene v delniški knjigi
Šešir, d.d., njihovi pooblaščenci in ali zako-
niti zastopniki, če najkasneje tri dni pred
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zasedanjem skupščine pisno prijavijo druž-
bi svojo udeležbo, sicer izgube pravico ude-
ležbe na skupščini.

Člani začasne uprave in začasnega nad-
zornega sveta se lahko udeležijo skupščine
tudi, če niso delničarji.

Pri vseh točkah dnevnega reda je glaso-
vanje javno. Vsaka delnica daje delničarju
en glas.

Delničarji glasujejo osebno oziroma po
pooblaščencu ali zakonitem zastopniku na
podlagi glasovnice, ki jo prejmejo ob vsto-
pu v prostor, kjer je zasedanje skupščine.
Prosimo delničarje, da se zaradi razdelitve
glasovnic zglasijo 1/2 ure pred pričetkom
skupščine.

Pooblastilo mora biti pisno. Za fizične
osebe mora vsebovati ime in priimek ter
naslov pooblastitelja; za pravne osebe pa
ime in priime in naslov pooblaščenca, fir-
mo, število in razred delnic ter podpis in žig
pooblastitelja.

Če skupščina ob navedeni uri ne bo
sklepčna, se skupščina ponovi istega dne
ob 15. uri v istem prostoru. Na povnovnem
zasedanju bo skupščina odločala ne glede
na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Vljudno vabljeni!
Šešir, d.d., Škofja Loka

začasna uprava
direktor

Razne objave

Ob-899A
Nuklearna elektrarna Krško, Vrbina 12,

Krško

objavlja
začetek postopka za izbiro

najugodnejšega mednarodnega
revizorja

za opravljanje revizije rezultatov poslova-
nja NE Krško za leta od vključno 1986 do
vključno 1997 z namenom ugotavljanja mo-
rebitnih razlik rezultatov poslovanja s strani
slovenskega in hrvaškega partnerja ter vpliv
teh razlik na odnose v bilanci stanja.

Ponudbe za zgoraj navedeno storitev se
iščejo pri mednarodnih revizorskih hišah, ki
imajo izkušnje na finančnem revidiranju ob-
jektov dvojnega lastništva (v elektrogospo-
darstvu).

Razpis za najugodnejšega ponudnika po-
teka od 21. 2. 1998 in traja do 23. 3.
1998.

Vse dodatne informacije se dobijo v NE
Krško, tel. ++386 608 242 171.

Nuklearna elektrarna Krško

Ob-899B
Nuklearna elektrarna Krško, Vrbina 12,

Krško in announcing

Invitation for the best International
Auditor

to perform the audit of Nuklearna elek-
trarna Krško operating results for the period
from the year 1986 (incl.) to the year 1997

(incl.) to determine eventual differences in
operating results regarding both the Slove-
nian and Croatian Partners as well as the
influence of these differences to the state-
ment of conditions.

Bids for the relating services are invited
from international auditors having experien-
ce with financial revisions of facilities of
double ownership (electric utility).

Official invitation for the best bidder is
lasting from 21 February, 1998 to 23
March, 1998.

Further information is available at the Nu-
klearna elektrarna Krško, phone number ++
386 608 242 171.

Nuklearna elektrarna Krško

St 5/89 Ob-900
Pri tem sodišču v Ljubljani se pod št. St

5/89 vodi stečajni postopek nad prezadol-
ženko “O.Z. Galtex” Ljubljana, Jana Husa
88.

Pri istem sodišču pod številko VI Pg
380/95 se vodi pravda med tožečo stranko
– Galtex Ljubljana v stečaju in toženo stran-
ko – Sandi Grubelič, Grosuplje, polica:
10/A, zaradi plačila 12.233 SIT s pripadki.

Stečajni upravitelj “OZ Galtex” vabi zain-
teresirane kupce tožbe, da podajo pismeno
ponudbo za odkup v roku 15 dni po objavi v
Uradnem listu RS, na naslov “OZ Galtex”,
Ljubljana, Jana Husa 88, v stečaju.

Prodajalec ni dolžan skleniti prodaje tož-
be z najugodnejšim ponudnikom.

Stečajni upravitelj
Velimir Malešič, dipl. jur.

Ob-915
Rudnik živega srebra Idrija v zapiranju,

d.o.o., na podlagi sklepa nadzornega sveta
družbe, št. 123/09, z dne 24. 4. 1997,
razpisuje

javno dražbo
za prodajo dela svojih nepremičnin
Pogoji dražbe in prodaje so:
I. Predmet prodaje je del poslovno-sta-

novanjske hiše v Idriji, Lapajnetova 47 (pri
hotelu Ydria), stoječe na parc. št.1333/2
k.o. mesto Idrija, ki skupaj obsega 330,47
m2 površine, od tega:

– dve stanovanji v skupni izmeri –
114,18 m2,

– tri poslovne prostore v skupni izmeri –
154,54 m2,

– skupne prostore v izmeri – 61,75 m2.
II. Izklicna cena znaša 15,439.400 SIT.

Izklicna cena je določena na podlagi ceni-
tve sodnega izvedenca in cenilca gradbene
stroke.

III. Kupec poleg na dražbi dosežene ce-
ne, plača prometni davek, stroške prodaje
in stroške vknjižbe v zemljiško knjigo.

IV. Uspeli dražitelj bo dolžan prodajno
pogodbo skleniti v roku 8 dni po opravljeni
javni dražbi in preostanek kupnine plačati v
roku 30 dni po sklenitvi pogodbe.

V. Na javni dražbi lahko sodelujejo prav-
ne in fizične osebe. Pravne osebe morajo
prodajalcu predložiti izpisek iz sodnega re-
gistra, fizične pa potrdilo o državljanstvu Re-
publike Slovenije. Pooblaščenci dražiteljev
morajo pred pričetkom dražbe predložiti pi-
sno pooblastilo.

VI. Vsak dražitelj mora pred pričetkom
dražbe vplačati varščino v višini 10% od iz-
klicne cene na žiro račun prodajalca, št.
52020-601-13705 ter o vplačilu predložiti
potrdilo pred pričetkom dražbe.

Varščina se všteje v kupnino, neuspelim
dražiteljem pa vrne v roku treh dni po dražbi.

Če uspeli dražitelj ne bo sklenil prodajne
pogodbe v določenem roku ali ne bo pravo-
časno plačal kupnine, se šteje, da je od
nakupa odstopil oziroma se pogodba šteje
za razdrto.

Varščina v tem primeru ostane prodajal-
cu.

VII. Vsa dodatna pojasnila dobijo intere-
senti na sedežu prodajalca pri direktorju
mag. Marku Cigaletu osebno ali po tel.
065/73-811.

Javna dražba bo dne 11. 4. 1998 ob
13. uri, na sedežu prodajalca, v sobi št. 8.

Rudnik živega srebra idrija
v zapiranju, d.o.o.

Št. 118-509/98 Ob-902
Agencija Republike Slovenije, podružni-

ca Ljubljana, Dunajska 50, Ljubljana, prekli-
cuje okrogli žig s premerom 30 mm, z dvoj-
nim robom. Zunanji rob je odebeljen, v kro-
gu je napis “AGENCIJA REPUBLIKE SLO-
VENIJE ZA PLAČILNI PROMET”, znotraj
tega napisa v zgornji polovici polkroga je
napis “PODRUŽNICA LJUBLJANA”, v sredi-
ni v ravni liniji je napis EKSPOZITURA 3",
pod njim napis “LJUBLJANA” in nato pod
njim številka “1”.

Št. 168/98 Ob-891
Revoz, finančna direkcija, finančna služ-

ba-230, Belokranjska 4, Novo mesto, pre-
klicuje izjavo o ustreznosti vozila št. A
0277383, A 0277740, A 0278262, A
0278263.

Št. 60-112 Ob-936
Zavod za zdravstveno varstvo Koper, Voj-

kovo nabrežje 4/a, Koper, preklicuje veliko
okroglo štampiljko št. 3 z besedilom in lo-
gotipom: Zavod za zdravstveno varstvo Ko-
per, Istituto per la tutela sanitaria Capodi-
stria.

AGENCIJA LORI s.p., Titova 45, Sloven-
ska Bistrica, preklicuje zavarovalne police,
nezg. 1-0001223, POB. 1006726,
1-0001298, 1-0001299, VINK. 1000835,
AO 1053975, AO 1053972. g-15001

ASG d.o.o., Gajstrova pot 6, Šentjur,
preklicuje štampiljko ovalne oblike z napi-
som ASG d.o.o., Gajstrova pot 6, 3230
Šentjur. g-15142

AUTODELTA, Dunajska 122, Ljubljana,
preklicuje uradno potrdilo za reg. vozila
AUDI A4 1.8 AV, tip 8D50C4, št. šasije:
WAUZZZ8DZVA293841, št. mot.:
ADR319898, uvozna dekl.: št. 18661 z dne
1. 10. 1997. s-15240

Antonija Stanič s.p., Petkovškovo na-
brežje 31, Ljubljana, preklicuje obrtno do-
volenje, št. 028685/0300/00-35/1995.
s-15040
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Biderman Vinko, Robičeva 18, Limbuš,
preklicuje priglasitveni list št.
064/2094/94. m-214

Blatnik Tomaž, Predstruge 69, Videm,
preklicuje štampiljko pravokotne oblike, z
vsebino: PEKARNA BLATNIK d.o.o., 1312
Videm-Dobrepolje, Predstruge 69, (1).
s-15063

