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Sodni register

Popravek

V Uradnem listu RS, št. 17 z dne 26. 2.
1998, od strani 1430, Rg-102887, do stra-
ni 1451, Rg-109995, se registracije nana-
šajo na Celjsko sodišče.

LJUBLJANA

Rg-101110
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04182 z dne 9. 12. 1996 pri subjektu
vpisa RONA, d.o.o., podjetje za proizvod-
njo, trgovino, marketing, storitve, zuna-
njo trgovino, zastopanje tujih partnerjev
in konsignacijo, sedež: Tunjiška Mlaka
5b, 1240 Kamnik, pod vložno št.
1/07664/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št. 5399602
Ustanovitelja: Vrhovnik Marija, vstopila

23. 7. 1990, vložila 2,109.600 SIT in Vr-
hovnik Robert, vstopil 5. 5. 1994, vložil
234.400 SIT, oba iz Kamnika, Tunjiška Mla-
ka 5b, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 9. 12. 1996: 2121
Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter
papirne in kartonske embalaže; 2222 Dru-
go tiskarstvo; 2225 Druge s tiskarstvom po-
vezane storitve; 2524 Proizvodnja drugih
izdelkov iz plastičnih mas; 2731 Hladno vle-
čenje; 2732 Hladno valjanje ozkega traku;
2733 Hladno profiliranje; 2735 Druga pri-
marna predelava železa, jekla; proizvodnja
ferozlitin zunaj standardov ECSC; 275 Li-
varstvo;2751 Litje železa; 2752 Litje jekla;
2753 Litje lahkih kovin; 2754 Litje drugih
neželeznih kovin; 2821 Proizvodnja kovin-
skih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za
centralno ogrevanje; 2840 Kovanje, stiska-
nje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna me-
talurgija; 2851 Površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; 28511 Galvanizacija; 28512
Druga površinska obdelava in prekrivanje
kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 2861
Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Pro-
izvodnja drugega orodja; 2863 Proizvodnja
ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja jekle-

nih bobnov, sodov in podobnih posod;
2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin;
2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 2914 Proizvodnja ležajev,
zobnikov in elementov za mehanski prenos
energije; 2924 Proizvodnja drugih naprav
za splošno rabo, d.n.; 3621 Kovanje ko-
vancev in medalj; 3663 Proizvodnja drugih
izdelkov, d.n.; 3710 Reciklaža kovinskih
ostankov in odpadkov; 3720 Reciklaža ne-
kovinskih ostankov in odpadkov; 50101 Tr-
govina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 50302 Trgovina na drobno z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in po-
pravila motornih koles, trgovina s posamez-
nimi deli in opremo; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 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; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdel-
ki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-

skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
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; 527 Popravi-
la izdelkov široke porabe; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 55401 Točenje pijač in napit-
kov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 6024 Cestni tovorni promet; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6323 Druge pomožne dejavnosti
v zračnem prometu; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj, s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7140 Izposojanje izdelkov široke po-
rabe; 71401 Izposojanje športne opreme;
71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposo-
janje drugih izdelkov široke porabe; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb;
7482 Pakiranje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9232 Obratovanje objektov za kulturne pri-
reditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.; 93022 Dejavnost kozme-
tičnih salonov; 93023 Dejavnost pediker-
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skih  salonov;  9303  Druge  storitve  za
nego telesa; 9305 Druge storitvene dejav-
nosti, d.n.

Rg-112451
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 97/02808 z dne 17. 9. 1997 pri
subjektu vpisa KID, podjetje za računal-
niški inženiring, grafične storitve ter tr-
govino, d.o.o., Ljubljana, sedež: Novako-
va pot 11, 1210 Ljubljana- Šentvid, pod
vložno št. 1/17736/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo sedeža ter
spremembo in uskladitev dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5619815
Sedež: 1113 Ljubljana, Podmilščako-

va 51
Dejavnost, vpisana dne 17. 9. 1997:

0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 0113 Vinogradništvo in sad-
jarstvo; 01131 Vinogradništvo; 01132 Sad-
jarstvo; 0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac,
koz, konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja
prašičev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja
drugih živali; 0130 Mešano kmetijstvo;
0141 Storitve za rastlinsko pridelavo;
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vr-
tov in zelenih športnih površin; 01412 Dru-
ge storitve za rastlinsko pridelavo; 0142
Storitve za živinorejo brez veterinarskih sto-
ritev; 0150 Lov in gojitev divjadi ter lovske
storitve; 0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdar-
ske storitve; 0501 Ribištvo; 0502 Ribo-
gojstvo, ribiške storitve; 1010 Pridobivanje
črnega premoga; 1020 Pridobivanje rjave-
ga premoga in lignita; 1030 Pridobivanje
šote; 1110 Pridobivanje nafte in zemeljske-
ga plina; 1120 Storitve v zvezi s pridobiva-
njem nafte in zemeljskega plina, brez iska-
nja nahajališč; 1200 Pridobivanje uranovih
in torijevih rud; 1310 Pridobivanje železove
rude; 1320 Pridobivanje rude neželeznih
kovin, razen uranove in torijeve; 1411 Pri-
dobivanje kamnin za gradbene namene;
1412 Pridobivanje apnenca, sadre in kre-
de; 1413 Pridobivanje skrilavcev; 1421 Pri-
dobivanje gramoza in peska; 1422 Pridobi-
vanje gline in kaolina; 1430 Pridobivanje
mineralov za kemijsko proizvodnjo in pro-
izvodnjo mineralnih gnojil; 1440 Pridobiva-
nje soli; 1450 Pridobivanje drugih rudnin in
kamnin, d.n.; 1511 Proizvodnja in konzervi-
ranje mesa, razen perutninskega; 1512 Pro-
izvodnja in konzerviranje perutninskega me-
sa; 1513 Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi
iz perutninskega mesa; 1520 Predelava in
konzerviranje rib, proizvodnja ribjih izdel-
kov;1531 Predelava in konzerviranje krom-
pirja; 1532 Proizvodnja sadnih in zelenjav-
nih sokov; 1533 Druga predelava in kon-
zerviranje sadja in vrtnin; 1541 Proizvodnja
surovega olja in maščob; 1542 Proizvodnja
rafiniranega olja in maščob; 1543 Proizvod-
nja margarine in podobnih jedilnih maščob;
1551 Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja
mlečnih izdelkov; 1552 Proizvodnja slado-
leda; 1561 Mlinarstvo; 1562 Proizvodnja
škroba in škrobnih izdelkov; 1571 Proizvod-
nja pripravljenih krmil za domače živali;
1572 Proizvodnja krmil za hišne živali; 1581
Proizvodnja kruha, svežega peciva in
slaščic; 15811 Dejavnost pekarn; 15812
Dejavnost slaščičarn; 1582 Proizvodnja pre-

pečenca in piškotov; proizvodnja trajnega
peciva in slaščic; 1583 Proizvodnja slad-
korja; 1584 Proizvodnja kakava, čokolade
in sladkornih izdelkov; 1585 Proizvodnja te-
stenin; 1586 Predelava čaja in kave; 1587
Proizvodnja različnih začimb, dišav in dru-
gih dodatkov; 1588 Proizvodnja homogeni-
ziranih živil in dietetične hrane; 1589 Pro-
izvodnja drugih živil, d.n.; 1591 Proizvodnja
žganih pijač; 1592 Proizvodnja etilnega al-
kohola; 1593 Proizvodnja vina iz grozdja;
1594 Proizvodnja vina iz drugega sadja;
1595 Proizvodnja drugih nežganih fermen-
tiranih pijač; 1596 Proizvodnja piva; 1597
Proizvodnja slada; 1598 Proizvodnja mine-
ralnih vod in brezalkoholnih pijač; 1600 Pro-
izvodnja tobačnih izdelkov; 1711 Priprava
in predenje vlaken bombažnega tipa; 1712
Priprava in predenje mikanke iz vlaken vol-
nenega tipa; 1713 Priprava in predenje če-
sanke iz vlaken volnenega tipa; 1714 Pri-
prava in predenje vlaken lanenega tipa;
1715 Sukanje in priprava naravne svile ter
sukanje in teksturiranje sintetične ali umet-
ne filamentne preje; 1716 Proizvodnja ši-
valnih sukancev; 1717 Priprava in predenje
drugih tekstilnih vlaken; 1721 Tkanje preje
bombažnega tipa; 1722 Tkanje preje tipa
volnene mikanke; 1723 Tkanje preje tipa
volnene česanke; 1724 Tkanje preje tipa
svile; 1725 Tkanje druge tekstilne preje;
1730 Plemenitenje tekstilij; 1740 Proizvod-
nja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1751
Proizvodnja preprog in talnih oblog; 1752
Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic in mrež;
1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in izdel-
kov iz njih, razen oblačil; 1754 Proizvodnja
drugih tekstilij, d.n.; 1760 Proizvodnja ple-
tenih in kvačkanih materialov; 1771 Pro-
izvodnja nogavic; 1772 Proizvodnja plete-
nih in kvačkanih oblačil; 1810 Proizvodnja
usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja delov-
nih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih
oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega perila;
1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov, d.n.; 1830 Strojenje in dodelava krz-
na; proizvodnja krznenih izdelkov; 1910
Strojenje in dodelava usnja; 1920 Proizvod-
nja usnjene galanterije, sedlarskih in jerme-
narskih izdelkov; 1930 Proizvodnja obutve;
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, ve-
zanega in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih
in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in prot-
ja; 2111 Proizvodnja vlaknin; 2112 Pro-
izvodnja papirja in kartona; 2121 Proizvod-
nja valovitega papirja in kartona ter papirne
in kartonske embalaže; 2122 Proizvodnja
gospodinjskih, higienskih in toaletnih po-
trebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja pisar-
niških potrebščin iz papirja; 2124 Proizvod-
nja tapet; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov
iz papirja in kartona; 2211 Izdajanje knjig;
2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje
revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih
nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo za-
ložništvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222
Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in do-
delava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskov-
nih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom
povezane storitve; 2231 Razmnoževanje
zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje vi-

deozapisov; 2233 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 2310 Proizvodnja koksa;
2320 Proizvodnja naftnih derivatov; 2330
Proizvodnja jedrskega goriva; 2411 Pro-
izvodnja tehničnih plinov; 2412 Proizvodnja
barvil in pigmentov; 2413 Proizvodnja dru-
gih anorganskih osnovnih kemikalij; 2414
Proizvodnja drugih organskih osnovnih ke-
mikalij; 2415 Proizvodnja gnojil in dušikovih
spojin; 2416 Proizvodnja plastičnih mas v
primarni obliki; 2417 Proizvodnja sintetič-
nega kavčuka v primarni obliki; 2420 Pro-
izvodnja razkužil, pesticidov in drugih agro-
kemičnih izdelkov; 2430 Proizvodnja kritnih
barv, lakov in podobnih premazov, tiskar-
skih barv in kitov; 2451 Proizvodnja mil in
pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sred-
stev; 2452 Proizvodnja parfumov in toalet-
nih sredstev; 2461 Proizvodnja razstreliv;
2462 Proizvodnja sredstev za lepljenje;
2463 Proizvodnja eteričnih olj; 2464 Pro-
izvodnja fotografskih kemikalij; 2465 Pro-
izvodnja neposnetih nosilcev zapisa; 2466
Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.;
2470 Proizvodnja umetnih vlaken; 2511
Proizvodnja plaščev in zračnic za vozila;
2512 Obnavljanje in protektiranje gum za
vozila; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz
gume; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in
profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja
embalaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvod-
nja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeniš-
tvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 2611 Proizvodnja ravnega ste-
kla; 2612 Oblikovanje in obdelava ravnega
stekla; 2613 Proizvodnja votlega stekla;
2614 Proizvodnja steklenih vlaken; 2615
Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla
ter tehničnih steklenih izdelkov; 2621 Pro-
izvodnja gospodinjske in okrasne kerami-
ke; 2622 Proizvodnja sanitarne keramike;
2623 Proizvodnja izolatorjev in izolacijskih
elementov iz keramike; 2624 Proizvodnja
druge tehnične keramike; 2625 Proizvod-
nja drugih keramičnih izdelkov; 2626 Pro-
izvodnja ognjevzdržne keramike; 2630 Pro-
izvodnja zidnih in talnih keramičnih ploščic;
2640 Proizvodnja strešnikov, opeke in dru-
gih keramičnih materialov za gradbeništvo;
2651 Proizvodnja cementa; 2652 Proizvod-
nja apna; 2653 Proizvodnja mavca; 2661
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbe-
ništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca
za gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže
betonske mešanice; 2664 Proizvodnja mal-
te; 2665 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega
cementa; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov
iz betona, cementa, mavca; 2670 Obdela-
va naravnega kamna; 2861 Proizvodnja re-
zilnega orodja; 2682 Proizvodnja drugih ne-
kovinskih mineralnih izdelkov; 2710 Pro-
izvodnja železa, jekla, ferozlitin po standar-
dih ECSC; 2721 Proizvodnja litoželeznih
cevi; 2722 Proizvodnja jeklenih cevi; 2731
Hladno vlečenje; 2732 Hladno valjanje oz-
kega traku; 2733 Hladno profiliranje; 2734
Vlečenje žice; 2735 Druga primarna prede-
lava železa, jekla; proizvodnja ferozlitin zu-
naj standardov ECSC; 2741 Proizvodnja
plemenitih kovin; 2742 Proizvodnja alumi-
nija; 2743 Proizvodnja svinca, cinka in kosi-
tra; 2744 Proizvodnja bakra; 2745 Pro-
izvodnja drugih neželeznih kovin; 2751 Lit-
je železa; 2752 Litje jekla; 2753 Litje lahkih
kovin; 2754 Litje drugih neželeznih kovin;
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2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinske-
ga stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja
kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejner-
jev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov
za centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja
parnih kotlov, razen kotlov za centralno
ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje, vtisko-
vanje in valjanje kovin; prašna metalurgija;
2851 Površinska obdelava in prekrivanje ko-
vin; 28511 Galvanizacija; 28512 Druga po-
vršinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2861 Proizvod-
nja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja dru-
gega orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic,
okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov,
sodov in podobnih posod; 2872 Proizvod-
nja embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvod-
nja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijač-
nega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2911 Proizvodnja motorjev in turbin, razen
za letala in motorna vozila; 2912 Proizvod-
nja črpalk in kompresorjev; 2913 Proizvod-
nja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja leža-
jev, zobnikov in elementov za mehanski pre-
nos energije; 2921 Proizvodnja peči in go-
rilnikov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 2923 Proizvodnja hla-
dilnih in prezračevalnih naprav, razen za
gospodinjstva; 2924 Proizvodnja drugih na-
prav za splošno rabo, d.n.; 2931 Proizvod-
nja traktorjev; 2932 Proizvodnja drugih
kmetijskih in gozdarskih strojev; 2940 Pro-
izvodnja obdelovalnih strojev; 2951 Pro-
izvodnja metalurških strojev; 2952 Proizvod-
nja rudarskih in gradbenih strojev; 2953
Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno
industrijo; 2954 Proizvodnja strojev za tek-
stilno, oblačilno in usnjarsko industrijo;
2955 Proizvodnja strojev za industrijo pa-
pirja in kartona; 2956 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 2971 Proizvod-
nja električnih gospodinjskih aparatov;
2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinj-
skih aparatov in naprav; 3001 Proizvodnja
pisarniških strojev; 3002 Proizvodnja raču-
nalnikov in druge opreme za obdelavo po-
datkov; 3110 Proizvodnja elektromotorjev,
generatorjev in transformatorjev; 3120 Pro-
izvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje
elektrike; 3130 Proizvodnja izoliranih elek-
tričnih kablov in žic; 3140 Proizvodnja aku-
mulatorjev, primarnih členov in baterij; 3150
Proizvodnja opreme za razsvetljavo in elek-
tričnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge elek-
trične opreme za stroje in vozila; 3162 Pro-
izvodnja druge električne opreme, d.n.;
3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih
ventilov in drugih elektronskih komponent;
3220 Proizvodnja radijskih in televizijskih
oddajnikov, telefonskih in telegrafskih apa-
ratov; 3230 Proizvodnja radijskih in televi-
zijskih sprejemnikov, aparatov in opreme za
snemanje in predvajanje zvoka in slike;
3310 Proizvodnja medicinske in kirurške
opreme in ortopedskih pripomočkov; 3320
Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuše-
valnih, navigacijskih in drugih instrumentov
in naprav, razen opreme za industrijsko pro-
cesno krmiljenje; 3330 Proizvodnja opre-
me za industrijsko procesno krmiljenje;
3340 Proizvodnja optičnih instrumentov in
fotografske opreme; 3350 Proizvodnja ur;
3410 Proizvodnja motornih vozil; 3420 Pro-