Build Commerce d.o.o., Jamnikarjeva 1,
Ljubljana, preklicuje delovno dovoljenje, št.
0424469570, izdano na ime Krasniqi Gaz-
men. s-15189

Build Commerce d.o.o., Jamnikarjeva 1,
Ljubljana, preklicuje delovno dovoljenje, št.
0424469987, izdano na ime Blagojević Mi-
lenko. s-15190

Moltara Marija, Lakotence 17, Ljubljana,
preklicuje original priglasitveni list, št.
27-0972/94, izdala RUJP izp. Ljubljana Šiš-
ka. s-15202

Murn Jože, Veniše 50 a, Leskovec, prek-
licuje obrtno dovoljenje (odločbo  in reprez.
obrtno dovoljenje), št.
040333/0727/00-29/1995, izdano dne
06.03.1995. g-15193

Pernarčič Marjan, Galjevica 82, Ljublja-
na, preklicuje priglasitveni list, opr. št.
28-2171/95, mat. št. obrata 555-72-66.
s-15257

Porsche Maribor, Partizanska 26, Mari-
bor, preklicuje carinsko listino z dne 18.
12. 1997, št. listine K4 73083 za 1 kom.
Seat Inca, novo vozilo, št. šasije:
VSSZZZ9KZWR002657, št. motorja:
1Y727492. p-15068

Poteza Leasing d.o.o., Celovška 182,
Ljubljana, preklicuje servisno knjižico za
osebno vozilo Hyundai Lantra 1.8 GLS, št.
šasije KMHJW31MPVU067822. s-15035

Preda Dušan, Zgornja Besnica 30, Ljub-
ljana, preklicuje priglasitveni list št.
27-957/94 zdne 1. 6. 1994. s-15088

Ranfl Danica, Moškanjci 38a, Moškanj-
ci, preklicuje obrtno dovolenje št.
46103/1361/00-52/1995, izdano 6. 3.
1995. p-15097

SINDIKAT KOLINSKA, Šmartinska c. 30,
Ljubljana, preklicuje štampiljko okrogle ob-
like, z vsebino: SINDIKAT KMETIJSTVA IN
ŽIVILSKE INDUSTRIJE SLOVENIJE, KO-
LINSKA, LJUBLJANA, Šmartinska 30.
s-15350

Stojisavljević Mirko, Spodnje Škofije
123, Škofije, preklicuje obrtno dovolenje
št. 016404/0220/00-27/1995 z dne 6.
3. 1995. s-15353

Stojisavljević Mirko, Spodnje Škofije
123, Škofije, preklicuje priglasitveni list,
opr. št. 17/II./3-1264/94, mat. št. obrata
5148528 z dne 30. 12. 1994. s-15354

Strmečnik Helena, Legen 75, Slovenj
Gradec, preklicuje priglasitveni list št.
50-4/4-22/93. m-199

Špan Bojan s.p., Kovinarska 5c, Krško,
preklicuje priglasitveni list, opr. št.
19-1018/97. s-15096

Toni Tomaž, Trnovski pristan 12, Ljublja-
na, preklicuje original priglasitveni list, opr.
št. 28-0164/94 z dne 15. 3. 1994.
s-15043

Adamič Dejan, Ul. Mirana Jarca 29, No-
vo mesto, potni list št. AA 897124, izdala
UE Novo mesto. g-15258

Ameršek Darko, Zabreznica 11a, Žirov-
nica, potni list št. BA 120087, izdala UE
Jesenice. p-15101

Antolin Boštjan, Partizanska ulica 15,
Murska Sobota, potni list št. AA 671521,
izdala UE Murska Sobota. p-15124

Bajec Sebastjan, Preglov trg 12, Ljublja-
na, potni list št. AA 932200. s-15074

Bajramović Tea, Cankarjeva 26, Nova
Gorica, potni list št. BA 301816, izdala UE
Nova Gorica. g-15323

Bajuk Janez, Radovica 74, Metlika, pot-
ni list št. BA 458746, izdala UE Metlika.
g-15265

Bandelj Edvard-Ivan, Branik 74, Branik,
potni list št. AA 354301, izdala UE Nova
Gorica. g-15238

Božič Boštjan, Smolenja vas 15c, Novo
mesto, potni list št. AA 235819, izdala UE
Novo mesto. g-15163

Bojnec Jernej, Rudarska 8, Lendava,
potni list št. BA 715331, izdala UE Lenda-
va. p-15063

Bratun Branko, Vnajnarje 2, Prežganje,
potni list št. BA 197766. s-15164

Budna Hedvika, Prešernova c. 7b, Vele-
nje, potni list št. AA 373562. p-15086

Curk Franc, Brodarjev trg 7, Ljubljana,
potni list št. BA 315559. s-15304

Cvijanović Željka, Pot k Savi 33/f, Ljub-
ljana, potni list št. BA 15187. s-15338

Čaušević Erik, Kogojeva ulica 2, Lucija,
Portorož, potni list št. BA 576683, izdala
UE Piran. g-15056

Černuta Urška, Cankarjeva 13, Nova Go-
rica, potni list št. BA 258938, izdala UEN-
ova Gorica. g-15237

Češnovar Ana, Legatova 5, Ljubljana,
potni list št. BA 655119. s-15312

Češnovar Jože, Legatova 5, Ljubljana,
potni list št. AA 18952. s-15311

Češnovar Mojca, Legatova 5, Ljubljana,
potni list št. AA 301901. s-15309

Češnovar Tina, Legatova 5, Ljubljana,
potni list št. BA 655120. s-15310

Dintinjana Miran, Goce Delčeva 44,
Ljubljana, potni list št. AA 275231. s-15141

Drvarič Rozalija, Veščica pri Murski So-
boti 5d, Murska Sobota, potni list št. BA
167422, izdala UE Murska Sobota.
p-15083

Fink Roman, Černelavčeva cesta 4, Bre-
žice, potni list št. BA 269586, izdala UE
Brežice. s-15071

Flis Gregor, Pokopališka 1, Ljubljana,
potni list št. AA 870878. s-15185

Gojković Ljubiša, Cesta Kokrškega odre-
da 5, Kranj, potni list št. AA 346893, izdala
UE Kranj. s-15162

Gostiša Andra, Slovenska 40, Spodnja
Idrija, potni list št. AA 949906, izdala UE
Idrija. p-15093

Gostiša Dejan, Slovenska 40, Spodnja
Idrija, potni list št. BA 651323, izdala UE
Idrija. p-15095

Gostiša Franc, Slovenska 40, Spodnja
Idrija, potni list št. AA 948114, izdala UE
Idrija. p-15094

Gričar Janez, Savinjska c. 5, Trbovlje,
potni list št. AA 992754, izdala UE Trbovlje.
s-15340

Gričar Milan, C. OF 7, Trbovlje, potni list
št. AA 269811, izdala UE Trbovlje. s-15341

Herga Klemen, Juršinci 4 c, Juršinci,
potni list št. AA 360183. g-15093

Hočevar Anton, Ambrus 29a, Zagradec,
potni list št. AA 52496, izdala UE Grosup-
lje. s-15076

Hubek Bojan, Cesta v Šmartno 35 B,
Ljubljana, potni list št. AA 318175. s-15252

Jagodic Janez, Podgorje 92a, Podgor-
je, potni list št. BA 1503, izdala UE Kamnik.
s-15079

Jelinek Božena, Maistrova ulica 19, Bre-
žice, potni list št. BA 291899, izdala UE
Brežice. p-15009

Jemec Peter, Topole 42, Mengeš, potni
list št. AA 325139, izdala UE Domžale.
s-15321

Jurkovič Jože, Slovenska c. 44, Središ-
če ob Dravi, potni list št. BA 432553, izdala
UE Ormož. g-15186

Jusufović Dejan, Naselje na šahtu št. 33,
Kisovec, potni list št. BA 573767, izdala UE
Zagorje ob Savi. p-15003

Kalan Nataša, Podlubnik 296, Škofja Lo-
ka, potni list št. BA 631722, izdala UE Škof-
ja Loka. s-15307

Kaluderovič Drago, Pušča 125, Černe-
lavci, Murska Sobota, potni list št. BA
566602, izdala UE Murska Sobota.
p-15096

Kodermac Tjaša, Med ogradami 1a, No-
va Gorica, maloobmejno prepustnico AI
40213, izdala UE Nova Gorica. g-15143

Kolompar Jožef, Dolga vas št. 125c,
Lendava, potni list št. BA 235452, izdala
UE Lendava. p-15106

Kopše Alojz, Arnolda Tovornika 10, Ma-
ribor, potni list št. AA 107022, izdala UE
Maribor. p-15012

Kralj Boris, Ob polju 31, Muta, potni list
št. AA 0259412, izdala UE Radlje obDravi.
p-15127

Kračun Nataša, Trnoveljska c. 5, Škofja
vas, potni list št. AA 946497, izdala UE
Celje. p-15004

Kukovec Robert, Čufarjeva 2, Ptuj, potni
list št. BA 150745. g-15188

Likon Polona, Velika Čolnarska 8a, Ljub-
ljana, potni list št. BA 654888. s-15333

Likon Šarka, Velika čolnarska 8a, Ljub-
ljana, potni list št. AA 871582. s-15334

Mar Sašo, Zofke Kvedrove ulica 26,
Ljubljana, potni list št. BA 664058. s-15263

May David, Stantetova 19, Velenje, pot-
ni list št. BA 495666, izdala UE Velenje.
p-15126

Mikolič Tomaž, Zabukovica 115, Griže,
potni list št. BA 471731, izdala UE Žalec.
p-15100