izvodnja karoserij za vozila; proizvodnja pri-
kolic in polprikolic; 3430 Proizvodnja delov
in dodatne opreme za motorna vozila in nji-
hove motorje; 3511 Gradnja in popravilo
ladij; 3512 Proizvodnja in popravilo čolnov
za razvedrilo in šport; 3520 Proizvodnja že-
lezniških in drugih tirnih vozil; 3530 Pro-
izvodnja zračnih in vesoljskih plovil; 3541
Proizvodnja motornih koles; 3542 Proizvod-
nja koles; 3543 Proizvodnja vozil za invali-
de; 3550 Proizvodnja drugih vozil, d.n.;
3611 Proizvodnja sedežnega pohištva;
3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 3613
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen se-
dežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohiš-
tva, d.n.; 3615 Proizvodnja žimnic; 3622
Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov;
3630 Proizvodnja glasbenih instrumentov;
3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 3650
Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
3661 Proizvodnja bižuterije; 3662 Proizvod-
nja metel in krtač; 3663 Proizvodnja drugih
izdelkov, d.n.; 3710 Reciklaža kovinskih
ostankov in odpadkov; 3720 Reciklaža ne-
kovinskih ostankov in odpadkov; 4010
Oskrba z elektriko; 40101 Proizvodnja elek-
trike v HE; 40102 Proizvodnja elektrike v
TE in JE; 40103 Druga proizvodnja elektri-
ke; 40104 Prenos elektrike; 40105 Distri-
bucija elektrike; 4020 Oskrba s plinastimi
gorivi po plinovodni mreži; 4030 Oskrba s
paro in toplo vodo; 40301 Proizvodnja pare
in tople vode; 40302 Distribucija pare in
tople vode; 4100 Zbiranje, čiščenje in di-
stribucija vode; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje
in sondiranje; 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; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in 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; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5111

Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
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specializiranih prodajalnah z živili; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo, penzionov; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6021 Drug kopenski potniški promet na red-
nih linijah; 60211 Mestni in primestni pot-
niški promet na rednih linijah; 60212 Med-
krajevni potniški cestni promet na rednih
linijah; 60213 Dejavnost žičnic, vlečnic;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6110 Pomorski promet; 6120 Pro-
met po rekah, jezerih, prekopih; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil 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 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7310
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja in tehnologije; 73101
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja; 73102 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 73103 Raziskovanje in ekspe-
rimentalni razvoj na področju kmetijstva in
sorodnih dejavnosti; 73104 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju medi-
cine; 73201 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju družboslovja; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geoke-
mično in drugo opazovanje, meritve in karti-
ranje; 74202 Prostorsko planiranje in urba-
nistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9211
Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Di-
stribucija filmov in videofilmov; 9213 Kine-
matografska dejavnost; 9220 Radijska in
televizijska dejavnost; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9261 Obratovanje športnih objektov;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9302
Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedi-
kerskih salonov; 93021 Dejavnost frizerskih
salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih sa-
lonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salo-
nov; 9303 Druge storitve za nego telesa.

MARIBOR

Rg-113071
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 97/01303 z dne 1. 10.
1997 pri subjektu vpisa AUTOCOM-
MERCE, za notranjo in zunanjo trgovino
z avtomobili in deli, d.o.o., sedež: Can-

karjeva ulica 11, 2000 Maribor, pod vlož-
no št. 1/08447/00, vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča nov mandat zastopnika s
temile podatki:

Matična št. 5771668
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Mirnik Iztok, Maribor, Cankarjeva uli-
ca 4, razrešen 31. 7. 1997, kot direktor z
začasnim mandatom in ponovno imenovan
za direktorja 1. 8. 1997, ki zastopa družbo
brez omejitev za določen čas od 1. 8. 1997
do 31. 12. 1997.

MURSKA SOBOTA

Rg-116287
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 97/00352 z dne 21. 10.
1997 pri subjektu vpisa PERPEN – Podjet-
je za proizvodnjo, montažo, trženje in
svetovanje, Murska Sobota, d.o.o., se-
dež: Vrbišče 16, 9000 Murska Sobota,
pod vložno št. 1/01508/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo akta o
ustanovitvi družbe, sedeža, družbenikov,
dejavnosti in poslovodje (direktorja), s temi-
le podatki:

Matična št.: 5644097
Sedež: 9000 Murska Sobota, Trste-

njakova 40
Ustanovitelj: Perš Peter st., izstop 18. 6.

1997; Perš Peter ml., Murska Sobota, Vr-
bišče 16, vstop 18. 6. 1997, vložek
5,548.400 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Perš Peter, st., razrešen 18. 6.
1997, direktor Perš Peter, ml., imenovan
18. 6. 1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 21. 10. 1997:
20510 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
20520 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame
in protja; 25210 Proizvodnja plošč, folij,
cevi in profilov iz plastičnih mas; 25220
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas;
36610 Proizvodnja bižuterije; 36630 Pro-
izvodnja drugih izdelkov, d.n.; 50101 Trgo-
vina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 50301 Trgovina na debelo z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 52210 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 52220 Trgovi-
na na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
52230 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 52240 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 52250 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 52260 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki;
52270 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah z živili; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
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drobno z vrtnarsko opremo in malimi žival-
mi; 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.; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 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; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 7421
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geoke-
mično in drugo opazovanje, meritve, karti-
ranje; 74202 Prostorsko planiranje in urba-
nistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 85324 Dru-
ge socialne dejavnosti.

KOPER

Srg 2927/94 Rg-37553
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko

sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
Družba EFEKT, finančno svetovanje,

d.o.o., Koper, Ob Ogrlici, ki je vpisana pri
tem sodišču pod vložno št. 1/2560/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 24. 12. 1994.

Družbeniki izjavljajo, da so poplačane
vse obveznosti družbe, da so urejena vsa
razmerja z delavci in da prevzamejo obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Celotno premoženje družbe, ki bo osta-
lo po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku, se razdeli med družbenike v soraz-
merju z osnovnimi vloži ob ustanovitvi druž-
be.

Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od obja-
ve, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu
iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 25. 4. 1996

KRANJ

Srg 105/95 Rg-12801
Družba GUMSHOP, trgovina na debe-

lo in drobno, d.o.o., Jesenice, s sedežem
na Jesenicah, Titova 58, vpisana na reg.
vl. št. 1/2560/00, preneha po skrajšanem
postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Ko-
ren Gašper, Dobje 6a, Bled.

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku in izbris

iz sodnega registra

Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu druž-
be iz registra.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 23. 3. 1995

Srg 691/95 Rg-16408
Družba GA-FA, trgovina, prevozi in

proizvodnja, d.o.o., Kranj, s sedežem v
Kranju, Hrastje 52, vpisana na reg. vl. št.
1/3860/00, preneha po skrajšanem po-
stopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzameta
Perdan Savko, Kranj, Prebačevo 40 in Bal-
kovec Janez, Kranj, Hrastje 72.

Zoper sklep družbenikov o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu druž-
be iz registra.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 21. 4. 1995

LJUBLJANA

Srg 5591/97 Rg-43
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, na predlog objavlja
sklep:

PAGAL INTERNATIONAL, družba za
trgovino, d.o.o., Ljubljana, Ul. bratov
Učakar 30, reg. št. vl. 1/28835/00, pre-
neha po skrajšanem postopku po sklepu
ustanoviteljev z dne 6. 10. 1997.

Družba nima nobenih obveznosti in ima
urejena vsa razmerja z delavci.

Ustanovitelja sta Stanislav Crnjak, Ulica
bratov Učakar 30, Ljubljana in Milan Steva-
novič, Črtomirova 25, Ljubljana, z ustanovi-
tvenim kapitalom 1,500.000 SIT, ki prevze-
mata obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prene-
se na ustanovitelja v razmerju poslovnih de-
ležev, ki jih imata.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 2. 1998

Srg 5267/97 Rg-44
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

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

Družba TRIS, d.o.o., Ljubljana, reg. št.
vl. 1/02574/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 8. 9.
1997.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Igor Čehovin, Grintovška
ulica 22, Ljubljana, z ustanovitvenim kapita-
lom 1,520.888 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 2. 1998

Srg 12479/94 Rg-45
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

Družba ARCH, podjetje za projektira-
nje in inženiring, d.o.o., Krojaška 5, Ljub-
ljana, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 1. 6. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Matjaž Accetto, Krojaška
5, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
245.000 SIT, ki prevzema obveznost plači-
la morebitnih preostalih obveznosti družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 1. 1998

Srg 18208/94 Rg-46
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

Družba MANITO, podjetje za trgovino,
proizvodnjo in storitve, d.o.o., Malnarje-
va 41, Ljubljana, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 24. 3.
1997.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Pavelj Marija, Malna-
rjeva 41, Ljubljana, z ustanovitvenim kapi-
talom 8.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 1. 1998
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Evidenca statutov
sindikatov

Št. 028-75/93 Ob-904
Pravila sindikata Zavoda za usposab-

ljanje slušno in govorno motenih, Ljub-
ljana, Vojkova 74, vpisana v evidenco sta-
tutov sindikatov dne 20. 12. 1993 pod št.
87, ki odslej nosijo naziv: pravila sindikata
Zavoda za gluhe in naglušne – SVIZ, Ljub-
ljana, Vojkova 74, so bila na zboru 10. 11.
1997, dopolnjena oziroma spremenjena.

Razglasi sodišč

Oklici dedičem

D 177/96-21 R-38
Marija Godec, hči Alojza, upokojenka,

roj. 14. 8. 1920, državljanka Republike Slo-
venije, nazadnje stanujoča Rodine pri Treb-
njem št. 14, p. Trebnje, je 19. 6. 1996
umrla in ni zapustila oporoke.

Kot dediči po njej prihajajo v poštev tudi
dediči, ki pa so neznanega imena, priimka
in bivališča.

Na podlagi določila 206. člena zakona o
dedovanju, sodišče poziva neznane dediče
po pok. Godec Mariji, da se v roku enega
leta po objavi tega oklica priglasijo kot dedi-
či pri tem sodišču.

Če se dedič, ki je pozvan k prijavi s tem
oklicem, ne bo oglasil, bo sodišče po pre-
teku tega roka zaključilo zapuščinski posto-
pek na podlagi podane izjave postavljenega
skrbnika ter po podatkih, s katerimi bo raz-
polagalo.

Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 20. 2. 1998

III P 269/95 R-33
To sodišče je po sodnici Alenki Kobal, v

pravdni zadevi tožeče stranke Tomaža Gerdi-
ne, Na Stolbi 1, Ljubljana, ki ga zastopajo Mar-
jan, Mojmir in Vasja Jesenko, odvetniki iz Ljub-
ljane, proti toženi stranki Milenku Markoviču,
nazadnje stanujočem Šmarska 13, Škofljica,
zaradi izstavitve prenosne listine, sklenilo:

1. Milenku Markoviču, nazadnje stanu-
jočem Šmarska 13, Škofljica, sedaj nezna-
nega prebivališča, se v pravdni zadevi opr.
št. III P 269/95 postavlja začasna zastopni-
ca Mihela Mohorič, strokovna sodelavka
Okrožnega sodišča v Ljubljani.

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

dokler ji skrbstveni organ ne bo postavil
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 1. 1998

IN 22/97 R-42
To sodišče je v izvršilni zadevi upnika

Posojilnica Bank Bilčovs, Hodiše, Škofiče,
Avstrija, ki ga zastopa odv. Andrej Toš, Beet-
hovnova 14, Ljubljana, zoper dolžnika Mili-
voja Marinkoviča in Zdenka Marinkoviča,
Globušak 10, Trbovje, zaradi izterjave
2,380.144 SIT s pp, na podlagi 84. člena
ZPP (zakon o pravdnem postopku) v zvezi z
14. členom ZIP, sklenilo:

dolžnikoma Marinkovič Milivoju in Marin-
kovič Zdenki, prijavljenem na naslovu Trg
svobode 35, Trbovlje, se postavi začasne-
ga zastopnika, Bojano Pirkovič Zajc, dipl.
pravnico, stan. Jevšnikova 26, Kisovec, pri-
pravnico pri tuk. sodišču.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika,
dokler dolžnik ne bo nastopil pred sodiščem
oziroma dokler mu skrbstveni organ ne bo
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 27. 1. 1998

I P 822/96 R-177
To sodišče je po sodnici mag. Nini Be-

tetto, v pravdni zadevi tožeče stranke Jan-
ka Droleta iz Ljubljane, Dunajska 433, ki
ga zastopa odv. Jože Stanovnik iz Ljublja-
ne, proti toženi stranki Damjanu Ladiču iz
Ljubljane, Tržaška 121 in Dragu Hujsu iz
Murske Sobote, Črtomirova 4, zaradi pla-
čila tolarske protivrednosti 250.000 DEM,
sklenilo:

razreši se začasna zastopnica toženih
strank Mojca Ladič, Ljubljana, Tržaška 121.

Toženima strankama se kot začasni za-
stopnik postavi Dejan Ladič, Ljubljana, Tr-
žaška 121.

Začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko, dokler ne bosta toženca ali njun
pooblaščenec nastopila pred sodiščem ozi-
roma dokler jima skrbstveni organ ne posta-
vi skrbnika.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 9. 1997

Stečajni postopki
in likvidacije

St 25/95 S-117
To sodišče je dne 13. 2. 1998 pod opr.