Miličević Pero, Mlaka pri Kočevski reki
7, Kočevje, potni list št. BA 361713, izdala
UE Kočevje. s-15047

Mohorič Jožef, Furšinci 6, Juršinci pri
Ptuju, potni list št. BA 729826, izdala UE
Ptuj. s-15097

Izgubljene listine
preklicujejo

Potne listine
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Mrak Mirjam, Ziherlova 2, Ljubljana, pot-
ni list št. AA 3487. S-15209

Novak Marko, Rožna dolina C. XIX/6,
Ljubljana, potni list št. AA 530148. s-15328

Novak Sabjan, Linhartova 66, Ljubljana,
potni list št. BA 522118. s-15049

Penca Karmen, Goliev trg 10, Trebnje,
potni list št. BA 676777, izdala UE Trebnje.
g-15326

Per Angela, 1.maj 10 A, Trbovlje, potni
list št. BA 98210. s-15249

Pfeifer Urška, Podvin pri Polzeli 5, Pol-
zela, potni list št. BA 630726, izdala UE
Žalec. p-15090

Poljak Iztok, Na Hribih 16, Tolmin, potni
list št. AA 363399, izdala UE Tolmin.
g-15324

Pučko Igor, Hrastje Mota 24a, Radenci,
potni list št. BA 336130, izdala UE Gornja
Radgona. p-15081

Rant Stane, Dacarjeva 9, Lesce, potni
list št. AA 054535, izdala UE Radovljica.
g-15325

Restović Đeronimo, Bana Josipa Jelači-
ča 3, Dubrovnik, potni list št. AA 191923,
izdala UE Litija. s-15069

Restović Rudi, Ulica Bana Jelačiča 3,
Dubrovnik, potni list št. AA 416256, izdala
UE Litija. s-15068

Romih Dejan, Litostrojska 14, Ljubljana,
potni list št. AA 817639. s-15247

Rot Alma, Žaga 141, Srpenica, potni list
št. AA 966604, izdala UE Tolmin. p-15005

Runovc Janez, Kmečka pot 10, Ljublja-
na, potni list št. AA 57867. s-15356

Senčar Milan, Obrtniška ulica 9, Ptuj,
potni list št. AA 261865, izdala UE Ptuj.
s-15355

Sotlar Olga, Matjaževa 5, Ljubljana, pot-
ni list št. BA 135893. s-15351

Storžič Danijel, Lokovica 96a, Šoštanj,
potni list št. AA 373740, izdala UE Velenje.
p-15105

Škapin Irena, Rodik 13, Kozina, potni
list št. BA 106517, izdala UE Sežana.
p-15098

Škrinjar Eva, Počehova 27a, Maribor,
potni list št. BA 700685, izdala UE Maribor.
p-15125

Štupar Irena, Glavarjeva 11, Komenda,
potni list št. AA 377920, izdala UE Kamnik.
s-15082

Tašner Ciril, Vegova 14, Kidričevo, potni
list št. AA 047960, izdan 20. 2. 1992 na
Ptuju. p-15013

Torkar Boštjan, Erjavčeva 15, Nova Go-
rica, potni list št. BA 246553, izdala UE
Nova Gorica. g-15322

Udovčić Zvonko, Mestni trg 11, Ljublja-
na, potni list št. BA 480300. s-15262

Ujčič Janez, Ul. Obnove 9, Maribor, pot-
ni list št. BA 733286, izdala UE Maribor.
p-15082

Vidačković Goran, Češenik 16, Dob pri
Domžalah, potni list št. BA 152763.
s-15166

Vidačković Rada, Češnik 16, Dob pri
Domžalah, potni list št. AA 533047.
s-15165

Videčnik Igor, Neubergerjeva 23, Ljub-
ljana, potni list št. AA 767550. g-15058

Videčnik Vesna, Neubergerjeva 23, Ljub-
ljana, potni list št. AA 761545. g-15057

Vodenik Metod, Sava 17a, Sava, potni
list št. BA 419324, izdala UE Litija. s-15212

Vučina Mirko, Hrenca 9, Maribor, potni
list št. AA 986004, izdala UE Maribor.
p-15123

Zec Miloš, Pokljukarjeva 10, Ljubljana,
potni list št. BA 665545. s-15205

Žabot Jožef, Ormoška cesta 15, Ljuto-
mer, potni list št. AA 786803, izdala UE
Ljutomer. p-15006

Žagar Vinko, Bevkova 1, Grosuplje, pot-
ni list št. BA 581379. s-15092

Žarn Andrej, Pajkova 15, Maribor, potni
list št. AA 569530, izdala UE Maribor.
p-15104

Abazaj Gjelal, Tončka Dežmana 10,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
643934, reg. št. 43978. g-15302

Abram Jolanda, Kajuhova 2, Izola, diplo-
mo in spričevalo šole Landis, d.o.o., Izobra-
ževanje in posl. svetovanje, Ljubljana, letno
pričevalo I-TP/44. g-15217

Adam Boštjan, Majšperk 54, Majšperk,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 31626,
izdala UE Ptuj. g-15300

Adanič-Dežman Marjan, Topniška ulica
43, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1138039, reg. št. 216134, iz-
dala UE Ljubljana. s-15184

Aleš Erika, Švegljeva cesta 5, Ljubljana,
zaključno spričevalo in spričevalo 4. letnika
Gimnazije Moste, izdani leta 1995. s-15358

Alijagić Edin, Pot na pilarno 3, Tržič, let-
no karto Integral. g-15021

Ambrožič Karmen, Vodnikova 12, Črno-
melj, diplomo št. 24, ki je bila izdana leta
1985 na Srednji šoli družboslovne in jeziko-
slovne usmeritve Črnomelj. p-15059

Andrejaš Alojz, Hrastje 3a, Cerklje ob
Vrbi, diplomo poklicne šoferske šole, izda-
no leta 1980. g-15110

Arko France, Črnivska 5, Kamnik, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 8026, izdala
UE Kamnik. s-15332

Arsenić Milanka, Miličinskega ulica 4,
Celje, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje zdravstvene šole v Celju, izdano leta
1992. s-15157

Arzenšek Branko, Milje 12, Visoko, Al-
petourovi vozovnici št. 419813 in 473351.
g-15022

Avdić Avdo, Zavidovići, Zavidovići, de-
lovno knjižico. s-15075

Azizi Ermira, Zaloška 186, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 35988.
s-15308

Bobek Danilo, Stritarjeva 39, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BCDEFH, št.
67057, izdano 1. 2. 1994 pri UE Maribor.
m-188

Bagola Jožef, Cankova 64a, Cankova,
spričevalo Hotelske šole v Ljubljani v letu
1975-1977. g-15278

Bahovec Andreja, Kotnikova ulica 22,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 476008, reg. đš. 4480. s-15250

Balant Milena, Šmarska 59, Škofljica,
maturitetno spričevalo Gimnazije Moste, iz-
dano leta 1981. s-15094

Baloh Lucija, Potoki 9, Žirovnica, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S
00281440. g-15221

Barič Orjana, IX. korpus 26, Izola, di-
plomsko nalogo Pedagoške akademije Ljub-
ljana, št. RŠ-8739/86-R, izdano dne 23. 6.
1986. g-15114

Bartol Alojzij, Zalarjeva cesta 62, Borov-
nica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
5073, izdala Občina Vrhnika. s-15206

Batič Andrej, Oljčna pot 9, Piran, vozniš-
ko dovoljenje, kat. B, št. 7032. g-15121

Belcijan Gregor, Klavčičeva 2, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 16883.
s-15146

Benedik Andreja, Benedikova ulica 21b,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
287751, reg. št. 40982, izdala UE Kranj.
s-15061

Benedičič David, Podreča 80, Mavčiče,
Alpetourovo vozovnico št. 473392.
g-15167

Berčič Nejc, Reteče 4/a, Škofja Loka,
Alpetourovo vozovnico št. 413307.
g-15103

Bitežnik Tomi, Ulica talcev 4, Deskle,
Anhovo, vozniško dovoljenje. g-15225

Blažek Ernest, Zagon 4, Postojna, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. 7455,
izdala UE Postojna. g-15285

Blaškovič Jana, Agrokombinatska 6 č,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico,
št.4265, izdal LPP. s-15187

Božič Breda, Viška cesta 51, Ljubljana,
zavarovalno polico št. 00101037786, iz-
dala Zavarovalnica Slovenica. s-15243

Bogataj Anja, Kvedrova 6, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 17526, izdal
LPP. s-151392

Bohinc Franc, Križevniška ulica 2, Ljub-
ljana, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, izdala Uprava RS za pomorstvo Ko-
per. s-15272

Bohorič Irena, Mrčna sela 33, Koprivni-
ca pri Brestani, spričevalo 3. letnika in za-
ključno spričevalo Srednje vrtnarske šole
Celje. p-15002

Bordon Tomaž, C. I. Istrske brigade 14,
Pobegi, spričevalo o zaključnem izpitu in
spričevalo 3. letnika o zaključnem uspehu
SKPŠ. g-15256

Borko Mojca, Prištinska ulica 12, Ljub-
ljana, spričevalo 8. razreda OŠ Karel De-
stovnik Kajuh, izdano leta 1987/88.
s-15158

Bostner Mitja, Ob studencu 19, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S229026, reg. št. 144370, izdala UE Ljub-
ljana. s-15051

Boškovič Martina, Majaronova ulica 2,
Ljubljana, potrdilo o zaključnem izpitu Šport-
ne gimnazije Šiška, izdano leta 1995.
s-15053