št. St 25/95 sprejelo naslednji sklep:
Stečajni postopek nad dolžnikom LIP

Kosovno pohištvo, p.o., Vitanje, v steča-
ju, se zaključi.

Po pravnomočnosti tega sklepa se dolž-
nik LIP Kosovno pohištvo, p.o., Vitanje v
stečaju, izbriše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Celju
dne 20. 2. 1998

St 8/95 S-118
V  stečajni  zadevi  zoper  stečajnega

dolžnika  Plating,  industrija,  trgovina

in inženiring, d.o.o., Nova Gorica, Prvo-
majska 74 – v stečaju je bil izdan nasled-
nji sklep:

Stečajni postopek zoper dolžnika Pla-
sting, industrija, trgovina in inženiring,
d.o.o., Nova Gorica, Prvomajska 74 – v
stečaju, se zato, ker premoženje, ki pred-
stavlja stečajno maso ne zadošča niti za
stroške tega postopka, zaključi.

Manjkajoča sredstva za kritje stroškov
tega stečajnega postopka se izplačajo iz
proračuna.

Pravni pouk: zoper ta sklep je dopustna
pritožba na Višje sodišče v Kopru v roku 15
dni od objave tega sklepa v Uradnem listu
RS. Morebitna pritožba se vloži pisno v dveh
izvodih pri tem sodišču.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 23. 2. 1998

St 4/97 S-119
To sodišče objavlja na podlagi 29. čle-

na zakona o prisilni poravnavi, stečaju in
likvidaciji (Ur. l.RS, št. 67/93 in 39/97)
oklic

1. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 4/97, z dne 24. 2. 1998, začelo posto-
pek prisilne poravnave v stečaju nad dolžni-
kom Lesonit Lesnokemična industrija,
d.d., Ilirska Bistrica – v stečaju, Nikole
Tesle 11, Ilirska Bistrica.

2. Vse upnike, katerih terjatve so nasta-
le v času od začetka stečajnega postopka,
to je od 19. 5. 1997, do začetka stečajne-
ga postopka, to je od 19. 5. 1997, do za-
četka postopka prisilne poravnave v steča-
ju, to je do 24. 2. 1998, pozivamo, da v 30
dneh po objavi oklica v Uradnem listu RS
prijavijo svoje terjatve.

Prijava mora biti podana z obrazloženo
vlogo v 2 izvodih, v njej mora biti navedena
pravna podlaga terjatve in njena višina. K
prijavi morajo biti priložena dokazila o ob-
stoju in o višini terjatve. Upniki, ki imajo
terjatev v tuji valuti, jo prijavijo v tej valuti in
navedejo višino terjatve v domači valuti, pre-
računano po srednjem tečaju Banke Slove-
nije na dan 24. 2. 1998. Upniki, katerih
terjatve se obrestujejo, prijavijo poleg glav-
nice tudi zapadle obresti, obračunane do
24. 2. 1998.

3. Upnike opozarjamo, da lahko z obraz-
loženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terja-
tve drugih upnikov iz 2. točke tega oklica, in
sicer v roku 30 dni po izteku roka za njihovo
prijavo.

4. Med postopkom opravlja dolžnosti
upravitelja prisilne poravnave v stečaju ste-
čajni upravitelj Franc Lipolt, dipl. inž., Pod-
grajska 30/a, Ilirska Bistrica.

5. V upniški odbor se imenujejo nasled-
nji člani:

– Banka Koper, d.d., Pristaniška ul. 14,
Koper,

– Republika Slovenija, Ministrstvo za
gospodarske dejavnosti, Kotnikova 5, Ljub-
ljana,

– OMV Istrabenz, Trgovina z nafto in naft-
nimi derivati, d.o.o., Koper, Ferrarska ul. 7,
Koper,

– Komunalno stanovanjsko podjetje Ilir-
ska Bistrica, Prešernova 7, Ilirska Bistrica,

– Majda Primc, Lesonit, d.d., Ilirska Bi-
strica – v stečaju, kot delavski zaupnik.

Oklici o skrbnikih in razpravah
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6. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 24. 2.
1998.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 24. 2. 1998

St 5/97-45 S-120
To sodišče razpisuje 2. narok za preizkus

terjatev v stečajni zadevi Utrinek – Tanja
Jurjevec, s.p., Senično 67, Križe, reklam-
ne storitve – v stečaju, ki bo dne 27. 3.
1998 ob 8.30 v sobi 14, tega sodišča.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 20. 2. 1998

St 23/95 S-121
To sodišče je po opravljenem naroku

dne 30. 1. 1998 na seji senata dne 24. 2.
1998  v  zvezi  s  pobudo  za  uvedbo
postopka  likvidacije  zoper  dolžnika  Čar-
tersko remontni pristan, Viližan Izola,
d.o.o., Polje, št. 8, Izola sklenilo:

1. Likvidacijski postopek se ne izvede.
2. Nad dolžnikom Čartersko remontni

pristan, Viližan Izola, d.o.o., Polje št. 8, se
začne stečajni postopek in se takoj zaključi.

3. Upniki lahko vložijo pritožbo v roku
15 dni, po objavi sklepa v Uradnem listu
RS.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 25. 2. 1998

St 2/98 S-122
To sodišče je s sklepom St 2/98 z dne

25. 2. 1998 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Veriga, proizvodnja verig in vi-
jakov, d.o.o., Lesce, Alpska 43.

Za stečajnega upravitelja je postavljen
Andrej Kozelj, Gradaška 12/b, Ljubljana.

Upnike pozivamo naj z vlogo v dveh izvo-
dih in dokazi prijavijo svoje terjatve stečaj-
nemu senatu v dveh mesecih od dneva ob-
jave tega oklica.

Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove do stečajnega dolž-
nika.

Narok za preizkus terjatev bo dne 19. 6.
1998 ob 9. uri, v sobi 121/I tukajšnjega
sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
25. 2. 1998.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 25. 2. 1998

St 55/97 S-123
To sodišče je s sklepom St 55/97 dne

26. 2. 1998 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Šavrić Trade, d.o.o., Ljubljana,
Celovška 111.

Za stečajnega upravitelja se imenuje Rok
Koren, odvetnik iz Ljubljane.

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

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

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 4. 6. 1998 ob 13.30, soba 368/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
26. 2. 1998.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 2. 1998

Razpisi
 delovnih mest

Ob-922
Na podlagi tretjega odstavka 41. člena

zakona o uresničevanju javnega interesa na
področju kulture (Ur. l. RS, št. 75/94), dru-
gega odstavka 1. ter 8. in 9. člena odloka o
ustanovitvi javnega zavoda: Zavod za kul-
turo Delavski dom Trbovlje (Uradni vestnik
Zasavje, št. 10/96, 2/97 in 3/98), razpisu-
je Občinski svet občine Trbovlje, kot izvaja-
lec ustanoviteljskih pravic Občine Trbovlje,
prosto delovno mesto

direktorja Zavoda za kulturo Delav-
ski dom Trbovlje.

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:

– visoka ali višja izobrazba,
– najmanj pet let delovnih izkušenj in

poznavanje kulturne dejavnosti ter izkušnje
pri samostojni pripravi in organiziranju kul-
turnih projektov oziroma programov,

– zakonske pogoje,
– predložiti morajo program dela zavoda.
Direktor opravlja funkcijo poslovnega in

programskega direktorja. Mandat direktorja
traja pet let.

Kandidati naj prijavo z dokazili o izpolnje-
vanju razpisnih pogojev pošljejo v petnajstih
dneh po objavi tega razpisa, v zaprti kuverti z
označbo “razpis za direktorja Zavoda za kul-
turo Delavski dom Trbovlje“, na naslov Obči-
na Trbovlje, Leninov trg 4, 1420 Trbovlje.

Kandidate bomo o izbiri obvestili v pet-
najstih dneh po imenovanju.

Občinski svet
Občina Trbovlje

Št. 13130-001/98-4043 Ob-1007
Razpisna komisija Agencije Republike

Slovenije za plačilni promet, podružnica Ce-
lje, na podlagi 33. člena statuta Agencije
Republike Slovenije za plačilni promet raz-
pisuje prosto delovno mesto

pomočnika direktorja podružnice II.
Poleg splošnih zakonskih pogojev mora

kandidat izpolnjevati še naslednje pogoje:
– VII. stopnja strokovne izobrazbe eko-

nomske ali družboslovne smeri,
– 5 let delovnih izkušenj.
Drugi podatki o delovnem mestu:
– reelekcija vsaka 4 leta,
– konkurenčna klavzula.
Kandidati, ki izpolnjujejo razpisne pogo-

je, naj pisno vlogo z dokazili pošljejo v roku
8 dni od dneva objave, na naslov: Agencija
Republike Slovenije za plačilni promet, po-

družnica Celje, Ljubljanska 1a, 3000 Celje
(za razpisno komisijo).

O izbiri bodo kandidati obveščeni v za-
konitem roku.

Agencija RS za plačilni promet
Podružnica Celje

Št. 122-1/98 Ob-1043
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi drugega odstavka 258.j čle-

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

a)
– 2 prosti mesti sodnikov za prekrške

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

s sedežem v Logatcu,
– 4 prosta mesta sodnikov za pre-

krške s sedežem v Novi Gorici,
– 1 prosto mesto sodnika za prekrške

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

krške s sedežem v Sežani,
– 1 prosto mesto sodnika za prekrške

s sedežem v Škofji Loki,
– 1 prosto mesto sodnika za prekrške

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

s sedežem na Vrhniki.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne

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

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

Javna naročila
po zakonu

o javnih naročilih

Popravek

Št. 663-05-004/98-002 Ob-1064
V nameri o javnem naročilu za nadomest-

no izgradnjo bivalnih in rehabilitacijskih pro-
storov za odrasle osebe Zavoda dr. Marija-
na Borštnerja v Donavi, objavljenem v Urad-
nem listu RS, št. 13, z dne 20. 2. 1998,
Ob-729, Št. 663-05-004/98, se spremeni
zadnji odstavek 4. točke in glasi: Datum ob-
jave javnega razpisa: 29. 5. 1998.

Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve

Namera o naročilu
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Št. 110-1/93 Ob-1023
Na podlagi tretjega odstavka 18. člena

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

namero o javnem naročilu

1. Ime  oziroma  naziv  in  sedež  naroč-
nika: Ministrstvo za promet in zveze – Di-
rekcija RS za ceste, kont. oseba mag. Pe-
ter Pengal, dipl. inž., Tržaška 19, Ljublja-
na, tel. 178-80-35, faks 178-81-23, soba
št. 419.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: rekonstrukcija ma-
gistralne ceste M-10, odsek 282, Višnja
vas–Celje od km 6+428 do km 7+500
za priključkom na AC za center Celja do
križišča Dečkova–Bežigrajska z Maribor-
sko cesto.

3. Orientacijska vrednost naročila:
550,000.000 SIT.

Čas razpisa: začetek 15. 6. 1998 in za-
ključek 15. 7. 1998.

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

njevanju ponudb
Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-

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

Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija RS za ceste

Št. 123000 Ob-1055
Na podlagi tretjega odstavka 18. člena

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

namero o javnem naročilu

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija,
kont. oseba Samo Grošelj, Ambrožev trg 7,
Ljubljana, tel. 061/17-29-210, faks
061/17-29-297, e-mail: sgroselj@vo-ka.si.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela, storitve.

Navedba vsebine: predmet razpisa je
rekonstrukcija obstoječe čistilne napra-
ve v Črnučah.

Predviden je postopek čiščenja po si-
stemu sekvenčnih reaktorjev (SBR).

Obseg del obsega pridobitev vseh so-
glasij (od LD do gradbenega dovoljenja),
izvedba vseh gradbenih del, nabava in
vgradnja potrebne strojne, elektro in teleko-
munikacijske opreme po sistemu gradnja
na ključ.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa:
570,000.000 SIT, začetek 5. 6. 1998 in
zaključek 31. 6. 1998.

4. Dobavni rok: 24 mesecev.
5. Omejitve, ki bodo upoštevane pri oce-

njevanju ponudb
Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-

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

Javno podjetje Vodovod-
Kanalizacija, d.o.o., Ljubljana

Javni razpis za izbiro izvajalca
brez omejitev

Popravek

V javnem razpisu za izbiro izvajalca brez
omejitev za izdelavo projektov, Agencije za
radioaktivne odpadke, objavljenem v Urad-
nem listu RS, št. 15, z dne 27. 2. 1998,
Ob-906, se orientacijska vrednost naročila
za izdelavo projekta v 3. točki pod 2.2. pra-
vilno glasi: 16,000.000 SIT.

Uredništvo

Popravek
Ob-1048

V javnem razpisu za izbiro izvajalca brez
omejitev za izvajanje gozdnih posekov in širi-
tev DV tras na območju EP Podlog, objavlje-
nem v Uradnem listu RS, št. 15 z dne 27. 2.
1998, Ob-862, Št. 8120/1998/277, se
tekst od šestega odstavka 5. točke dalje pra-
vilno glasi:

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Javni razpis
– Izvajanje gozdnih posekov in širitev DV tras
na območju EP Podlog“ in številko objave
javnega razpisa v Uradnem listu RS.

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

Javno odpiranje ponudb bo 30. 3. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Elektro-Slovenija,
d.o.o., odpiranje vodi Srečko Lesjak, Haj-
drihova 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 14. 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: 14. 5. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 24. 4. 1998.
Elektro-Slovenija, d.o.o.

Ljubljana

Popravek
Ob-1059

V javnem razpisu za izbiro izvajalca brez
omejitev za izvedbo gradbenih, obrtniških in
instalacijskih del nadzidave učilniškega trak-
ta Ljudske univerze v Novi Gorici, objavlje-
nem v Uradnem listu RS, št. 15, z dne 27. 2.
1998, Ob-897, se spremenita 6. in 7. toč-
ka in pravilno glasita:

6. Ponudbe je potrebno predložiti najka-
sneje do 30. marca 1998 do 13. ure.

7. Javno odpiranje bo istega dne ob
13.15.

Ljudska univerza Nova Gorica

Popravek

Št. 8120/1998/321 Ob-1062
V javnem razpisu za izbiro izvajalca brez

omejitev za gradbena in elektromontažna
dela – zamenjava VN opreme v RTP
400/220/110 kV Podlog, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 13, z dne 20. 2.
1998, Ob-724, se datum javnega odpiranja
ponudb v 6. točki pravilno glasi:

Javno odpiranje ponudb bo 26. 3. 1998
ob 10. uri na naslovu: ELES, d.o.o., Hajdri-
hova 2.

Elektro-Slovenija, d.o.o., Ljubljana

Št. 0313-28/98 Ob-874
Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.

l. RS, št. 24/97) objavlja Občina Rogaška
Slatina

javni razpis
za izbiro izvajalca del za dobavo

in montažo opreme v telovadnico
pri I. OŠ v Rogaški Slatini

1. Naročnik : Občina Rogaška Slatina,
Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina.

2. Predmet razpisa: dobava in monta-
ža opreme v telovadnico pri I. OŠ v Ro-
gaški Slatini.

3.Orientacijska vrednost del:
18,500.000 SIT.

4. Predvideni rok pričetka del je 1. 7.
1998. Rok za dokončanje del je 1. 8.
1998.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– reference,
– rok izvedbe,
– usposobljenost ponudnika za realiza-

cijo ponudbenih del,
– garancijski rok in
– druge ugodnosti.
Omejitev za izbiro najugodnejšega po-

nudnika je fiksna cena do konca montaže.
6. Rok  za  oddajo  ponudb  je  do

ponedeljka 23. 3. 1998 do 12. ure ne
glede na vrsto prenosa, na naslov: Občina
Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, Ro-
gaška Slatina.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena “Ne odpiraj – ponudba za opremo
telovadnice”.

7. Javno odpiranje ponudb bo 24. 3.
1998 ob 12. uri v prostorih Občine Ro-
gaška Slatina.

Predstavniki ponudnikov morajo predlo-
žiti pisno pooblastilo za zastopanje.

8. Ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa najkasneje v 15 dneh od dne-
va odpiranja ponudb.

9. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo z razpisnimi pogoji, od dneva
razpisa dalje, vsak delovni dan od 10. do
12. ure na sedežu Občine Rogaška Slatina,
Izletniška 2, v tajništvu urada župana. Infor-
macije lahko dobite na telefon
063/814-222. Rok za dvig razpisne doku-
mentacije je do 13. 3. 1998.
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Razpisno dokumentacijo lahko dvignete
proti plačilu 15.000 SIT. Nakazilo nakažete
na žiro račun št. 50730-630-10-217 Obči-
na Rogaška Slatina s pripisom “Javni razpis
za opremo telovadnice”.

Občina Rogaška Slatina

Št. 56/98 Ob-921
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  naroč-
nika: Vrtec Ljubljana Center, Poljanska ce-
sta 12, Ljubljana, kont. oseba: vodja služ-
be za prehrano Radmila Bosnić, tel.
061/312-294 in 322-391, faks
061/1326-090.

2. Predmet javnega naročila: prehram-
beno blago–živila.

3. Navedba vsebine: sukcesivna doba-
va živil razvrščenih v 15 skupin

1. mleko in mlečni izdelki - 16 mio SIT,
2. meso in mesni izdelki - 40 mio SIT,
3. ribe in ribji izdelki - 1 mio SIT,
4. jajca - 2 mio SIT,
5. olja in izdelki olja - 2 mio SIT,
6. sveža zelenjava in suhe stročnice -

6 mio SIT,
7. zmrznjena in konzervirana zelenjava -

5 mio SIT,
8. sadje - 14 mio SIT,
9. konzervirano sadje - 1 mio SIT,
10. sadni sokovi - 4 mio SIT,
11. žita, mlevski izdelki in testenine -

3 mio SIT,
12. zmrznjeni izdelki iz testa - 1 mio SIT,
13. kruh in pekovsko pecivo - 10 mio

SIT,
14. slaščičarski izdelki in keksi - 2 mio

SIT,
15. splošno prehrambeno blago - 9 mio

SIT.
Naročnik si pridržuje pravico do spre-

memb količine nabav posameznih živil, z
ozirom na spremembe obsega dela in de-
janske potrebe.

3. Orientacijska vrednost naročila
116,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 24 mesecev, začetek
1. 6. 1998, zaključek 31. 5. 2000.

5. Merila  za  izbiro  najugodnejše  po-
nudbe  in  omejitve,  ki  bodo  upoštevane
pri  ocenjevanju  ponudb:  kvaliteta,  cena
in druga merila navedena v razpisni doku-
mentaciji.

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

6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
prispele oziroma bodo predložene najka-
sneje do 26. 3. 1998 do 12. ure na naslov
naročnika: Vrtec Ljubljana Center, Poljan-
ska 12, Ljubljana, prevzemnik tajnica Sonja
Fijavž, vsak delovni dan od ponedeljka do
petka, med 9. in 12 uro, tel. 061/312-294
in 061/322-391.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ne odpiraj, ponud-
ba-javni razpis brez omejitev za dobavitelje
živil” in številko objave v Uradnem listu RS.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

7. Naslov, prostor, datum in ura odpira-
nja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 31. 3. 1998
ob 9 uri na naslovu: Vrtec Ljubljana Center,
enota Ana Ziherl, Čufarjeva 14, pedagoška
soba (klet). Odpiranje bo vodila Radmila Bo-
snić, dipl.org.dela.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 19. 5. 1998.

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

Razpisna  dokumentacija  je  na  razpo-
lago  do  16.  3.  1998  vsak  delovni  dan
od  ponedeljka  do  petka  med  9.  in
12. uro za 6.000 SIT. Prometni davek je
vštet v ceno. Zainteresirani ponudniki lah-
ko dvignejo razpisno dokumentacijo v taj-
ništvu Vrtca Ljubljana Center, Poljanska ce-
sta 12, Ljubljana. Kontaktna oseba tajnica,
Sonja Fijavž, tel. 061/312-294 in
061/322-391.

Način plačila razpisne dokumentacije: z
virmanom na račun številka
50100-603-40568, sklic na št. 29725.
Dvig dokumentacije je možen ob predložitvi
dokazila o plačilu.

10. Ostali podatki
Dodatne informacije dobijo ponudniki na

naslovu naročnika Vrtec Ljubljana Center,
Poljanska cesta 12, Ljubljana, vsak delovni
dan med 8. in 9. uro do 5 dni pred iztekom
roka za oddajo ponudb. Kontaktna oseba:
vodja službe za prehrano Radmila Bosnić,
tel. 061/312-294 in 061/ 322-391, faks
061/1326-090.

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

Ponudba mora skupaj s ponudbeno do-
kumentacijo veljati 45 dni od dneva odpira-
nja ponudb.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 22. 5. 1998 v Uradnem listu RS.

Vrtec Ljubljana Center

Št. 99 Ob-963
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro ponudnika brez omejitev za

leto 1998
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

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

2. Predmet javnega naročila: papir in
grafični material za tiskarno RTV Slovenija.

3. Navedba vsebine: sukcesivne doba-
ve materialov po naslednjih skupinah:

Blagovna skupina A: papir,
Blagovna skupina B: grafični mate-

rial.
4. Orientacijska vrednost naročila:

8,000.000 SIT.
5. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja nabav: 1998.
6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be, ki bodo upoštevane:
– cena po posameznih artiklih ali po po-

sameznih grupah artiklov,

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

– stalnost cen in najnižje cene,
– plačilni pogoji,
– način fakturiranja,
– vrednostni in količinski popusti,
– dobavni rok in način dobave,
– garancija dobav in odzivni čas,
– sposobnost prilagajanja potrebam na-

ročnika,
– ostale ugodnosti, ki jih nudijo ponud-

niki,
– druga merila, navedena v razpisni do-

kumentaciji.
7. Rok v katerem morajo ponudniki pred-

ložiti ponudbe je 15 dni in začne teči na-
slednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Ponudbe je treba poslati na naslov: RTV
Slovenija, komercialna služba, Kolodvorska
2, 1550 Ljubljana, preko vložišča RTV Slo-
venija. Velja datum poštnega žiga.

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. 003/98.

Ponudbe morajo biti veljavne do skleni-
tve pogodbe.

8. Javno odpiranje ponudb bo 25. 3.
1998 ob 13. uri, v sobi 37/V v prostih JZ
RTV Slovenija, Kolodvorska 2, RTV Center,
Ljubljana.

9. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo od 9. 3. 1998 do 13. 3. 1998
med 10. in 13. uro pri Ferdu Permoserju,
Tiskarna RTV SLO, Dalmatinova 8, Ljublja-
na, tel. 175-46-11, faks 132-91-88 z ozna-
ko za tiskarno.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
za 10.000 SIT po enodnevni predhodni na-
javi po telefonu ali telefaksu. Način plačila
je negotovinski na račun številka
50101-603-45036 z oznako predmeta pla-
čila. Dodatne informacije so na razpolago
samo v pismeni obliki na naslovu kot pod
9. točko.

10. Naročnik si pridržuje pravico do več-
jih ali manjših nabav od razpisanih odvisno
od finančnih možnosti in tekočih potreb.

11. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
razpisa najkasneje v sedmih dneh po pod-
pisu sklepa o izbiri najugodnejšega ponud-
nika.

JZ RTV Slovenija

Št. 65 Ob-969
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 062/449-23-11,
III. nadstropje.

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

ske folije za ovijanje časnikov, časopi-
sov in drugih tiskovin.

3. Orientacijska vrednost naročila:
20,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 5. 1998 in zaključek 30. 4. 1999.



Stran 1890 / Št. 18 / 6. 3. 1998 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

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, 2000 Maribor, tel. 062/449-200, faks
449-23-11, III. nadstropje.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 1. 4. 1998
ob 8. uri, na naslovu: Pošta Slovenije,
d.o.o., odpiranje vodi komisija za izbor,
Slomškov trg 10, Maribor, tel.
062/449-200, faks 062/449-23-11, sej-
na soba, III. nadstropje.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 22. 4. 1998.

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

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 20. 3. 1998 za 5.000 SIT od 10. do
13. ure.

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

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

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

čila: 29. 4. 1998.

Št. 65 Ob-971
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

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

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine:
– zakup medijskega prostora,
– oblikovanje reklamnega materiala.
3. Orientacijska vrednost naročila:

70,000.000 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: 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 7. 4. 1998 do
12. ure, na naslov: Pošta Slovenije, d.o.o.,
prevzemnik Peter Hometer, Slomškov trg
10, 2000 Maribor, tel. 062/449-200, faks
449-23-11, III. nadstropje.

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

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

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

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 28. 4. 1998.

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

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 20. 3. 1998 za 10.000 SIT od 10. do
13. ure.

Način plačila: virman ali splošna položni-
ka 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.

Št. 65 Ob-972
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

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

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: dobava kuvert, ob-

lazinjenih kuvert in paketne embalaže
za nadaljnjo prodajo.

3. Orientacijska vrednost naročila:
42,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 8. 5. 1998 in zaključek 7. 5. 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 bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike v viši-
ni 10%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 7. 4. 1998 do
12. ure, na naslov: Pošta Slovenije, d.o.o.,
prevzemnik Peter Hometer, Slomškov trg
10, 2000 Maribor, tel. 062/449-200, faks
449-23-11, III. nadstropje.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 8. 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 062/449-23-11, sej-
na soba, III. nadstropje.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 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
062/449-23-11, III. nadstropje.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 20. 3. 1998 za 5.000 SIT od 10. do
13. ure.

Način plačila: virman ali splošna položni-
ka 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-975
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Srednja gostinska in turistična šola, kont.
oseba Busija Tihomir (med 8. in 11. uro),
Prekomorskih brigad 7, Izola, tel.
066/647-159, faks 066/645-495.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nabava pijač, živil in

drugih artiklov po skupinah za leto
1998:

I. skupina: žgane pijače,
II. skupina: pivo – Laško,
III. skupina: pivo – Union,
IV. skupina: vino,
V. skupina: sokovi, gazirane pijače,

mineralna voda,
VI. skupina: sadni sirupi za točilni

pult,
VII. skupina: vse vrste svežega mesa,
VIII. skupina: suhomesnati proizvodi,
IX. skupina: ribe in ribji izdelki,
X. skupina: mleko in mlečni izdelki,
XI. skupina: kruh, moka, testenine,
XII. skupina: zmrznjeni izdelki – žitni

in krompirjevi,
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XIII. skupina:  sveža  zelenjava  in
sadje,

XIV. skupina: zmrznjena zelenjava,
XV. skupina: konzervirana živila,
XVI. skupina: olje,
XVII. skupina: jajca,
XVIII. skupina: papirnata konfekcija,

pralni prašek, čistila,
XIX. skupina: kurilno olje.
3. Orientacijska vrednost naročila:
I. skupina: 300.000 SIT,
II. skupina: 500.000 SIT,
III. skupina: 500.000 SIT,
IV. skupina: 1,350.000 SIT,
V. skupina: 3,000.000 SIT,
VI. skupina: 750.000 SIT,
VII. skupina: 9,500.000 SIT,
VIII. skupina: 3,450.000 SIT,
IX. skupina: 2,000.000 SIT,
X. skupina: 3,000.000 SIT,
XI. skupina: 3,400.000 SIT,
XII. skupina: 750.000 SIT,
XIII. skupina: 3,750.000 SIT,
XIV. skupina: 750.000 SIT,
XV. skupina: 1,950.000 SIT,
XVI. skupina: 750.000 SIT,
XVII. skupina: 750.000 SIT,
XVIII. skupina: 2,600.000 SIT,
XIX. skupina: 3,750.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: 9 mesecev, začetek 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 bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike v viši-
ni 10%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 26. 3. 1998 do
14. ure, na naslov: Srednja gostinska in
turistična šola, prevzemnica Ornela Gre-
gorič, Prekomorskih brigad 7, Izola, tel.
066/647-159,  faks  066/645-495,  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.

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

Javno odpiranje ponudb bo 26. 3.
1998 ob 14.30, na naslovu: Srednja go-
stinska in turistična šola, odpiranje vodi
predsednik komisije, Prekomorskih brigad
7, Izola, tel. 066/647-159, faks
066/645-495, knjižnica.

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: Srednja gostinska in turi-
stična šola, kont. oseba Ornela Gregorič,
Prekomorskih brigad 7, Izola, tel.
066/647-159,  faks  066/645-495,  taj-
ništvo.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 20. 3. 1998 za 1.000 SIT.

Način plačila: pri blagajni oziroma na ŽR
številka: 51430-603-30437, sklicna št.
7897.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Srednja gostinska in turistična šola, kont.
oseba Busija Tihomir (med 8. in 11. uro),
Prekomorskih brigad 7, Izola, tel.
066/647-159, faks 066/645-495.

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

Ponudba mora veljati do: 20. 5. 1998.
Srednja gostinska in turistična šola,

Izola

Št. 16/97 Ob-974
Občina Škofljica, na podlagi zakona o

javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) ob-
javlja

javni razpis
za izgradnjo sekundarnega

vodovodnega omrežja v naselju
Gradišče v KS Pijava gorica

v dolžini 990 m
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Občina Škofljica, Šmarska cesta 3,
Škofljica.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
+ montažna dela za izgradnjo sekundarne-
ga vodovodnega omrežja v naselju Gradišče
na vodovodnem sistemu VS-20 Pijava gori-
ca v dolžini 990 m.

3. Orientacijska vrednost naročila:
13,000.000 SIT.

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

5. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
prispele po pošti ali osebno predložene naj-
kasneje do 2. 4. 1998 do 12. ure, na na-
slov: Občina Škofljica, Šmarska cesta 3,
1291 Škofljica, tel. 061/666-311, faks
061/667-872. Zapečatene ovojnice mora-
jo biti jasno označene z napisom “Ponudba
– Ne odpiraj – Izgradnja sekundarnega vo-
dovoda Gradišče“.