Bratuša Zdravko, Megova 108, Spodnji
Ivanjci, vozniško dovoljenje, kat. AFGH, št.
12264, izdala UE Gornja Radgona.
g-15219

Bračič Franc, Janžev vrh 1, Radenci,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 4319,
izdala UE Gornja Radgona. g-15293

Bregantič Peter, Gornje Cerovo 20, Koj-
sko, vozniško dovoljenje, kat. GH. g-15134

Bregar Iztok, Osenjakova 4, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
15242, št. reg. 115277. s-15066

Brenkuš Tina, Zg. Besnica 97, Zgornja
Besnica, listino. g-15025

Druge listine
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Bronše Kristjan, Pod Vrtačo 19, Sevni-
ca, listino. g-15239

Bročič Jernej, Preglov trg 4, Ljubljana,
spričevalo OŠ Nove Fužine, za leta 1982
do 1991. s-15291

Brunčič Bojan, Juršovci 43, Destrnik,
spričevalo 2. in 3. letnika. p-15066

Budak Marjo, Seča 98, Portorož, spri-
čevalo SKPŠ Koper za leto 1979/80.
g-15275

Bukovnik Marko, Britof 206, Kranj, za-
varovalno polico št. 0412952, izdala Zava-
rovalnica Tilia, d.d., Novo mesto. s-15048

Bukovnik Mateja, Trg osvoboditve 16,
Lenart v Slov. goricah, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. 95961, izdano 31. 12. 1992,
velja do 31. 12. 2002. m-193

Bukovnik Petra, Tupaliče 24, Preddvor,
Alpetourovo vozovnico št. 469519.
g-15213

Burja Rok, Glavni trg 3, Mengeš, letno
spričevali 3. in 4. letnika Srednje kemijske
šole in gimnazije v Ljubljani, izdani leta 1993
in 1994. s-15044

Bučan Silva, Britof 240a, Kranj, delovno
knjižico izdano v Kranju leta 1954. g-15024

Cehner Milan, Vizore 1/c, Nova cerkev,
maturitetno spričevalo Srednje tehniške šo-
le Celje, smer gradbeni tehnik, izdano leta
1983. g-15013

Cerić Ismet, Ob Vratih 2/a, Izola, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 9766, izdala
UE Izola. g-15130

Cerić Ismet, Ob Vratih 2/a, Izola, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, izdala UE Izola.
g-15133

Cibašek Sašo, Moste 43f, Kamnik, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. 12653,
izdala UE Kamnik. s-15039

Ciglič Uroš, Bleiweisova 59, Kranj, voz-
niško dovoljenje, št. S 735340, reg. št.
43739. g-15226

Colarič Srečko, Mestne njive 12, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
35306. g-15118

Curk Boštjan, Kožmani 14, Ajdovščina,
vozniško dovoljenje. g-15290

Cvenkelj Andreja, Brezje 69, Brezje, voz-
niško dovoljenje. g-15116

Čepel Milan, Gor. Košana 37/a, Koša-
na, zavarovalno polico št. AO 0453417,
izdala Zavarovalnica Adriatic, PE Postojna.
g-15274

Čokl Tine, Kunaverjeva ulica 6, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1190808, reg. št. 219361, izdala UE Ljub-
ljana. s-15159

Čuš Rozalija, Morova 4, Izola, spričeva-
lo 2. in 3. letnika UAŠ ŠC Ptuj Kveder D. za
leti 1981/82 in 1982/83. g-15108

Damjanovič Milenka, Drage 1, Suhor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 3287,
izdala RNZ Metlika. g-15132

Darmanović Mojsije, Bratovševa ploščad
26, Ljubljana, delovno knjižico. s-15204

Demšar Borut, Šalek 88, Velenje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 19219, iz-
dala UE Velenje. p-15114

Denk Tomaž, Tiha 19, Maribor, vozniš-
ko dovoljenje, kat. ABCEGH, št. 112746,
izdano 5. 12. 1997 pri SO Maribor. m-200

Deu Živa, Kosovelova ulica 11, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S653714, reg. št. 54414, izdala UE Ljub-
ljana. s-15060

Di Batista Tina, Reteče 150, Škofja Lo-
ka, indeks Filozofske fakultete, izdan leta
1995. s-15343

Dimač Ivo, Rutarjeva 4, Koper, diplomo
št. 424. g-15277

Doberding Stanko, Kuzarjev kal 9, Novo
mesto, listino. g-15248

Dolžan Janez, Hrvatski trg 2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 729991,
reg. št. 88813, izdala UE Ljubljana. s-15315

Domjan Milan, Prešernova 12, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 600795,
reg. št. 42764, izdala UE Kranj. g-15129

Drev Emilija-Ana, Prešernova c. 2, Vele-
nje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št.05136, izdala UE Velenje. p-15111

Dunaj Marjanca, Lukavci 34/c, Križevci
pri Ljutomeru, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 8710, izdala ONZ Ljutomer 29. 3.
1993. p-15034

Eržen Alenka, Reteče 46a, Škofja Loka, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 5382. s-15342

Farkaš Albina, Pavlovčeva ul. 10, Ljub-
ljana, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Poklicne
gostinske šole Zagorje ob Savi, izdana leta
1976, 1977, 1978, na ime Borštnar Albi-
na. s-15182

Ferme Maja, Župančičeva ulica 1, Vele-
nje, indeks NTF v Ljubljani, izdan leta 1997.
s-15200

Ferš Drago, Šaranovičeva 11, Celje,
vozniško dovoljenje št. 12894. p-15073

Fijavž Vladimir, Cesta pod goro 2, Slo-
venske Konjice, spričevalo o zaključnem iz-
pitu št. 61. g-15176

Fornezzi Branko, Gornji trg 32, Lovrenc
na Dravskem pol, spričevalo. p-15062

Forstnerič Nina, Celovška cesta 50,
Ljubljana, spričevalo 8. razreda OŠ Spod-
nja Šiška, izdano leta 1994. s-15316

Fortuna Martin, Velika Štanga 16, Šmart-
no pri Litiji, spričevalo 3. letnika Srednje
lesne šole v Ljubljani, izdano leta 1994.
s-15255

Fras Miran, Stari trg 6, Ljutomer, spriče-
valo za poklicnega voznika - končno, Ljuto-
mer, izdano leta 1980. m-191

Frbežar Nadja, Ivančičeva 18, Ankaran,
vozniško dovoljenje št. 23268. g-15126

Gobar Andrej, Kupšinci 39b, Murska So-
bota, vozniško dovoljenje št. 12133. p-15118

Gobec Tanja, Ul. II. bataljona 2, Šentjur,
zaključni spričevali za 3. in 4. letnik Hotel-
ske šole v Ljubljani, za leti 1978/79 in
1979/80. g-15012

Golež Olga, Ragovska 30, Novo Mesto,
spričevalo 3. letnika Srednje šole za
zdravstvene delavce Novo mesto, izdano
leta 1997 na ime Jakelj s-18121

Gorišek Franc, Trojane 13, Trojane, po-
trdilo o zaključnem izpitu in spričevalo
Poslovodsko delovodske šole, živilska stro-
ka v Mariboru, izdano leta 1968. s-15198

Gorjanc Marko, Sušnikova 9, Šenčur,
indeks Pravne fakultete v Ljubljani. s-15037

Gorjup Miha, Tugomerjeva 8, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 39193.
s-15235

Gorup Oskar, Endlicherjeva 3, Maribor,
zaključno spričevalo Strojne kmetijske šole,
smer voznik motornih vozil, izdano leta
1974. m-15042

Gorza Miroslav, Novi log 11, Hrastnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 5396,
izdala UE Hrastnik. g-15119

Grbec Marko, gortanov trg 10, Koper,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 39829.
g-15227

Gregorič Alenka, Nadgoriška 75, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S10180, št. reg. 204312. s-15041

Gričar Janez, Savinjska c. 5, Trbovlje,
zavarovalno polico št. 515014, izdala Zava-
rovalnica Tilia in zeleno karto. s-15339

Grujič Čedo, Kurirska 2c, Jesenice, spri-
čevalo Šole za poklicne voznike motornih
vozil Ježica, izdano leta 1977. g-15180

Habjan Tjaša, Zgornje Gameljne 31a,
Ljubljana, indeks Filozofske fakultete v Ljub-
ljani, izdan leta 1992. s-15050

Hadžić Mirzet, Jamova cesta 50, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
613405, reg. št. 193841, izdala UE Ljub-
ljana. s-15054

Hafner Kristina, Srednje Bitnje 99, Žab-
nica, spričevalo OŠ Šenčur, za šolska leta
1955 do 1963 na ime Košir Kristina.
s-15070

Hartman Dušan, Legen 111, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10457. g-15120

Hebar Dušan, Zg. Pristava 35, Ptujska
gora, zaključno spričevalo št. 58/90, za
šolsko leto 1989/90. 15001

Hebar Stanka, Greenwiška cesta 12,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št.71850, izdano 23. 5. 1994 do 23. 5.
2004. m-184

Hercog Sabina, Šaranovičeva 7a, Celje,
vozniško dovoljenje št. 39217. p-15120

Holsedl Marija, Večeslavci 14/b, Roga-
šovci, spričevalo št. 1/354, zaključni izkaz
št. 775. p-15099

Homorič Angelca, Majaronva ulica 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 584508, reg. št. 154370, izdala UE
Ljubljana. s-15078

Horvat Jožef, Plečnikova 41, Krog, Mur-
ska Sobota, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
25750, izdala UE Murska Sobota. p-15011