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

Javno odpiranje ponudb bo 2. 4. 1998
ob 12. uri v prostorih Občine Škofljica,
Šmarska cesta 3, Škofljica. Odpiranje bo
vodila za to posebej določena komisija.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni
na odpiranju ponudb, morajo predložiti
pooblastila pred odpiranjem.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa: ponudniki
bodo obveščeni o izidu razpisa v 15 dneh
po podpisu sklepa.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumen-
tacijo: P.U.Z. d.o.o., Podjetje za urejanje
zemljišč, Slovenčeva 97/I, 1113 Ljubljana,
kontaktna oseba Janko Žnidaršič, soba 10,
tel. 061/1686-125, faks 061/1686-102,
041/627-459.

Razpisna dokumentacija je na razpola-
go od 9. 3. 1998 do 2. 4. 1998 s fotoko-
pijo potrdila o plačilu materialnih stroškov
5.000 SIT.

Način plačila: s položnico na žiro račun
P.U.Z. d.o.o., št.: 50103-601-61096, s pri-
pisom “Razpisna dokumentacija – sekun-
dar Gradišče “

9. Opcija ponudbe je 90 dni.
Občina Škofljica

Su 65-3/98 Ob-976
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: Okrožno sodišče Kranj, kont. oseba To-
ne Pfajfar ali Karolina Rozman, Zoisova 2,
Kranj, tel. 064/22-6666.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: storitve: sukcesivna

dobava pisarniškega in računalniškega
potrošnega materiala.

3. Orientacijska vrednost naročila:
13,000.000 SIT.

4. Rok  začetka  in  dokončanja  del:
začetek 1. 5. 1998 in zaključek 30. 4.
1998.

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

Pri  ocenjevanju  ponudb  ne  bodo
upoštevane  preference  za  domače  po-
nudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 23. 3. 1998 do
12. ure, na naslov: Okrožno sodišče Kranj,
prevzemnica Urad predsednice – Tatjana
Fende, Zoisova 2, 4001 Kranj, tel.
064/22-6666, soba št. 313/III.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj –
javni razpis za sukcesivno dobavo pisar-
niškega in računalniškega potrošnega ma-
teriala, št. Su 65-3/98”.

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

Javno odpiranje ponudb bo 24. 3. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Okrožno sodišče
Kranj, odpiranje vodi Maja Kostanjšek ali
Tone Pfajfar, Zoisova 2, Kranj, tel.
064/22-6666, soba št. 12/pritličje.

Predstavniki ponudnikov pred pričetkom
javnega odpiranja ponudb izročijo komisiji
pooblastilo za sodelovanje.

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

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

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Okrožno sodišče v Kranju,
kont. oseba Tone Pfajfar ali Karolina Roz-
man, Zoisova 2, Kranj, tel. 064/22-6666,
soba št. 319/III ali 127/I.

Razpisna dokumentacija je na razpola-
go za ogled in prevzem do 17. 3. 1998,
vsak delovni dan od 10. do 12. ure, za
20.000 SIT.

Način  plačila:  virman,  na  račun  števil-
ka:  Okrožno  sodišče  Kranj,  žiro  račun
št.  51500-637-53589,  sklicna  številka:
Su 65-3/98.

Ponudniki, ki želijo prevzeti razpisno do-
kumentacijo,  morajo  predložiti  pooblasti-
lo  za  prevzem  in  dokazilo  o  plačilu
20.000 SIT.

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

Ponudba mora veljati 60 dni od dneva
odpiranja ponudb.
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Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 17. 4. 1998.

Okrožno sodišče v Kranju

Ob-977
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulte-
ta, Oddelek za zootehniko, kont. oseba Moj-
ca Koman Rajšp, dipl. inž. kem., Groblje 3,
Domžale, tel. 061/717-800, faks
061/721-005.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: sistem tekočinske

kromatografije visoke ločljivosti (HPLC).
Konfiguracija inštrumenta naj zajema na-

slednje glavne komponente: kvarterna čr-
palka, vakuumski razplinjevalec, atosampler
z možnostjo gretja in hlajenja vzorcev, gre-
lec kolon, UV-VIS detektor, pulzni elektro-
kemijski detektor, scanning fluorescenčni
detektor, strojna in programska oprema za
upravljanje sistema, postavka za potrošni
material (kolone, viale), uvajanje v delo s
sistemom, validacija sistema.

3. Orientacijska vrednost naročila:
12,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 2 meseca in/ali 60 dni.
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
upoštevane preference za domače ponud-
nike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 14. 4. 1998 do
9. ure, na naslov: Univerza v Ljubljani, Bio-
tehniška fakulteta, prevzemnik Oddelek za
zootehniko, Groblje 3, 1230 Domžale, tel.
061/717-800, faks 061/721-005.

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 na-
ročila.

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

Javno odpiranje ponudb bo 14. 4. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Biotehniška fakulte-
ta, Oddelek za zootehniko, odpiranje vodi
prof. dr. Andrej Orešnik, Groblje 3, Domža-
le, tel. 061/717-800, faks 061/721-005,
zbornica.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 21. 4. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Biotehniška fakulteta, Od-
delek za zootehniko, kont. oseba Mojca Ko-
man Rajšp, dipl. inž. kem., Groblje 3, Dom-
žale, tel. 061/717-800, faks
061/721-005, soba št. S4-43.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 20. 3. 1998 za 5.000 SIT.

Način  plačila:  neposredno  nakazilo
na žiro račun Oddelka za zootehniko na

račun številka: 50120-609-10290 APP
Domžale.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 30. 6. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 8. 5. 1998.
Univerza v Ljubljani

Biotehniška fakulteta
Oddelek za zootehniko

Št. 8120/1998/318 Ob-978
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: elektro-
montažna dela – zamenjava VN opreme
v RTP 400-200/110/35 kV Divača.

3. Orientacijska  vrednost  naročila  in
predvideni  čas  objave  razpisa:
21,000.000 SIT, začetek 6. 3. 1998 in
zaključek 8. 5. 1998.

4. Rok izvedbe: do 22. 10. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 6. 4. 1998 do
9.30, na naslov: Elektro-Slovenija, d.o.o.,
prevzemnica Katarina Lipovec, Hajdrihova
2, Ljubljana, tel. 061/216-405, faks
061/219-389, soba št. 3 C 5.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba Javni razpis –
Elektromontažna dela – zamenjava VN opre-
me v RTP 400-220/110/35 kV Divača –
Ne odpiraj” in številko objave javnega razpi-
sa v Uradnem listu RS.

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

Javno odpiranje ponudb bo 6. 4. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Elektro-Slovenija,
d.o.o., odpiranje vodi Jože Vimpolšek, Haj-
drihova 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 21. 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 13. 3. 1998, med 8. in 12. uro, za
106.500 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: 21. 5. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 8. 5. 1998.

Št. 8120/1998/312 Ob-979
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  na-
ročnika:  Elektro-Slovenija,  d.o.o.,  kont.
oseba  Milan  Kenda,  Hajdrihova  2,  Ljub-
ljana,  tel.  061/222-854,  125-03-33,
faks 061/125-22-50.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
in obrtniška dela – zamenjava VN opre-
me v stikališču 220 kV v RTP
400-200/110/35 kV Divača.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 38,000.000
SIT, začetek 6. 3. 1998 in zaključek 8. 5.
1998.

4. Rok izvedbe: do 22. 10. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 8. 4. 1998 do
9.30, na naslov: Elektro-Slovenija, d.o.o.,
prevzemnica Katarina Lipovec, Hajdrihova
2, Ljubljana, tel. 061/216-405, faks
061/219-389, soba št. 3 C 5.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba Javni razpis –
gradbena in obrtniška dela – zamenjava VN
opreme v stikališču 220 kV v RTP
400-220/110/35 kV Divača – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS.

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

Javno odpiranje ponudb bo 8. 4. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Elektro-Slovenija,
d.o.o., odpiranje vodi Jože Vimpolšek, Haj-
drihova 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 23. 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 13. 3. 1998, med 8. in 12. uro, za
106.500 SIT.

Način plačila: virmansko, na žiro račun
številka: 50106-601-90093.
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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: 23. 5. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 8. 5. 1998.
Elektro-Slovenija, d.o.o.

Ob-980
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 Kan-
dolf Jože, dipl. inž. rud., Trg revolucije 12,
Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642, naložbe.

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

stroja.
3. Orientacijska vrednost naročila:

75,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: 6 mesecev, začetek 8. 5.
1998 in zaključek 8. 11. 1998.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 8. 4. 1998 do
10. ure, na naslov: RTH, d.o.o., Trbovlje,
prevzemnica Žagar Marjana, Trg revolucije
12, 1420 Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642.

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 8. 4. 1998
ob 10. uri, na naslovu: RTH, d.o.o., Trbov-
lje, odpiranje vodi predsednik komisije, 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 12. 5. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont.
oseba Žagar Marjana, Trg revolucije 12,
Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 2. 4. 1998 za 10.000 SIT.

Način plačila: nakazilo na žiro račun
RTH, d.o.o., številka: 52700-601-18647
pri Agenciji za plačilni promet Trbovlje.

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: 20. 5. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 24. 5. 1998.

Ob-981
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 Kan-
dolf Jože, dipl. inž. rud., Trg revolucije 12,
Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642.

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

in smernega verižnega transporterja.
3. Orientacijska vrednost naročila:

60,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: 6 mesecev, začetek 7. 5.
1998 in zaključek 7. 11. 1998.

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

Pri ocenjevanju ponudb bodo upošte-
vane preference za domače ponudnike o
višini 10%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 7. 4. 1998 do
12. ure, na naslov: RTH, d.o.o., Trbovlje,
prevzemnica Žagar Marjana, Trg revolucije
12, 1420 Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642.

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 7. 4. 1998
ob 12. uri, na naslovu: RTH, d.o.o., Trbov-
lje, odpiranje vodi predsednik komisije, 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. 5. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont.
oseba Žagar Marjana, Trg revolucije 12,
Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 31. 3. 1998 za 10.000 SIT.

Način plačila: nakazilo na žiro račun
RTH, d.o.o., številka: 52700-601-18647
pri Agenciji za plačilni promet Trbovlje.

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: 20. 5. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 24. 5. 1998.

Ob-982
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 Kan-
dolf Jože, dipl. inž. rud., Trg revolucije 12,
Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642, naložbe.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nabava ščitnega od-

kopnega podporja.
3. Orientacijska vrednost naročila:

380,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: 6 mesecev, začetek 10. 5.
1998 in zaključek 10. 11. 1998.

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

Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštev-
ane preference za domače ponudnike v
višini 10%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 7. 4. 1998 do
10. ure, na naslov: RTH, d.o.o., Trbovlje,
prevzemnica Žagar Marjana, Trg revolucije
12, 1420 Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642, naložbe.

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 7. 4. 1998
ob 10. uri, na naslovu: RTH, d.o.o., Trbov-
lje, odpiranje vodi predsednik komisije, 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. 5. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont.
oseba Žagar Marjana, Trg revolucije 12,
Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 31. 3. 1998 za 20.000 SIT.

Način plačila: nakazilo na žiro račun
RTH, d.o.o., številka: 52700-601-18647
pri Agenciji za plačilni promet Trbovlje.

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: 20. 5. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 24. 5. 1998.
Rudnik Trbovlje-Hrasnik, d.o.o.

Št. 814/98 Ob-983
Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.

l. RS, št. 24/97), 17. člena statuta Občine
Radovljica (Uradni vestnik Gorenjske, št.
20/95), 6. člena odloka o glasilu Občine
Radovljica (Uradni vestnik Gorenjske, št.
20/97) in v skladu s sklepom 32. redne
seje Občinskega sveta občine Radovljica, z
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dne 18. 12. 1997, Občinski svet občine
Radovljica objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca tehničnih in
marketinških del pri izdajanju

občinskega glasila “Deželne novice”
1. Naročnik javnega razpisa: Občina Ra-

dovljica, občinski svet, Gorenjska c. 19,
Radovljica.

2. Predmet javnega naročila: prenos in
financiranje opravljanja tehničnih in marke-
tinških del pri izdajanju občinskega glasila
“Deželne novice”, in sicer naslednjih del:

– organizacija in vodenje del (osnovni
stroški delovanja izvajalca),

– vnos besedil,
– lektoriranje,
– grafična priprava in prelom,
– izdelava filmov za tisk,
– tisk,
– distribucija,
– trženje oglasnega prostora,
s strani naročnika kot izdajatelja na

ustrezno usposobljeno pravno ali fizično
osebo  po  postopku  oddaje  javnega
naročila.

3. Orientacijska vrednost naročila
Na podlagi tega javnega razpisa bo na-

ročnik zagotovil 10 mio SIT s postavke št.
1.2.4. (dejavnost občinskih organov) prora-
čuna Občine Radovljica, in sicer za 10 izda-
nih številk v letu 1998. Naročnik bo financi-
ral pokritje stroškov priprave besedil, filmov,
grafike, tiska, distribucije, trženja oglasne-
ga prostora in agencijske provizije za zbra-
ne oglase.

4. Rok začetka in dokončanja del
Dela oddana na podlagi tega javnega

razpisa morajo biti izvedena med 1. januar-
jem in 24. decembrom 1998.

5. Vsebina ponudbe
Ponudniki morajo v ponudbi predložiti

vse obvezne sestavine iz razpisne dokumen-
tacije (izpolnjene obrazce in druge doku-
mente), ki jo bodo z dnem objave tega raz-
pisa lahko prevzeli pri naročniku, zlasti pa:

– pisno potrdilo (zastopnika) za podpis
pogodbe v imenu ponudnika,

– kopije originalnih dokumentov, ki pri-
kazujejo ustanovitev ali pravni status, kraj
registracije in sedež,

– vse ustrezno izpolnjene obrazce, ki jih
je prejel ponudnik v razpisni dokumentaciji,

– podrobno specificiran predmet javne-
ga naročila (oblikovna zasnova glasila z
opredelitvijo posameznih tehničnih elemen-
tov),

– poročilo o finančnem stanju ponudni-
kov (BON 1, BON 2, BON 3), samostojni
podjetniki pa morajo priložiti:

– originalno potrdilo banke, pri kateri
imajo odprt žiro račun, o povprečnem me-
sečnem stanju sredstev na žiro račun za
obdobje zadnjih šestih mesecev pred od-
dajo ponudbe,

– napoved za odmero davka od dohod-
kov iz dejavnosti za preteklo leto (originalno
potrjeno s strani pristojne izpostave Davčne
uprave RS),

– izjavo, da mu zakon, sodna ali upravna
odločba ne prepoveduje skleniti pogodbe
ter, da ni plačilno nezmožen, kakor tudi ne v
postopku prisilne poravnave, stečaja ali lik-
vidacije,

– izjavo, da ima poravnane davke in pris-
pevke ter druge dajatve določene z zako-
nom,

– finančni načrt izvajanja razpisanih del v
letu 1998,

– slikovne in grafične rešitve,
– načrt distribucije.
6. Merila za izbiro in omejitve, ki bodo

upoštevane pri ocenjevanju ponudb:
– pravočasnost in popolnost ponudbe,
– jasna predstavitev, realnost, uporab-

nost in izvedljivost idejne zasnove glasila,
odprtost širokemu krogu bralcev in dostop-
nost,

– razdelana vsebina, program, finančna
konstrukcija in časovna dinamika izvajanja
del, skladnost z namenom tega razpisa in
pričakovanimi rezultati,

– strokovna  usposobljenost,  izkušnje
in  dosežki  pripravljalca  oziroma  izvajal-
ca pri:

– organizaciji in tehnični izvedbi glasil in
revijalnega tiska,

– celostni podpori priprave glasil,
– povezava in aktivno sodelovanje z in-

stitucijami in organizacijami, ki se na svojem
delovnem področju srečujejo s potrebo po
medijski podpori v glasilu,

– natančno opredeljeni odhodki in pri-
hodki, povezani z izvajanjem del ter sklad-
nost z orientacijsko vrednostjo naročila, ta-
ko da so doseženi optimalni rezultati pri za-
gotovljenih sredstvih,

– razpolaganje z zadostnimi kadri in dru-
gimi potenciali, potrebnimi za izvedbo del,
ki so predmet javnega naročila,

– predložitev izjave o poravnanih davkih
in prispevkih ter drugih dajatvah, določenih
z zakonom,

– predložitev bančne garancije za re-
snost ponudbe z veljavnostjo 30 dni po jav-
nem odpiranju ponudb,

– ponudniki so lahko le:
– pravne osebe registrirane v RS po za-

konu o gospodarskih družbah za izdajo ti-
ska in drugih oblik javnega obveščanja,

– polnoletne in poslovno sposobne fizi-
čne osebe, ki so državljani RS in ki opravlja-
jo delo, ki so predmet tega razpisa kot sa-
mostojni podjetniki,

– ponudniki so dolžni navajati reference
za izvedbo del.