Horvat Marija, Kidričeva ulica 17, Len-
dava, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št.7370, izdala UE Lendava. p-15107

Horvat Mladen, Proleterskih brigad 65,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. 47653, izdano 28. 8. 1995 pri UE Mari-
bor. m-205

Houcke Monika, Cerovica 23, Šmartno
pri Litiji, spričevalo za motor, št. 587433.
s-15331

Hođaj Fadil, Gornje Ložine 4, Stara cer-
kev, delovno knjižico, reg. št. 25/90, ser.
št. A 0161898 z dne 21. 3. 1990. g-15102

Hrustić Jasim, Kolon. 1 maja 23, Trbov-
lje, spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega
centra za kovinarsko stroko Novo mesto,
Šola za poklicne voznike motornih vozil, iz-
dano dne 11. 7. 1970. s-15233

Hvalec Sandra, Cesta dveh cesarjev
307, Ljubljana, delovno knjižico. s-15256

Janežič Andreja, Iška vas 16, Ig, dijaško
mesečno vozovnico, št. 2121. s-15138

Janša Anton, Gorenjesavska cesta 25,
Kranj, delovno knjižico. s-15072

Janša Kati, Setnik 13, Polhov Gradec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
439549, št. reg. 170599. s-15197

Javernik Tanja, Zg. Bistrica 116, Slo-
venska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 17632. g-15136
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Jelenc Iztok, Zg. Duplje 90, Duplje, in-
deks za Višjo strokovno šolo za gostinstvo
in turizem Bled, za leto 1997/98. g-15019

Jelenovič Vladimir, Njegoševa 2, Celje,
zavarovalne kupone, št. 0141076.
p-15008

Jeraj Matjaž, Sinja Gorica 60, Vrhnika,
zaključno spričevalo Poklicne elektro šole
Ljubljana, izdano leta 1979. s-15034

Jezernik Tatjana, Podvrh 29, Mozirje,
spričevalo zadnjega letnika in zaključnega
izpita na RŠC v Velenju, izdano leta 1981
na ime Pogorevc Tatjana. g-15113

Jordanov Gorjančo, Gubčeva 5, Radov-
ljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
21556. g-15287

Jusič Jože, Ulica Bratov Babnik 11a,
Ljubljana, osebno izkaznico. s-15207

Kalčič Andrej, Dražgoška 7, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
631009, št. reg. 144004. s-15027

Karas Jožefa, Trubarjeva 66, Murska So-
bota, spričevalo št. 1/679. p-15102

Kastelic Cvetko, Gorenje polje 13, Stra-
ža pri Novem mestu, vozniško dovoljenje,
kat. BCGH, št. 25FF2, izdala UE Novo me-
sto. g-15289

Kastelic Justina, Streliška 37a, Ljublja-
na, veteransko izkaznico št. 009640, izda-
no dne 27. 2. 1997 pri UE Ljubljana.
s-15245

Kastelic Justina, Streliška 37a, Ljublja-
na, izkaznico vojnega veterana za brezplač-
no vožnjo, št. 191-698/96 5-K, izdana dne
5. 5. 1997 pri UE Ljubljana. s-15246

Kastelic Martina, Slakova ul. 15, Treb-
nje, delovno knjižico št. 219578. g-15168

Kastelic Zdenka, Bizoviška cesta 57,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 894078, reg. št. 141559, izdala UE
Ljubljana. s-15052

Kastrat Emil, Jaka Platiše 1, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 736785,
reg. št. 36547. g-15008

Kastrat Mateja, Gorenjskega odreda 18,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
1122455, reg. št. 40360. g-15009

Kašič Petra, Cesta na Gradec 6, Mirna,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
0024126, reg. št. 8488, izdala UE Treb-
nje. s-15042

Kač Branko, Ločica ob Savinji 41/a, Pol-
zela, delovno knjižico. p-15069

Kecman Vnuk Brankica, Potrčeva ulica
14, Ljubljana, delovno knjižico. s-15267

Kek Robert, Pod gozdom, Cesta VI6,
Grosuplje, indeks Srednje tehniške šole za
strojništvo Ljubljana, izdano leta 1983.
s-15241

Kert Stanka, Šinkov turn 43, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
481225, reg. št. 156837, izdala UE Ljub-
ljana. s-15085

Klarič Matjaž, Martinčeva 34, Ljubljana,
študentsko izkaznico, izdala Fakulteta za po-
morstvo in promet za šol. leto 1997/98.
s-15282

Klemenčič Silvija, Koprivnik 12, Sovo-
denj, Alpetourove vozovnice št. 524474.
g-15105

Klinc Ignac, Gladomes 31, Zg. Ložnica,
vozniško dovoljenje št. 7421. g-15296

Klobasa Angela, Slovenska 28, Maribor,
zaključno spričevalo 8. razreda OŠ Maleč-
nik, izdano leta 1978. m-215

Knavs Irena, Jakčeva ulica 26, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1000646, reg. št. 000209319, izdala UE
Ljubljana. s-15259

Knavs Marko, Lobodova 26, Trzin, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001068966, reg. št. 22940, izdala UE
Domžale. s-15269

Kneževič Zoran, Cankarjeva 31/a, Ra-
dovljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
24390. g-15122

Koban Anton, Sele 30, Pragersko, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCDEGH, št.
14087. g-15294

Kodrič Marija, Križevec 8, Stranice, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 9805.
p-15091

Kogler Zlatko, Betnavska 129, Maribor,
zaključno spričevalo Lesne šole, izdano le-
ta 1977 v Limbušu. m-203

Kokot Majda, C. Metodova ul. 5, Mari-
bor, zaključni izpit Srednje zdravstvene šo-
le, izdano leta 1984 v Mariboru. m-185

Kolar Darko, Drensko rebro 30, Lesič-
no, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
11751, izdala UE Šmarje. p-15067

Kolar Dušan, Brunšvik 53, Rače, diplo-
mo SAŽŠ TOZD šola kmetijske mehanizaci-
je Maribor, izdano leta 1987. m-210

Kolenc Anton, Dolenji globodol 8, Mirna
peč, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
22879, izdala UE Novo mesto. g-15007

Kolenc Karmen, Kozjanskega odreda 4,
Celje, dvižni listek pri urarju Trglavčnik - Ko-
ren ročna moška ura, št. 662. m-192

Končar Andreja, Spodnji Hotič 18, Litija,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S000018648, izdala UE Litija. s-15201

Koražija Anton, Trlično 13, Rogatec, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. 14229.
p-15070

Korelc Andrej, Brejševa 2, Domžale, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 24354, iz-
dala UE Domžale. s-15080

Koren Franc, Paka pri Velenju 53, Vele-
nje, vozniško dovoljenje, kat. ABFG,
št.05468, izdala UE Velenje. p-15113

Korez Martin, Čermožiše 81, Žetale, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 28433, iz-
dala UE Ptuj. g-15224

Kos Barbara, Gregorčičeva 3, Kranj, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 42082.
s-15236

Kosmač-Krušec Mateja, Škerljeva ulica
8, Ljubljana, spričevalo 2. letnika Fotograf-
ske šole, izdano leta 1980 na ime Kosmač
Mateja. s-15100

Kostešič Renato, Zaloška cesta 76,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGHH,
št. S 972605, reg. št. 199731, izdala UE
Ljubljana. s-15234

Kotalenko Srečko, Goričak 12, Zavrč,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 21571,
izdala UE Ptuj. g-15004

Kotnik Hilda, Dobovec 25, Rogatec,
spričevalo št. 512-245. p-15060

Kovač Jana, Rudnik III/6, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 544407,
reg. št. 193406, izdala UE Ljubljana.
s-15266

Kovačič Barbara, Blažičeva ulica 1, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
514600, reg. št. 126147, izdala UE Ljub-
ljana. s-15089

Kovačič Jaka, Krpanova 9, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. B, št. 42700.
p-15116

Košak Mirjana, Jelše pri Otočcu 10, Oto-
čec, maturitetno spričevalo Poklicne admi-
nistrativne šole, izdano leta 1982 v Novem
mestu. g-15014

Košak Mirjana, Jelše pri Otočcu 10, Oto-
čec, zaključno spričevalo 1. letnika Poklic-
ne administrativne šole, izdano leta 1981 v
Novem mestu. g-15015

Košan Bogdan, Ul. Simona Jenka 2,
Medvode, diplomo VEKŠ Maribor, izdana
leta 1965. s-15251

Košir Breda, Tržaška cesta 301, Ljublja-
na, zavarovalno polico št. 470015, izdala
Zavarovalnica Tilia. s-15320

Košnjek Jože, Pristava, Pot na Polje 7,
Tržič, indeks Srednje trgovske šole Kranj.
g-15016

Kržič Uroš, Cesta Krimskega odreda 1,
Vrhnika, spričevalo o zaključnem izpitu Že-
lezniške srednje šole, izdano leta 1996.
s-15244

Krajnc Terezija, Košnica 32, Celje, voz-
niško dovoljenje št. 35373. p-15074

Krajnik Dušan, Luzarjeva 2, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1045552,
reg. št. 37285, izdala UE Kranj. g-15286

Kralj Franc, Žiče 40, Loče pri Poljča-
nah, zaključno spričevalo EGŠ Maribor, iz-
dano leta 1977. m-194

Kramlj Miha, Marezige 29, Marezige,
vozniško dovoljenje št. 37232, izdala UE
Nova Gorica. g-15131

Krautberger Nada, Stari trg 27, Velenje,
diplomo Srednje ekonomske šole Slovenj
Gradec, št. 66 z dne 22. 6. 1985 in indek-
sa na ime Valtl Nada. p-15108