7. Rok in način predložitve ponudb
Upoštevane bodo ponudbe, predložene

v tajništvo Občinskega sveta občine Radov-
ljica, soba št. 22, I. nadstropje, Gorenjska
c. 19, Radovljica, najkasneje do 12. ure,
6. aprila 1998.

Če ponudnik pošlje ponudbo po pošti
se šteje za pravočasno predloženo ponud-
bo tista, ki je predložena do roka (ura in
datum), določenega v razpisu.

Ponudnik mora ponudbo predložiti v ori-
ginalu in eni kopiji na način določen v razpi-
sni dokumentaciji.

Če ponudnik predloži več ponudb, mora
biti vsaka ponudba vsebovana v posebnem
ovitku.

Na vsakem ovitku mora biti naveden na-
slov naročnika in vidna oznaka “Ne odpiraj
– ponudba za Deželne novice!”. Na hrbtni
strani mora biti označen naslov pošiljatelja.

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

Javno  odpiranje  ponudb  bo  v  tajniš-
tvu Občinskega sveta občine Radovljica,
soba št. 22, I. nadstropje, Gorenjska c.
19, Radovljica, dne 10. aprila 1998 ob
16. uri.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo sode-
lovali na javnem odpiranju ponudb, morajo
pred pričetkom odpiranja izročiti komisiji pi-
sna pooblastila za sodelovanje.

9. Izvedba javnega razpisa:
– pravočasno prispele, pravilno oprem-

ljene in popolne ponudbe bo obravnavala
razpisna komisija, imenovana s strani na-
ročnika,

– nepravočasno prispele ponudbe ko-
misija ne bo odpirala in jih bo ponudnikm
vrnila neodprte,

– nepravilno opremljene ponudbe bo ko-
misija v postopku odpiranja zavrnila in jih
ponudnikom vrnila neodprte,

– ponudbe,  ki  ne  bodo  vsebovale
vseh elementov iz razpisa in razpisne do-
kumentacije, bo komisija zavrnila kot ne-
popolne,

– z izbranim izvajalcem bo v roku 30 dni
od izdaje sklepa o izbiri, sklenjena pogod-
ba, ki jo v imenu Občine Radovljica sklene
župan.

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

Ponudniki bodo pisno obveščeni o odpi-
ranju ponudb in o izbiri ponudnika v zakoni-
tem roku.

11. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo, ki
jo lahko ponudniki kupijo proti plačilu
5.000 SIT na ŽR Občine Radovljica, št.
51540-630-50160 ter vse dodatne infor-
macije lahko dobijo v tajništvu Občinskega
sveta občine Radovljica, soba št. 22, I.
nadstropje, Gorenjska c. 19, Radovljica,
pri Igorju Pogačniku, vsak delovni dan od
10. do 12. ure, tel.064/714-222, int. 34.

Občina Radovljica

Ob-984
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: Upra stan, d.o.o., kont. oseba Zdenka
Fleisinger, Ul. Ruške čete 3, Ruše, tel.
062/661-755, faks 062/661-033.

2. Predmet javnega naročila: gradbena,
obrtniška in instalacijska dela.

Navedba vsebine: preureditev pod-
strešja v stanovanje, Sp. Trg 2, Lovrenc
na Pohorju.

3. Orientacijska vrednost naročila in pred-
videni čas objave razpisa: 13,500.000 SIT,
od 6. 3. 1998.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek se predvidi julija 1998, dokončanje del
do 30. 9. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika: cena, roki, reference, možnost za-
mika s plačili, druga merila, navedena v raz-
pisni dokumentaciji.

Naročnik se ne obvezuje, da bo sprejel
najnižjo ali katerokoli prijavo oziroma po-
nudbo.
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6. Razpisno dokumentacijo lahko po-
nudniki dvignejo za 20.000 SIT takoj po
objavi razpisa v Uradnem listu RS na sede-
žu naročnika Ul. Ruške čete 3, Ruše.

7. Način  plačila:  negotovinsko  z  vir-
manom na žiro račun Upra stan
51800-601-111421.

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

9. Rok za oddajo ponudb je 10 dni po
objavi razpisa v Uradnem listu RS, na sede-
žu Upra stan, Ruše, Ul. Ruške čete 3.

Ponudbe pošljite na naslov: Upra stan,
d.o.o., Ul. Ruške čete 3, 2342 Ruše.

Ponudbe morajo biti zapečatene v ovoj-
nicah z oznako “Ne odpiraj – ponudba Sp.
Trg 2”.

Opcija ponudbe mora biti do sklenitve
pogodbe, oziroma do 30. 6. 1998.

10. Odpiranje ponudb bo 18. 3. 1998 v
sejni sobi Ul. Ruške čete 3, Ruše, ob
10. uri.

Na dan odpiranja ponudb lahko s poob-
lastilom sodelujejo tudi ponudniki.

11. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
najkasneje do 31. 3. 1998.

12. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Upra stan, d.o.o.

Ob-985
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 Tržič, kont. oseba Vesna Paljk,
Trg svobode 18, Tržič, tel. 064/53-462,
faks 064/50-790.

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

dokumentacije PGD in PZI za gradnjo
Osnovne šole Tržič in večnamenske
športne dvorane Tržič.

3. Orientacijska vrednost naročila:
8,300.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek marec 1998 in zaključek julij 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše
ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo
upoštevane

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: Občina Tržič, prevzem-
nik tajništvo župana, Trg svobode 18, 4290
Tržič, tel. 064/50-072, faks 064/50-790.

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 23. 3. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Občina Tržič, odpi-
ranje vodi Komisija za vodenje postopkov
oddaj javnih naročil, Trg svobode 18, Tržič,

tel. 064/50-072, faks 064/50-790, mala
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: Občina Tržič, kont. oseba
Vesna Paljk, Trg svobode 18, Tržič, tel.
064/53-462, faks 064/50-790.

Razpisna dokumentacija je na razpola-
go od 9. 3. 1998 do 20. 3. 1998 za
15.000 SIT.

Način plačila: na žiro račun Občine Tr-
žič, na račun številka: 51520-630-50134.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

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

čila: 15. 4. 1998.
Občina Tržič

Ob-989
Javni razpis

za izbiro dobavitelja opreme za
proizvodnjo suhih malt

1. Naročnik: RSC Mežica v zapiranju,
d.o.o., Glančnik 6, Mežica.

2. Predmet razpisa: dobava in montaža
elektrostrojne opreme za proizvodnjo suhih
malt.

3. Orientacijska vrednost naročila:
120,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 4 mesece po podpisu
pogodbe.

5. Merila za izbiro ponudnika: cena, kva-
liteta opreme, reference in druga merila na-
vedena v razpisni dokumentaciji.

6. Rok za oddajo ponudb: 14 dni po
objavi v Uradnem listu RS.

Ponudbe morajo biti predložene na na-
slov: RSC – Mežica v zapiranju, d.o.o.,
Glančnik 6, 2392 Mežica.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 24. 3. 1998
na naslovu naročnika.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa v roku 10 dni po odpiranju ponudb.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
ponudniki dvignejo razpisno dokumentaci-
jo: ponudniki lahko v razpisnem roku dobijo
razpisno dokumentacijo na naslovu naroč-
nika. Kontaktna oseba Matjaž Komprej, dipl.
inž. rud. (tel. in faks 0602/38-198).

Rudnik svinca in cinka
Mežica v zapiranju, d.o.o.

Št. 110-1/93 Ob-1024A
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: Ministrstvo za promet in zveze – Direk-
cija RS za ceste, kont. oseba Matej Lapaj-
ne, dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-36, faks 061/178-81-23, so-
ba št. 203.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: rekonstrukcija ce-
ste R 326 odsek 1162 Trebnje–Mokro-
nog od km 0.120 do km 0.720 z uredi-
tvijo cestnih priključkov (obrtna cona).

3. Orientacijska vrednost naročila:
42,550.000 SIT.

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

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 6. 4. 1998 do
8.30 na naslov: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, prevzemnik vložišče, Tr-
žaška 19a, 1000 Ljubljana, tel.
061/178-83-25, faks 061/178-83-26, so-
ba št. 123.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za Rekonstrukcija ceste Trebnje–Mokro-
nog” - M.M. Na hrbtni strani mora biti ozna-
čen naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 6. 4. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze - Direkcija RS za ceste, odpiranje
vodi strokovna komisija, Tržaška 19, Ljub-
ljana, tel. 061/178-80-74, faks
061/178-81-23, soba št. 220/II.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 21. 5. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, kont. oseba Irena Skubic,
Tržaška 19a, Ljubljana, tel.
061/178-83-36, faks 061/178-83-26, so-
ba št. 105.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 13. 3. 1998 za 6.300 SIT.

Način plačila: na blagajni DDC (soba
105) oziroma z virmanom na račun št.:
50105-601-13838.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na na-

slovu: Družba za državne ceste d.o.o.,
Ljubljana, kont. oseba Miran Marussig, dipl.
inž., Tržaška 19a, Ljubljana, tel.
061/178-84-00, faks 061/178-83-26, so-
ba št. 323.

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

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

čila: 21. 6. 1998.

Ob-1024B
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
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javni razpis
za izbiro izvajalca

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za promet in zveze – Direk-
cija RS za ceste, kont. oseba dr. Miklavž
Čepon, dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-91, faks 061/178-81-23, so-
ba št. 206.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: sanacija voziščne
konstrukcije na viaduktu Peračica.

3. Orientacijska vrednost naročila:
35,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 2 meseca in 15 dni.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 6. 4. 1998 do
9.30 na naslov: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, prevzemnik vložišče, Tr-
žaška 19a, 1000 Ljubljana, tel.
061/178-83-25, faks 061/178-83-26, so-
ba št. 123.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za Sanacija voziščne konstrukcije na via-
duktu Peračica”. M.Ž. Na hrbtni strani mora
biti označen naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 6. 4. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Ministrstvo za pro-
met in zveze - Direkcija RS za ceste, odpira-
nje vodi strokovna komisija, Tržaška 19,
Ljubljana, tel. 061/178-80-74, faks
061/178-81-23, soba št. 220/II.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 21. 5. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, kont. oseba Irena Skubic,
Tržaška 19a, Ljubljana, tel.
061/178-83-36, faks 061/178-83-26, so-
ba št. 105.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 13. 3. 1998 za 6.300 SIT.

Način plačila: na blagajni DDC (soba
105) oziroma z virmanom na račun št.:
50105-601-13838.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Družba za državne ceste d.o.o., Ljublja-
na, kont. oseba Marko Žitnik, dipl. inž., Tr-
žaška 19a, Ljubljana, tel. 061/178-84-00,
faks 061/178-83-26, soba št. 320.

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

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

čila: 21. 6. 1998.
Ministrstvo za promet in zveze –

Direkcija RS za ceste

Št. 110-1/98 Ob-1026A
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Družba za avtoceste v Republiki Slove-
niji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje.

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

podlag za sanacijo dolenjskega avto-
cestnega odseka (obcestni prostor na
AC Malence–Šmarje Sap–Višnja gora).

3. Orientacijska vrednost naročila:
4,500.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del:

Rok za izdelavo vseh faz dokumentacije
je 200 dni.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 26. 3. 1998 do
8.30 na naslov: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, prevzemnik vložišče, Tr-
žaška 19a, 1000 Ljubljana, tel.
061/178-83-25, faks 061/178-83-26, so-
ba št. 123.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za Izdelava strokovnih podlag za sanacijo
dolenjskega avtocestnega odseka (obcest-
ni prostor na AC Malence–Šmarje Sap–Viš-
nja gora)” - M.N. Na hrbtni strani mora biti
označen naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 26. 3. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Direkcija Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana.

Naročnik Družba za avtoceste v Republi-
ki Sloveniji, d.d., odpiranje vodi strokovna
komisija Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-74, soba št. 320/III.

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

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

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, kont. oseba Oto Rubinič,
dipl. inž., Tržaška 19a, Ljubljana, tel.
061/178-83-31, faks 061/178-83-32, so-
ba št. 104.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 26. 3. 1998 za 8.500 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., Ljub-
ljana, kont. oseba Mojca Novak, dipl. inž.,
Tržaška 19a, Ljubljana, tel.
061/178-83-63, faks 061/178-83-32, so-
ba št. 228.

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

Ponudba mora veljati do: 25. 5. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 24. 4. 1998.

Št. 110-1/98 Ob-1026B
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Družba za avtoceste v Republiki Slove-
niji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: hitra cesta Slivnica
BDC; protihrupne ograje.

3. Orientacijska vrednost naročila:
140,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del:

Rok za dokončanje je 3 mesece po pod-
pisu pogodbe.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 7. 4. 1998 do
8.30 na naslov: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, prevzemnik vložišče, Tr-
žaška 19a, 1000 Ljubljana, tel.
061/178-83-25, faks 061/178-83-26, so-
ba št. 123.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za Hitra cesta Slivnica–BDC; protihrupne
ograje” - B.V. Na hrbtni strani mora biti oz-
načen naslov pošiljatelja.

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

Javno  odpiranje  ponudb  bo  7. 4.
1998  ob  9.  uri,  na  naslovu:  Direkcija
Republike Slovenije za ceste, Tržaška 19,
Ljubljana.

Naročnik Družba za avtoceste v Republi-
ki 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 29. 5. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, kont. oseba Oto Rubinič,
dipl. inž., Tržaška 19a, Ljubljana, tel.
061/178-83-31, faks 061/178-83-32, so-
ba št. 104.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 7. 4. 1998 za 20.000 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., Ljub-
ljana, kont. oseba Bogdan Vrezner, dipl.
inž., Ul. talcev 24, Maribor, tel.
062/224-559, faks 062/224-549.
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10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 7. 7. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 5. 6. 1998.

Št. 110-1/98 Ob-1026C
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Družba za avtoceste v Republiki Slove-
niji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: AC Fram–Slivnica;
protihrupne ograje ob AC.

3. Orientacijska vrednost naročila:
140,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del:

Rok za dokončanje je 3 mesece po pod-
pisu pogodbe.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 7. 4. 1998 do
9.30 na naslov: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, prevzemnik vložišče, Tr-
žaška 19a, 1000 Ljubljana, tel.
061/178-83-25, faks 061/178-83-26, so-
ba št. 123.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za AC Fram–Slivnica; protihrupne ograje ob
AC” - B.V. Na hrbtni strani mora biti ozna-
čen naslov pošiljatelja.

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

Javno  odpiranje  ponudb  bo  7.  4.
1998  ob  10.  uri,  na  naslovu:  Direkcija
Republike Slovenije za ceste, Tržaška 19,
Ljubljana.

Naročnik Družba za avtoceste v Republi-
ki 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 29. 5. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, kont. oseba Oto Rubinič,
dipl. inž., Tržaška 19a, Ljubljana, tel.
061/178-83-31, faks 061/178-83-32, so-
ba št. 104.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 7. 4. 1998 za 20.000 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: Družba za državne ceste, d.o.o.,
Ljubljana, kont. oseba Bogdan Vrezner,

dipl. inž., Ul. talcev 24, Maribor, tel.
062/224-559, faks 062/224-549.

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

Ponudba mora veljati do: 7. 7. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 5. 6. 1998.
Družba za avtoceste v

Republiki Sloveniji, d.d.

Št. 11/98 Ob-992
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 Dornava, kont. oseba Jožef
Munda, Dornava 125, Dornava, tel.
062/755-430, faks 062/755-079.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izgradnja pločnika
in ulične razsvetljave.

3. Orientacijska vrednost naročila:
70,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 8. 5. 1998 in zaključek 31. 10. 1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 7. 4. 1998 do
13. ure, na naslov: Občina Dornava,
prevzemnik Jožef Munda, Dornava 125,
Dornava, tel. 062/755-430, faks
062/755-079.

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 7. 4. 1998
ob 13. uri, na naslovu: Občina Dornava, od-
piranje vodi Marija Toplak, dipl. inž. gradb.,
Dornava 125, Dornava, tel. 062/755-430,
faks 062/755-079.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 8. 5. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Lusing, d.o.o., kont. oseba
Marija Toplak, dipl. inž. gradb., Trstenjako-
va 5, I. nadst., Ptuj, tel. 062/778-122, faks
062/778-722.

E-mail: marija.toplak@amis.net.
Razpisna dokumentacija je na razpolago

do 1. 4. 1998 za 5.000 SIT.
Način plačila: en dan pred dvigom doku-

mentacije, na račun številka:
52400-630-20722.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Občina Dornava, kont. oseba Jožef Mun-
da, Dornava 125, Dornava, tel.
062/755-430, faks 062/755-079.

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

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

čila: 8. 5. 1998.
Občina Dornava

Ob-993
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Soške elektrarne Nova Gorica, kont.
oseba Komel Miran, Erjavčeva 20, Nova
Gorica, tel. 065/228-11, faks
065/259-39.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izvajanje strokovne-

ga nadzorstva nad gradbenimi deli pri
izgradnji objektov HE Doblar II in HE
Plave II.

3. Orientacijska vrednost naročila:
30,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 24 mesecev, začetek 1. 7.
1998 in zaključek 1. 7. 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 ne bodo upo-
števane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 7. 4. 1998 do
11. ure, v zaprtih ovojnicah, na naslov:
Soške elektrarne Nova Gorica, d.o.o., Er-
javčeva 20, 5000 Nova Gorica, tel.
065/228-11, faks 065/259-39.

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 7. 4. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Soške elektrarne
Nova Gorica, d.o.o., Erjavčeva 20, Nova
Gorica, tel. 065/228-11, faks 065/259-39

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 18. 5. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Soške elektrarne Nova Go-
rica, d.o.o., kont. oseba Miran Komel, Er-
javčeva 20, Nova Gorica, tel. 065/228-11,
faks 065/259-39.

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

Način plačila: virman, na račun številka:
52000-601-24191.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

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

čila: 18. 5. 1998.
Soške elektrarne Nova Gorica
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Ob-997
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

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

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izdelava, prevoz in
montaža AB montažne konstrukcije za
halo “A“, Trnoveljska cesta 2, Celje.

3. Orientacijska vrednost naročila:
11,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 2 meseca.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 26. 3. 1998 do
10. ure, na naslov: Sklad za razvoj obrti in
podjetništva, prevzemnica Leitner Carmen,
Trg celjskih knezov 8, Celje, tel.
063/485-000, faks 063/481-512.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 26. 3. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Sklad za razvoj obrti
in podjetništva, Trg celjskih knezov 8, soba
št. 13, Celje.

7. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Sklad za razvoj obrti in pod-
jetništva, kont. oseba Leitner Carmen, Trg
celjskih knezov 8, soba št. 16, Celje, tel.
063/485-000, faks 063/481-512.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 12. 3. 1998 za 10.000 SIT.

Način plačila: nalog za prenos, položni-
ca, na račun številka: 50700-652-25498.

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

Ponudba mora veljati do: 90 dni.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 10. 4. 1998.
Sklad za razvoj obrti
in podjetništva Celje

Št. 0313-29/98 Ob-999
Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.

l. RS, št. 24/97) objavlja Občina Rogaška
Slatina

javni razpis
za izbiro izvajalca del za ureditev I.
nadstropja v stanovanjskem bloku v
Ulici XIV. divizije 44 v Rogaški Slatini

1. Naročnik: Občina Rogaška Slatina, Iz-
letniška ulica 2, Rogaška Slatina.

2. Predmet razpisa: ureditev socialnih
stanovanj v I. nadstropju stanovanjskega
bloka v Ulici XIV. divizije 44 v Rogaški Sla-
tini.

3. Orientacijska vrednost del:
15,000.000 SIT.

4. Predvideni rok pričetka del je 15. 4.
1998. Rok za dokončanje del je 1. 7.
1998.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– reference,
– rok izvedbe,
– usposobljenost ponudnika za realiza-

cijo ponudbenih del,
– garancijski rok in
– druge ugodnosti.
Omejitev za izbiro najugodnejšega po-

nudnika je fiksna cena po enoti do konca
gradnje.

6. Rok za oddajo ponudb je do pone-
deljka 23. 3. 1998 do 12. ure, ne glede
na vrsto prenosa, na naslov: Občina Ro-
gaška Slatina, Izletniška ulica 2, Rogaška
Slatina.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena “Ne odpiraj – ponudba za I. nadstrop-
je, stanovanjski blok v Ulici XIV. divizije 44.

7. Javno odpiranje ponudb bo 24. 3.
1998 ob 10. uri, v prostorih Občine Ro-
gaška Slatina.

Predstavniki ponudnikov morajo predlo-
žiti pisno pooblastilo za zastopanje.

8. Ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa najkasneje v 15 dneh od dne-
va odpiranja ponudb.

9. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo z razpisnimi pogoji, od dneva
razpisa dalje, vsak delovni dan od 10. do
12. ure, na sedežu Občine Rogaška Slati-
na, Izletniška 2, v tajništvu Urada župana.
Informacije lahko dobite na tel.
063/814-222. Rok za dvig razpisne doku-
mentacije je do 13. 3. 1998.

Razpisno dokumentacijo lahko dvignete
proti plačilu 20.000 SIT. Nakazilo nakažete
na žiro račun št. 50730-630-10-217, Ob-
čina Rogaška Slatina s pripisom “Javni raz-
pis za ureditev I. nadstropja v Ulici XIV. divi-
zije 44.

Občina Rogaška Slatina

Ob-996
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: Javno podjetje za vzdrževanje avtocest,
d.o.o., direktor Franjo Bezjak, Grič 54, Ljub-
ljana, tel. 061/159-87-57, faks
061/159-01-49, soba št. 308.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: 1. Tisk cestninskih

listkov in abonentskih bonov.
3. Orientacijska vrednost naročila:

9,400.000 SIT.
4. Dobavni rok: 2 meseca.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 30. 3. 1998 do
10.30, na naslov: Javno podjetje za vzdrže-
vanje avtocest, d.o.o., prevzemnik tajniš-
tvo, Grič 54, 1001 Ljubljana, tel.
061/159-87-57, faks 061/159-01-49, so-
ba št. 308.

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 11. uri, na naslovu: Javno podjetje za
vzdrževanje avtocest, d.o.o., odpiranje vodi
Brane Bizjan, Grič 54, Ljubljana, tel.
061/159-87-57, faks 061/159-01-49, so-
ba št. 14a.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 21. 4. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Javno podjetje za vzdrževa-
nje avtocest, d.o.o., kont. oseba Brane Biz-
jan, Grič 54, Ljubljana, tel. 061/159-87-57,
faks 061/159-01-49, soba št. 308.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 26. 3. 1998 za 7.000 SIT.

Način plačila: gotovina na blagajni na-
ročnika ali virman na žiro račun št.
50105-601-21275.

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.

Ob-1013
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: Javno podjetje za vzdrževanje avtocest,
d.o.o., direktor Franjo Bezjak, Grič 54, Ljub-
ljana, tel. 061/159-87-57, faks
061/159-01-49, soba št. 308.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: servis in vzdrževa-

nje mehanizacije.
3. Orientacijska vrednost naročila:

10,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 12 mesecev.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 30. 3. 1998 do
9.30, na naslov: Javno podjetje za vzdrže-
vanje avtocest, d.o.o., prevzemnik tajniš-
tvo, Grič 54, 1001 Ljubljana, tel.
061/159-87-57, faks 061/159-01-49, so-
ba št. 308.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – Ne odpi-
raj” in številko objave javnega razpisa v
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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 10. uri, na naslovu: Javno podjetje za
vzdrževanje avtocest, d.o.o., odpiranje vodi
Brane Bizjan, Grič 54, Ljubljana, tel.
061/159-87-57, faks 061/159-01-49, so-
ba št. 14a.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 21. 4. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Javno podjetje za vzdrževa-
nje avtocest, d.o.o., kont. oseba Brane Biz-
jan, Grič 54, Ljubljana, tel. 061/159-87-57,
faks 061/159-01-49, soba št. 303.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 26. 3. 1998 za 7.000 SIT.

Način plačila: gotovina na blagajni na-
ročnika ali virman na žiro račun št.
50105-601-21275.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Javno podjetje za vzdrževanje avtocest,
d.o.o., AC baza Ljubljana, kont. oseba Du-
šan Jereb, Grič 54, Ljubljana, tel.
061/159-87-57, faks 061/159-01-49, so-
ba št. 106.

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

Javno podjetje za vzdrževanje
avtocest, d.o.o., Ljubljana

Št. Su 33/98 Ob-1000
Javni razpis

za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma sedež naročnika: Okrož-

no sodišče v Novem mestu, Jerebova 2,
Novo mesto, kont. oseba Marko Zupanič, I.
nadstr., soba št. 115, tel. 068/321-722,
int. 148.

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

pisarniškega in drugega potrošnega ma-
teriala v letu 1998.

3. Orientacijska vrednost naročila:
5,500.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: rok začetka dobave bo do-
ločen ob podpisu pogodbe; dokončanje
del: 31. 12. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika in omejitve, ki bodo upoštevane pri
ocenjevanju ponudb: merila, navedena v
razpisni dokumentaciji.

Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo
vsebovale vse pogoje, navedene v razpisni
dokumentaciji in predložene najkasneje do
27. 3. 1998 do 12. ure na naslov: Okrožno
sodišče v Novem mestu, Jerebova 2, 8000
Novo mesto.

Zapečatene  kuverte  morajo  biti  jasno
označene  z  napisom:  “Ponudba  –  Ne
odpiraj“, številko javnega razpisa v Urad-
nem listu RS, navedbo predmeta naročila
ter z imenom in točnim naslovom ponud-
nika.

6. Javno odpiranje ponudb: 31. 3. 1998
ob 10. uri, v sobi št. 115 Okrožnega so-
dišča v Novem mestu, Jerebova 2.

Predstavniki ponudnikov morajo predlo-
žiti pooblastilo za sodelovanje na javnem
razpisu.

7. O izidu razpisa bodo ponudniki ob-
veščeni v roku 7 dni po sprejetju sklepa o
izbiri.

8. Razpisno dokumentacijo lahko po-
nudniki dvignejo na naslovu pod 1. točko.

Okrožno sodišče v Novem mestu

Ob-1014
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 Gornji Grad v sodelovanju
z Zavodom za gozdove Slovenije, OE Na-
zarje objavlja

javni razpis brez omejitev
za izbiro izvajalca vzdrževalnih del na
gozdnih cestah na področju Občine

Gornji Grad za leto 1998
1. Naročnik: Občina Gornji Grad, Attem-

sov trg 3, Gornji Grad.
2. Predmet razpisa: redna vzdrževalna

dela, investicijsko vzdrževanje in sanacije
gozdnih cest v letu 1998 v zasebnih goz-
dovih.

Predvidoma se bodo izvajala naslednja
dela: profiliranje vozišča, čiščenje in izkop
odvodnih jarkov, čiščenje propustov, gra-
moziranje, valjanje, nabava dražnikov, na-
bava cevi, izdelava lesenih kašt, izgradnja
propustov, popravilo mostov, polaganje ka-
nalet, dovoz in odvoz materiala in postavitev
prometne signalizacije.

3. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 9,000.000 SIT.

V razpisni vrednosti je zajeta tudi vred-
nost (ca. 1,7 mio SIT) gramoza za gramozi-
ranje gozdnih cest, vendar dajo ponudniki
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, izhodišč-
ni cenik strojev in delovne sile (v vseh ce-
nah mora biti vključen prometni davek), sez-
nam lastne mehanizacije, način obračuna-
vanja premika strojev in navedene odprte
postavke v osnutku pogodbe, ki je sestavni
del razpisne dokumentacije – rok plačila,
način spremembe cen, garancijski rok za
objekte, delež podizvajalcev, višina pena-
lov, pooblaščena oseba in ev. pripombe na
osnutek pogodbe. Ponudba mora biti se-
stavljena po istem vrstnem redu, kot je se-
stavljen gornji zahtevek.

5. Rok za dokončanje planiranih del je
31. 10. 1998. Z deli se lahko prične takoj,
ko bodo vremenske razmere to dopuščale.

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 oseb-

no ali po pošti do dvajsetega dne po objavi
v Uradnem listu RS (dan izdaje Uradnega
lista RS se ne šteje), do 12. ure, v sprejem-
no pisarno Občine Gornji Grad, Attemsov
trg 3, Gornji Grad, v zaprti kuverti, z oznako
“Ne odpiraj – javni razpis za izbiro izvajalca
vzdrževalnih del na gozdnih cestah Občine
Gornji Grad“. Ponudbe morajo biti označe-
ne 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 Gornji Grad, Attemsov
trg 3, Gornji Grad.