Kraševec Iztok, Lamutova 2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 22071,
reg. št. 169308, izdala UE Ljubljana.
s-15330

Krašovec Henrik, Blejska Dobrava 66,
Blejska Dobrava, vozniško dovoljenje št.
500386188. g-15135

Krebelj Jelka, Pot na Labar 41B, Ljublja-
na, spričevalo 3. letnika Srednje trgovske
šole, smer komercialni tehnik, izdano leta
1992. s-15306

Krebs Edvard, Petrovićeva ulica 19,
Ljubljana, maturitetno spričevalo II. gimnazi-
je v Ljubljani, Šubičeva 1, izdano leta 1965.
s-15288

Krebs Jožica, Cankarjeva 1, Celje, voz-
niško dovoljenje št. 22245. p-15077

Kremar Anton, Loška gora 15/a, Zreče,
zaključno spričevalo OŠ, Kremar Anton.
g-15279

Križaj Katja, Ilirska 3, Ljubljana, dijaško
mesečno vozovnico, št. 8536. s-15349

Kristanc Franc, Predoslje 158, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
523410, reg. št. 10045, izdala UE Kranj.
g-15174

Kropej Mateja, Radana vas 27, Zreče,
listino. p-15088

Kropivnik Samo, Streliška ulica 1, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št.
S 850864, reg. št. 132779, izdala UE Ljub-
ljana. s-15264

Krstič Miomir, Titova 47, Jesenice, pro-
metno dovoljenje za vozilo Fiat uno TD, KR
90-77F. g-15127
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Kuhar Karmen, Partizanska ul. 48, Ra-
dlje ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 1022, izdala UE Radlje ob Dravi.
p-15087

Kukovec Metej, Vavta vas 81, Straža pri
Novem mestu, zavarovalno polico 1-kop,
št. 3819, izdala Zavarovalnica Adriatic.
g-15020

Kumelj Jože, Cvibelj 8, Žužemberk, voz-
niško dovoljenje, kat. BCDEFGH, št. 186.
g-15292

Kunstek Valentin, Cankarjeva 7, Šmarje
pri Jelšah, spričevalo 1. in 2. letnika
Kovinarskega šolskega centra Maribor, iz-
dano leta 1972. m-208

Kustura Goran, Adamičeva ulica 2, Ljub-
ljana, delovno knjižico. s-15081

Lahajnar Gregor, Pobeška c. 39/b, Ko-
per, vozniško dovoljenje št. 39840.
g-15228

Lamper Jože, Čopova 25, Celje, certifi-
kat, št. 1075 za prevoz nevarnih snovi, iz-
dalo Ministrstvo za notranje zadeve leta
1996. m-220

Lancoš Savo, Cesta v Mestni log 26,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 633468, reg. št. 114158, izdala UE
Ljubljana. s-15062

Langenfus Sonja, Ulaka 8, Velike Lašče,
spričevalo 2.letnika Srednje frizerske šole
Ljubljana, izdano leta 1979 na ime Čepin
Sonja. s-15194

Lavrinc Roza, Pot na Poljane 4a, Kam-
nik, vozniško dovoljenje. g-15171

Lazar Marinela, Gračišče 30, Slovensko
Gračišče, duplikat vozniškega dovoljenja št.
26813. g-15284

Lenaršič Martin, Spodnji Rudnik III/16,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 295255, reg. št. 25451, izdala UE
Ljubljana. s-15156

Lesjak Tanja, Cvetlična pot 9a, Ljublja-
na, spričevalo 3. in 4. letnik Gimnazije Mo-
ste, izdani leta 1993 in 1994. s-15183

Levičar Tatjana, C. 4. julija 64, Krško,
spričevalo Kmetijske šole Celje. p-15075

Ličan Miloševič Doris, Moškričeva 40,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 189360, ser. št. 484345. g-15124

Lovrec Milan, Peščeni vrh 35, Lenart v
Slov. goricah, vozniško dovoljenje, kat. FB-
GCHE, št. 2907, izdano 18. 2. 1994 do
18. 2. 2004. m-204

Magajna Lucija, Mihov štradon 19, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
21800. s-15195

Magdič Jurka, Sp. Besnica 129, Zgor-
nja Besnica, kuponsko karto. g-15169

Maher David, Limbuška 57, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 88455,
izdano 22. 3. 1994, UE Maribor. m-182

Maksimovič Ivica, Prvačina 99, Dorn-
berk, vozniško dovoljenje. g-15305

Maloča Anđelko, Kalkofenstr. 32, Wels,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne šole
Litostroj, izdano leta 1971. s-15148

Marinko Jasna, Zevnikova ulica 2, Ljub-
ljana, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
šole za trgovinsko dejavnost, izdano leta
1988 in 1989. s-15083

Marič Zoran, Zelenica 10, Tržič, potrdilo
o zaključnem izpitu za 8. razred. g-15216

Marjanovič Aljoša, Urlek 30, Sežana,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 16475.
g-15003

Marjanovič Boško, Rutarjeva 8, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje. g-15303

Markovič Klavdija, Kočna 4, Blejska Do-
brava, dijaško mesečno vozovnico, št.
23309, izdal LPP. s-15091

Markovič Petra, Kutinova 3, Kranj, Alpe-
tourovo vozovnico št. 927233. g-15106

Marčelo Petra, Naselje heroja Maroka
2, Sevnica, letno spričevalo. p-15071

Matanić Josip, Agrokombinatska 6 b,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S10141, št. 41114. s-15064

Matičič Elena, Slivice 46, Rakek, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 164081,
izdala UE Cerknica. g-15123

Matjašič Jože, Dežno Selo 1, Artiče, de-
lovno knjižico, izdano leta 1983. g-15191

Matjašič Jože, Dežno Selo 1, Artiče, za-
ključno spričevalo OŠ, izdano 20.9.1983.
g-15192

Mavrič Boris, Radomerci 14c, Ljutomer,
vozniško dovoljenje št. 10191. p-15119

Maček Peter, Kopališka ul. 27, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
21545, izdala UE Škofja Loka. s-15154

Medarić Zorana, Liminjanska cesta 77,
Portorož, dijaško mesečno vozovnico,
št.2716. s-15145

Meglič Suzana, Zg. Duplje 40/a, Dup-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
421483, reg. št. 41788. g-15299

Melink Rok, Pod lozani 142, Šempeter
pri G., listino. g-15314

Mihelič Nina, Ulica Olge Mohorjeve 17,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2226, reg. št. 180694, izdala UE
Ljubljana. s-15268

Miklavčič Bojan, Mrakova 41, Idrija, spri-
čevalo 3. letnika Gimnazije v Idriji, izdano
leta 1980, spričevalo 4 letnika Gimnazije v
Idriji in maturitetno spričevalo, izdani leta
1981. g-15111

Miklušič Marko, Lesjakova 52, Limbuš,
spričevalo 4. letnika Gradbene srednje šole
Maribor, izdano leta 1987. m-218

Mikolič Milan, Radizel 67, Orehova vas,
zaključno spričevalo 8.razreda OŠ na De-
lavski univerzi Maribor, izdano leta 1972.
m-207

Milenkovič Dejan, Tiranova 24, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 3761.
s-15155

Mrak Dejan, Petkova ulica 62, Ljubljana,
spričevalo 2. letnika Gimnazije Šiška, izda-
no leta 1994. s-15254

Narat Mateja, Cesta Oktobrskih žrtev 5,
Šentjernej, spričevalo 4. letnika in zaključni
izpit Srednje zdravstvene šole v Novem me-
stu, izdani leta 1996. s-15208

Nardin Boštjan, Krožna cesta 4, Radom-
lje, spričevalo o končani OŠ Radomeljske
čete, izdano dne 15. 6. 1986. s-15046

Nedibovič Nurdin, Jamova 48, Ljublja-
na, potrdilo za voznika viličarja, izdano leta
1983 v IC Litostroj. s-15318

Nikolić Marija, Ulica Molniške čete 9,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S230286, št. reg. 165327. s-15031

Novak Robert, Cepki 25, Dekani, CPP,
št. 39372. g-15006

Oblak Tomislav, Avsečeva ulica 22c,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 482801, reg. št. 15196, izdala UE
Ljubljana. s-15203

Obreza Samo, Levstikova 9, Kamnik, de-
lovno knjižico, reg. št. 15493. s-15359

Ostanek Vida, Zagorica pri Vel. Gabru
19, Veliki Gaber, spričevalo OŠ Veliki Ga-
ber na ime Špec Vida. s-15211

Ostrovršnik Stojan, Novi Log 20, Hrast-
nik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
4491, izdala UE Hrastnik. g-15002

Otrin Jože, Zaplana 38, Vrhnika, kupo-
ne zavarovalne police št. 0263000.
s-15196

Ozis Mitja, Okrogarjeva 7, Celje, spriče-
valo o zaključnem izpitu Srednje tehniške
šole Celje, smer elektrotehnik-elektronik,
zap. št. 57, šolsko leto 1990/91. g-15283

Pajnik Matej, Vranji vrh 29 h, Sladki vrh,
indeks EPF Maribor, št. 81406931. m-211

Paulič Miran, Preglov trg 11, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 36149, iz-
dal LPP. s-15065

Pavlica Snežana, Dražgoška 5, Kranj,
spričevalo 4.letnika Srednje ekon. in upr.
administrativne Kranj, izdano leta 1995.
s-26392

Pavlović Zvonko, Groblje 3a, Domžale,
izkaznico za dodatno zdravstveno zavarova-
nje št. B-0906190. s-15055

Pelcl Jožef, Brunšvig 42a, Rače, vozniš-
ko dovoljenje, kat. BGH, št. 96339, izdano
24. 2. 1993 pri UE Maribor. m-189

Petek Bojan, Apače 64a, Lovrenc na
Dravskem pol, zaključno spričevalo OŠ Go-
rišnica, št. 240. m-217

Petelin Janez, Brezovica 3, Borovnica,
spričevalo Šole za poklicne voznike motor-
nih vozil Ježica, izdano leta 1963. s-15140

Peternel Drago, Hafnerjeva pot 41,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
419706, reg. št. 5661, izdala UE Kranj.
s-15151

Petrič France, Jezero 69a, Preserje,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S
390517, reg. št. 62722, izdala UE Ljublja-
na. s-15337

Pečovnik Andreja, Javnornik 64, Ravne
na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 12597, izdala UE Ravne na Ko-
roškem. g-15117

Pintarić Damjan, Bratovševa ploščad 24,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S1135038, št. reg. 214812. s-153271

Pintarič Gabrijela, Murski Črnci 37, Tiši-
na, vozniško dovoljenje št. 16866. p-15079

Pipenbaher Saša, Tomšičeva 50, Slo-
venska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 19345. g-15295

Piškur Renata, Luče 21, Grosuplje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 17488, iz-
dala UE Grosuplje. s-15232

Planinšek Franc, Pleterje 24, Lovrenc
na Dravskem pol, zaključno spričevalo o
Poklicni strojni kmetijski šoli Maribor, izda-
no leta 1975. m-195

Planinšek Franc, Pleterje 24, Lovrenc
na Dravskem pol, spričevalo za poklicnega
voznika motornih vozil Maribor, izdano leta
1975. m-196

Podlesek Tina, Vrtna ulica 8, Murska So-
bota, dijaško mesečno vozovnico, št.
12951. s-15067

Podlogar Elvis, Podgorska ulica 2, Ko-
čevje, spričevalo 3. letnika Srednje policij-
ske šole v Ljubljani, izdano leta 1996.
s-15029
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Poglajen Ivan, Gornji trg 17, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1189202, reg. št. 165579, izdala UE Ljub-
ljana. s-15348

Pokrivač Željko, Podpeška cesta 187,
Notranje Gorice, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. S 1135710, reg. št. 188417,
izdala UE Ljubljana. s-15125

Polak Zdravko, Kolonija 1. maja 26, Tr-
bovlje, spričevalo šoferske šole. g-15175

Pongračič Venčeslava, Tomšičeva 34,
Slovenska Bistrica, zaključno spričevalo Šo-
le za miličnike Maribor, izdano leta 1981 na
ime Gregorinčič. s-15030

Ponjavić Ivo, Ptujska ulica 14, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1003279, reg. št. 201125, izdala UE Ljub-
ljana. s-15242

Poročnik Janko, Gortina 161, Muta, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 4200, iz-
dala UE Radlje ob Dravi. p-15061

Potkonjak Maša, Maroltova ulica 6, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
891309, reg. št. 163962, izdala UE Ljub-
ljana. s-15199

Potočnik Miran, Prušnikova 30, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 71964,
izdano 15. 11. 1996. m-183

Prađeno Ladislav, Liminjanska 83, Por-
torož, spričevalo 6. razreda OŠ. g-15018

Preda Dušan, Zgornja Besnica 30, Ljub-
ljana, spričevalo Šole za poklicne voznike
motornih vozil Ježica, izdano leta 1974.
s-15087

Premože Damjan, Videm 29, Dol pri
Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1050216, reg. št. 208493, izdala UE
Ljubljana. s-15335

Prah Gregor, Vrhovčeva 32, Brezovica,
študentsko izkaznico, vpisna št. 30010389.
s–18046

Primožič Maja, Glinškova 12, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 6574.
s-15231

Princ Anton, Fučkovci 3, Adlešiči, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Šole za prodajal-
ce Brežice, program trgovinskega poslo-
vodje. g-15218

Pristovnik Roman, Kovača vas 64, Slo-
venska Bistrica, zaključno spričevalo Stroj-
ne metalurške kovinarske šole v Mariboru,
izdano leta 1988. m-186

Prosenc-Osterc Ines, Ul. bratov Učakar
88, Ljubljana, maturitetno spričevalo Gim-
nazije Moste, izdano leta 1994. s-15077

Pucelj Marjetka, Brilejeva 7, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S386385, št. reg. 10369. s-15090

Pvinšek Matija, Kresnice št. 1, Litija, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 356008.
s-15152

Rantaša Sabina, Paričjak 17, Radenci,
zaključno spričevalo Srednje kmetijske šole
Maribor, izdano leta 199192. m-197

Ravnjak Sašo, Lipa 29, Frankolovo, voz-
niško dovoljenje, kat. BAH, št. 34568.
p-15007

Razpotnik Tomaž, Šemnik 9b, Kisovec,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 8383,
izdala UE Zagorje ob Savi. p-15032

Račič Nataša, Slodnjakova ulica 7, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1011159, reg. št. 204821, izdala UE Ljub-
ljana. s-15115

Reberc Helena, Gregorčičeva 23 b, Ilir-
ska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S280445, št. reg. 6289. s-15033

Reberšek Polonca, Vologa 5, Vransko,
dijaško mesečno vozovnico, št. 1954.
s-15357

Rems Marijana, Kamniška cesta 15,
Mengeš, spričevalo 4. letnika Srednje eko-
nomske šole, izdano leta 1983 na ime Ko-
sec Marijana. s-15319

Remše Sinja, Jakčeva 35, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 35123.
s-15352

Repar Anica, Kompole 145, Štore, za-
ključno spričevalo Srednje ekonomske šole
Celje, upravno administrativni tehnik, izda-
no leta 1984. g-15280

Repič Andrej, Galetova ul. 20, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1055840, reg. št. 45842. g-15128

Resman Bernarda, Breznica 28c, Žirov-
nica, vozniško dovoljenje št. S 000795874,
izdala UE Jesenice. g-15173

Resman Nuša, Kajuhova 10, Radovljica,
dijaško mesečno vozovnico, št. 7953, izdal
LPP. s-15095

Resnik Klemen, Dražgoška 4, Kranj, me-
sečno vozovnico za relacijo Kranj-Tržič.
g-15023

Ribič Sandra, Krekova 26, Maribor, za-
ključno spričevalo Srednje zdravstvene šo-
le Maribor, izdano leta 1985/86. m-190

Ristova Sonja, Malgajeva 6, Ljubljana,
letna spričevala za 1. 3. in 4. letnik Srednje
šole za farmacijo in zdravstvo, izdana leta
1981, 1983 in 1984 na ime Georgievska
Sonja. s-15270

Rožman Branko, Gradnikova 1, Brežice,
vozniško dovoljenje. p-15078

Rožman Vladimir, Orehovski vrh 46, Gor-
nja Radgona, potrdilo o opravljanem izpitu
za varno delo s traktorjem, izdano SŠC Ptuj,
za šolsko leto 1988/89. m-216

Rojc Milan, Brezova 34, Šmartno v Rož-
ni dolini, vozniško dovoljenje. p-15057

Rošer Milena, Goriška c. 63, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 23381,
izdala UE Velenje. p-15109

Rošić Vesna, Ulica 25. maja 5, Turniš-
če, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
14431, izdala UE Lendava. p-15064

Samac Siniša, Posavec 9, Podnart, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 25509.
g-15170

Samotorčan Janez, Podplišivica 83,
Notranje Gorice, zaključno spričevalo sred-
nje gradbene šole v Ljubljani, izdano leta
1976. s-18098

Satler Marija, Kale 28, Šempeter, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 402762,
izdala UE Žalec. p-15085

Seljak Urška, Godešič 80, Škofja Loka,
Alpetourovo vozovnico št. 413314.
g-15104

Sever Renata, Lackova c. 48a, Maribor,
spričevalo OŠ Ludvik Pliberšek, izdano leta
1981 v Mariboru. m-212

Sinanović Senad, Liskovac, Cazin, di-
plomo Srednje gradbene in ekonomske šo-
le, izdano leta 1982. s-15313

Skerbiš Zdenka, Leskovec 76, Prager-
sko, zaključno spričevalo Poklicne gostin-
ske šole Maribor, izdano leta 1977/78.
m-187

Skolan Mitja, Maistrova 16, Maribor, de-
lovno knjižico št. 8662. m-201

Skutnik Helmut, Klanc 17, Dobrna, voz-
niško dovoljenje št. 666. p-15115

Sladič Ivan, Plastovo 117, Plastovo, pre-
klic zaključnega spričevala TAM Maribor,
izdano leta 1980. m-219

Slana Stanko, Bratislavci 15, Polenšak,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 35723,
izdala UE Ptuj. g-15230

Slanič Breda, Ul. heroja Mašere i Spasi-
ča 2, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 107054, izdano 24. 6. 1997 pri
SO Maribor. m-15038

Slatinjek Bojan, Polzela 20, Polzela, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S
000793434, izdala UE Žalec. p-15065

Smrečnik Vilko, Perovo 21, Kamnik, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 9658, iz-
dala UE Kamnik. s-15329

Smrke Nina, Dunajska 31, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 22068.
s-15084

Sodnik Simon, Zalog 55, Cerklje, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. 1078826,
reg. št. 41595. g-15220

Stanić Miroslav, Klavčičeva ulica 13,
Kamnik, delovno knjižico. s-15028

Stanković Zoran, Kočevska reka 32 a,
Kočevska Reka, zaključno spričevalo Po-
klicne elektro šole Ljubljana, izdano leta
1979. s-15336

Stankovič Jasna, Litijska 52a, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 18389.
s-15301

Stariha Janez, Glinškova ploščad 5,
Ljubljana, preklic preklica spričevala, objav-
ljenega v Uradnem listu RS, št. 11/98,
s-11040. s-15345

Sušnik Franc, Rožično 5, Kamnik, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 12341, iz-
dala UE Kamnik. s-15038

Svast Simon, Janeza Puharja 8, Kranj,
delovno knjižico. g-15101

Svenšek Branislav, Žetale 105, Žetale,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 23919,
izdala UE Ptuj. g-15297

Šajatovič Ilija, Na Obrh 10, Metlika, let-
no spričevalo 3. letnika Srednje ekonom-
ske šole Novo mesto za šolsko leto
1991/92, poslovna finančna in trgovinska
dejavnost, smer ekonomski tehnik, št. oseb-
nega lista: I/939. g-15177

Šavli Bernarda, Polje pri Tržišču, Krmelj,
vozniško dovoljenje št. 9342. p-15121

Šenk Miroslav, Jerman vrh 20, Bučka,
Škocjan, izkaz OŠ, št. 402/V., izdan le-
ta1969. g-15017

Šepetavc Biljana, Kocbekova 40, Breži-
ce, maturitetno spričevalo, izdano leta 1974
na ime Pilič Biljana. g-15109

Šiftar Drago, Lemerje 30, Puconci, voz-
niško dovoljenje št. 08442. p-15122

Šilec Ivan, Drbetinci 67, Vitomarci, za-
ključni izpit poklicne strojne kmetijske šole
Maribor, izdan leta 1979. m-198

Šiljak Slađana, Ljubljanska 87, Domža-
le, spričevalo za vse rezrede OŠ Dr. Ivana
Korošca, Borovnica. g-15010

Škorja Katja, Izletniška pot 42, Koper,
spričevalo 1. letnika frizerske šole, izdano
leta 1992. g-15178

Škulj Miran, Iška vas 4, Ig, vozniško do-
voljenje, kat. BGH, št. S 1108106, reg. št.
203544, izdala UE Ljubljana. s-15086
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Španić Josip, Breg pri Borovnici 4a, Bo-
rovnica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
344, izdala UE Vrhnika. s-15150

Šprah Andrej, Preserska ulica 6, Ljublja-
na, spričevalo 4. letnika Srednje gradbene in
ekonomske šol v Ljubljani, izdano leta 1996.
s-15137

Štepec Daša, Dragomelj 42, Domžale, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 701334,
reg. št. 28811, izdala UE Domžale. s-15317

Taler Dragan, Preglov trg 7, Ljubljana, di-
plomo Fakultete za strojništvo v Ljubljani, izda-
na leta 1978. s-15210

Tekavec Monja, Cesta št. 73, Ajdovščina,
spričevali 1. in 2. letnika Srednje računalniške
šole v Ljbljani, izdani leta 1989 in 1990.
s-15347

Teodorovič Jure, Reboljeva ulica 2, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
730287, reg. št. 196765, izdala UE Ljublja-
na. s-15036

Terzić Vinka, Gradišče 14a, Vrhnika, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 13537, izdala
UE Vrhnika. s-15181

Terčon janez, Kidričevo naselje 21, Po-
stojna, vozniško dovoljenje. p-15072

Tolo Maja, Vodopivčeva ulica 3, Kranj, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Gimnazije Kranj,
izdano leta 1993. s-15011

Tomažič Danijel, Vinogradniška 34, Ore-
hova vas, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
35275. m-209

Topolnik Kristjan, Mojstrska 1, Murska So-
bota, indeks. p-15076

Torkar Brina, Cesta revolucije 8, Jeseni-
ce, spričevalo za 1. letnik Gimnazije Jeseni-
ce, izdano leta 1994. g-15179

Tošić Alesandar, Staneta Severja 2, Mari-
bor, zaključno spričevalo Gradbene tehniške
šole v Mariboru, izdano leta 1981. g-15215

Tržan Danijel, Curnovec 10, Šentrupert,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, izdala UE
Laško. p-15080

Tratnik Marjan, Kardeljev trg 5, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 03864, iz-
dala UE Velenje. p-15110

Trdan Leopold, Linhartova cesta 49, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
447400, reg. št. 31493, izdala UE Ljubljana.
s-15344

Trotovšek Blaž, Židovska steza 4, Ljublja-
na, drugi indeks Medicinske fakultete, podi-
plomski študij. s-15160

Truden Irena, Ulica 28. maja 61, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 41826,
izdal LPP. s-15147

Turek Jože, Črnec 5, Ortnek, vozniško do-
voljenje, kat. BCEFGH, št. 2984, izdala UE
Ribnica. s-15223

Tuš Zoran, Mezgovci ob Pesnici 1b, Moš-
kanjci, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
25626, izdala UE Ptuj. g-15298

Urbanc Miran, Gaberke 239, Velenje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 16961, izdala
UE Velenje. p-15112

Urbanč Marjan, Pušča 95, Murska Sobo-
ta, vozniško dovoljenje št. 33793. p-15084

Vardjan Celestin, Snebersko nabrežje 57,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 516547, reg. št. 35745, izdala UE Ljublja-
na. s-15059

Vehovar Jožef, Ozka ul. 1, Celje, spričeva-
lo o zaključnem izpitu Poslovodske šole Celje,
št. 7/64-2/1-4 z dne 28. 6. 1970. p-15117

Velepič Luka, Vojkova cesta 4, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S930665,
reg. št. 157139, izdala UE Ljubljana. s-15073

Veleušić Trivun, Rastik BB, Kotor Varoš,
spričevalo Zveznega centra za izobraževanje
gradbenih instruktorjev Ljubljana, KV zidar.
s-15271

Vencelj Robert, Ul. Dolenjskega odreda
25, Ivančna Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
ABCGH, št. S 161531, izdala UE Grosuplje.
s-15144

Verdnik Matej, C. na Dobrovo 104, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 40141.
p-15089

Vidaković Adrian, Majaronova ulica 28,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
9171. s-15346

Videčnik Tatjana, C. pod hribom 5, Zreče,
diplomo Srednje šole za trgovinsko dejavnost
Celje, izdano leta 1986. g-15214

Vidmar Nina, Kešetovo 15, Trbovlje, dijaš-
ko mesečno vozovnico, št. 1576. s-15260

Vigele Damjana, Omersova ulica 46, Ljub-
ljana, spričevalo 4. letnika Srednje kemijske
šole in gimnazije v Ljubljani, izdano leta 1997.
s-15261

Viher Janko, Zgornji trg 4, Vuzenica, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 8298, izda-
la UE Radlje ob Dravljah. p-15010

Vode Franc, Ravnikarjeva ulica 8, Domža-
le, spričevalo Centra strokovnih šol, avtome-
hanik, izdano leta 1975/76. s-15253

Vojniković Mirsad, Preglov trg 6, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S141600,
št.reg. 152129. s-15032

Vok Matej, Partizanska 39, Žalec, spriče-
vala za 1. do 4. letnika RŠC Velenje, elektro
jaki tok, izdana od leta 1978 do 1982.
s-15153

Vrečko Maks, Vinska gora 50, Dobrna,
vozniško dovoljenje. p-15058

Vrečko Maks, Vinska gora 5/a, Dobrna,
spričevalo. p-15092

Vrčon Robert, Slomškova 5, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 480333,
št. reg. 165980. s-15149

Vukojeviž Ranko, Ljubljanska 5, Izola, za-
varovalno polico št. 270744. g-15099

Zadravec Dušan, Ljubljanska 80, Domža-
le, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1004509, reg. št. 17193, izdala UE Domža-
le. s-15161

Zelenović Vladimir, Njegoševa 2, Celje, za-
varovalno polico št. 0141076, izdala
Zavarovalnica Slovenica Ljubljana, poslovna
enota Celje z dne 20. 1. 1998. p-15056

Zemljak Aleš, Breg 75, Stara cerkev, voz-
niško dovoljenje št. 8684. g-15005

Zevnik Ivan, Laze 6, Jesenice, vozniško
dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. 5259.
p-15103

Zlobko Mojca, Čeče 65, Hrastnik, vozniš-
ko dovoljenje, kat. BGH, št. 7056, izdala UE
Hrastnik. g-15107

Zofič Iztok, Cirnik 24b, Jesenice na Do-
lenjskem, maturitetno spričevalo Gimnazije
Brežice, izdano leta 1995. s-15026

Zorec Sabina, Kicar 39/a, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. 33809, izdala UE Ptuj.
g-15229

Zupan Matjaž, Struževo 49/a, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. 642850, reg.
št. 39422, izdala UE Kranj. g-15172

Zupančič Matej, Ljubljanska 84, Domžale,
spričevalo 4.letnika Srednje agroživilske šole
Ljubljana, izdano leta 1997. s-15273

Žnidarič Mirko, Ul. talcev 37, Radizel, Ore-
hova vas, vozniško dovoljenje, kat.BGH, št.
30418, izdano 26. 3. 1993 pri UE Maribor.
m-213

Žnidarko Aljaž, Lešje 7a, Majšperk, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 40101, izdala
UE Ptuj. g-15222

Žnidaršič Simona, Kandijska 75, Novo me-
sto, spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene
šole, izdano leta 1993/94. g-15112

Žokvić Alojz, Čardak 4, Črnomelj, kupone
Zavarovalnice Tilia, št. 428834. g-15098
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