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,
Savinjska c. 4, ali na sedežu Občine Gornji
Grad, Attemsov trg 3, 3342 Gornji Grad.
Ponudniki lahko dvignejo razpisno doku-
mentacijo z dokazilom o plačilu stroškov
razmnoževanja razpisne dokumentacije v vi-
šini 3.000 SIT, ki jo vplačajo na ŽR Zavoda
za gozdove Slovenije št.
50106-603-54908.

Občina Gornji Grad
Zavod za gozdove Slovenije –

OE Nazarje

Ob-1015
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 Gornji Grad, Attemsov trg 3,
Gornji Grad in “Smreka montažna gradnja,
d.o.o.“, Podsmrečje 20, Gornji Grad.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izgradnja kotlarne
na biomaso Gornji Grad.

3. Orientacijska vrednost naročila:
23,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek del 15. 4. 1998, končanje del 30. 5.
1998.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene do 31. 3. 1998 do 12. ure, na
naslov: Občina Gornji Grad, Attemsov trg 3,
Gornji Grad.

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

Javno odpiranje ponudb bo 31. 3. 1998
ob 13. uri, v sejni sobi Občine Gornji Grad,
Attemsov trg 3.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa
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Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje v 10 dneh od dneva odpira-
nja ponudb.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Projektivni biro Velenje, Pre-
šernova 8, Velenje, tel. 063/853-367,
063/862-283, faks 063/856-459, kont.
oseba Janez Božič.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
od ponedeljka 9. 3. 1998 do petka 13. 3.
1998 dopoldan od 8. do 10. ure, ob pred-
ložitvi dokazila o plačilu 20.000 SIT na ŽR
52800-601-21207, Projektivni biro Vele-
nje, Prešernova 8, s pripisom razpisna do-
kumentacija za kotlarno na Biomaso.

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

Ponudba mora veljati do konca aprila
1998.

10. Predvideni datum objave dodelitve
naročila: april 1998.

Občina Gornji Grad
Smreka montažna gradnja, d.o.o.

Su 21/98-14 Ob-994
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalcev brez omejitev
1. Naročnik: Ustavno sodišče Republi-

ke Slovenije, Beethovnova ulica 10, Ljublja-
na, telefon 061/1776-400, faks:
061/210-451.

2. Predmet javnega naročila: nabava
osebnega avtomobila.

Navedba vsebine: nakup po principu sta-
ro za novo enega reprezentančnega avto-
mobila s prostornino 2.400 do 3.000 ccm
za potrebe Ustavnega sodišča RS.

3. Orientacijska  vrednost  naročila  je
8,5 mio SIT.

4. Dobavni rok: največ 2 meseca.
5. Osnovna merila za izbiro najugodnej-

šega ponudnika so:
– dobavni rok,
– ponudbena cena,
– upoštevanje vrednosti avtomobila, ki

se zamenjuje staro za novo.
Podrobna merila za izbiro najugodnej-

šega ponudnika vsebuje razpisna doku-
mentacija.

Pri ocenjevanju ponudb bo upoštevana
prednost domačega ponudnika v višini 10%.

6. Rok za oddajo ponudb je 7. 4. 1998
do 10. ure v glavni pisarni Ustavnega so-
dišča, pritličje, Beethovnova ulica 10, Ljub-
ljana. Ponudbe je treba oddati s priporoče-
no pošto ali osebno v zapečateni ovojnici z
nazivom ponudnika in pripisom “Ponudba
za nakup avtomobila - Ne odpiraj.“

7. Javno odpiranje ponudb bo v razprav-
ni dvorani Ustavnega sodišča RS, 1. nad-
stropje, Beethovnova ulica 10, Ljubljana dne
7. 4. 1998 ob 11.30.

8. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni naj-
kasneje do 10. 4. 1998.

9. Interesenti lahko dvigujejo razpisno
dokumentacijo oziroma je na vpogled na
Ustavnem sodišču, pritličje, Beethovnova
ulica 10, Ljubljana od 9. 3. do vključno
24. 3. 1998 vsak delovnik med 9. in
10. uro pri Zlatku Glavici.

Ogled osebnega avtomobila, ki je pred-
met zamenjave staro za novo bo 24. 3.
1998, med 10. in 11. uro, pred Beethov-
novo 10, Ljubljana.

10. Vsa pojasnila v zvezi z razpisom lah-
ko dobijo interesenti v roku iz 9. točke raz-
pisa, med 9. in 10. uro, pri Zlatku Glavici,
na Ustavnem sodišču, Beethovnova ulica
10, Ljubljana, telefon 061/1776-457.

Su 21/98-14 Ob-995
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalcev brez omejitev
1. Naročnik: Ustavno sodišče Republi-

ke Slovenije, Beethovnova ulica 10, Ljublja-
na, telefon 061/1776-400, faks:
061/210-451.

2. Predmet javnega naročila: obnovi-
tvena in druga investicijsko-vzdrževal-
na dela.

Navedba vsebine: gradbena, obrtniška
in instalacijska dela za delno obnovo objek-
ta na Beethovnovi ulici 10 v Ljubljani, ki
obsegajo dodatno podkletitev in delno ob-
novo prostorov v pritličju ob Beethovnovi
ulici:

a) sanacijo vlage,
b) preureditev prostorov,
c) obnovo in dograditev elektroinstalacij

šibkega in jakega toka.
č) obnovo in dograditev strojnih insta-

lacij,
d) klimatizacijo in prezračevanje prosto-

rov.
Naročnik si pridržuje pravico do fazne

oddaje in izvedbe del tako, da se dela v
posameznih fazah ne začnejo in končajo
istočasno.

3. Orientacijska vrednost naročila je
28,000.000 SIT. Ponudnik izračuna svoje
cene po sistemu fiksnih enotnih cen in na
podlagi količin iz popisa del, ki ga vsebuje
razpisna dokumentacija.

4. Roki izvedbe: pričetek del: 18. 5.
1998, dokončanje del: 31. 8. 1998 za prit-
ličje, 18. 9. 1998 za klet.

5. Osnovna merila za izbiro najugodnej-
šega ponudnika so:

– rok izvedbe,
– boniteta ponudnika,
– celovitost ponudbe,
– ponudbena cena.
Podrobna merila za izbiro najugodnejše-

ga ponudnika vsebuje razpisna dokumenta-
cija.

Pri ocenjevanju ponudb bo upoštevana
prednost domačega ponudnika v višini 10%.

6. Rok za oddajo ponudb je 6. 4. 1998
do 10. ure v glavni pisarni Ustavnega sodi-
šča, pritličje, Beethovnova ulica 10, Ljub-
ljana. Ponudbe je treba oddati osebno v
zapečateni ovojnici z nazivom ponudnika
in pripisom “Obnovitvena in investicij-
sko-vzdrževalna dela  -  ponudba  -  Ne
odpiraj.“

7. Javno odpiranje ponudb bo v razprav-
ni dvorani Ustavnega sodišča, 1. nadstrop-
je, Beethovnova ulica 10, Ljubljana dne
6. 4. 1998 ob 10.30.

8. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni naj-
kasneje do 20. 4. 1998.

9. Interesenti lahko dvigujejo razpisno
dokumentacijo oziroma je na vpogled na
Ustavnem sodišču, Beethovnova ulica 10,
Ljubljana od 11. 3. do vključno 24. 3.
1998 med 9. in 10. uro pri Metki Šti-
mec-Janeš. Dvig dokumentacije je možen
ob predložitvi pooblastila in potrdila o vpla-
čilu 40.000 SIT za kritje materialnih strošk-
ov razpisnega gradiva na žiro račun naroč-
nika št: 50100-637-55167.

Ogled objekta bo možen 19. 3. 1998
ob 14. uri.

10. Vsa pojasnila v zvezi z razpisom lah-
ko dobijo interesenti v roku iz 9. točke raz-
pisa, med 8. in 11. uro, pri Janku Korenu,
na Ustavnem sodišču, Beethovnova ulica
10, Ljubljana, telefon (061) 1776-400.

Ustavno sodišče Republike Slovenije

Št. 3-652 Ob-1028
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Institut “Jožef Stefan”, kont. oseba v
org. enoti: nabavno prodajna služba, Jamo-
va 39, Ljubljana, tel. 177-39-00 (centrala),
faks 061/12-32-205.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: premoženjska in

osebna zavarovanja Instituta “Jožef Ste-
fan”.

3. Orientacijska vrednost naročila: letna
premija skupno za vse vrste zavarovanj ca.
16,800.000 SIT.

4. Začetek: 1. 7. 1998 za dobo 5 let.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be: druga merila, navedena v razpisni doku-
mentaciji: preglednost in celovitost ponud-
be, cena, reference, druge posebne ugod-
nosti.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 6. 4. 1998 do
12. ure, na naslov: Institut “Jožef Stefan”,
prevzemnik vložišče Instituta, Jamova 39,
vhod z Jadranske ulice, Jamova 39, 1000
Ljubljana, tel. 177-39-00 (centrala), faks
061/12-35-400.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za premoženjska in osebna zavarovanja In-
stituta “Jožef Stefan””, s številko objave jav-
nega razpisa v Uradnem listu RS in s točnim
naslovom ponudnika.

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

Javno odpiranje ponudb bo 7. 4. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Institut “Jožef Ste-
fan”, Jamova 39 – vhod z Jadranske ulice,
Centra za informatiko in izobraževanje, Ljub-
ljana, tel. 177-39-00 (centrala), faks
061/12-35-400, soba št. C86 – predaval-
nica.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 29. 4. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, kjer se dvigne raz-
pisna dokumentacija: Institut “Jožef Stefan”,
vložišče Instituta, Jamova 39 – vhod z Ja-
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dranske ulice, Ljubljana, tel. 177-39-00
(centrala), faks 061/12-35-400.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
vsak delovni dan od 8. do 12. ure v vložišču
Instituta do 20. 3. 1998 na podlagi predlo-
žitve dokazila o plačilu 5.000 SIT.

Način plačila: po položnici, z navedbo:
za razpisno dokumentacijo – Premoženjska
in osebna zavarovanja IJS na žiro račun na-
ročnika, številka: 50101-603-50272.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu naročnika na podlagi pisne zahteve, po-
slane po pošti ali po faksu do 25. 3. 1998
– pisna pojasnila glede razpisne dokumen-
tacije bodo posredovana najkasneje do
1. 4. 1998.

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

Ponudba mora veljati do: 15. 7. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 7. 5. 1998.

Št. 3-97 Ob-1029
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Institut “Jožef Stefan”, kont. oseba na-
bavno prodajna služba, Jamova 39, Ljublja-
na, tel. 177-39-00 (centrala), faks
061/12-32-205, soba št. C 142.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: oprema za razvoj te-

lekomunikacijskih sistemov – 1. del, sub-
vencionirana s strani MZT v okviru paketa IX
pod zaporedno št. 151,0:

– delovna postaja UNIX,
– LAN oprema (2 × FastEthernet stikalo

(switch), 1 × Ethernet most (bridge, hub),
– tračna back-up enota DLT IV

20/40GB, SCSI, v ohišju,
– PC računalnik Pentium II.
3. Orientacijska vrednost naročila:

6,160.000 SIT.
4. Dobavni rok: 6 tednov po podpisu po-

godbe.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be: druga merila, navedena v razpisni doku-
mentaciji: preglednost in celovitost ponud-
be, cena, stalnost cene, reference, druge
posebne ugodnosti.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 26. 3. 1998 do
12. ure, na naslov: Institut “Jožef Stefan”,
prevzemnik vložišče Instituta, Jamova 39,
vhod z Jadranske ulice, Jamova 39, 1000
Ljubljana, tel. 177-39-00 (centrala), faks
061/12-35-400.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za opremo za razvoj telekom sistemov”, s
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS in s točnim naslovom ponudnika.

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

Javno odpiranje ponudb bo 27. 3.
1998 ob 11. uri, na naslovu: Institut “Jožef
Stefan”, Jamova 39 – glavna stavba, Ljub-
ljana, tel. 177-39-00 (centrala), faks

061/12-35-400,  soba  št.  106  –  sejna
soba.

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

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

8. Kraj, čas in oseba, kjer se dvigne raz-
pisna dokumentacija: Institut “Jožef Stefan”,
kont. oseba vložišče Instituta, Jamova 39 –
vhod z Jadranske ulice, Ljubljana, tel.
177-39-00 (centrala), faks
061/12-35-400.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
vsak delovni dan od 8. do 12. ure v vložišču
Instituta do 13. 3. 1998 na podlagi predlo-
žitve dokazila o plačilu 5.000 SIT.

Način plačila: po položnici, z navedbo:
za razpisno dokumentacijo – Telekom si-
stemi na žiro račun naročnika, številka:
50101-603-50272.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu naročnika na podlagi pisne zahteve, po-
slane po pošti ali po faksu do 17. 3. 1998
– pisna pojasnila glede razpisne dokumen-
tacije bodo posredovana najkasneje do
20. 3. 1998.

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

Ponudba mora veljati do: 24. 5. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 25. 4. 1998.
Institut “Jožef Stefan”

Št. 04-35-1322/2-98 Ob-1030
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 ženskih let-

nih in moških spomladansko jesenskih
čevljev.

Dobava ženskih letnih in moških spom-
ladansko jesenskih čevljev se bo izvajala
na lokacije posameznih carinarnic: Celje,
Dravograd, Jesenice, Koper, Ljubljana,
Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica in
Sežana.

3. Orientacijska vrednost naročila:
13,400.000 SIT.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 26. 3. 1998 do
9. ure, na naslov: Carinska uprava RS, prev-
zemnici Erika Anderlic in Racic Karmen,
Šmartinska 130, 1523 Ljubljana, tel.
061/140-10-44, int. 21-78, soba št. 709..

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

la. Na hrbtni strani kuverte mora biti nave-
deno ime pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 26. 3. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Šmartinska 130,
Ljubljana.

Naročnik: Carinska uprava RS, odpira-
nje vodi Tatjana Pecar Rus, Šmartinska
130, Ljubljana, tel. 061/140-10-44, int.
21-27, faks 061/140-21-55, sejna soba,
11. nad.

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

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

7. 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 25. 3. 1998.

8. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 25. 5. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 24. 4. 1998.
Carinska uprava Republike Slovenije

Ob-1032
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za okolje in prostor – Geo-
detska uprava Republike Slovenije, kont.
oseba Vesna Divjak, Šaranovičeva 12, Ljub-
ljana, tel. 178-49-18, faks 178-48-34, so-
ba št. P 10, e-mail pisarna.gu@gu.si-
gov.mail.si.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine:
2.1. izdelava digitalnega ortofota –

1. območje,
2.2. izdelava digitalnega ortofota –

2. območje,
2.3. izdelava digitalnega ortofota –

3. območje,
2.4. izdelava digitalnega ortofota –

4. območje.
3. Orientacijska vrednost naročila:
2.1. 7,000.000 SIT,
2.2. 4,100.000 SIT,
2.3. 2,900.000 SIT,
2.4. 7,860.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: začetek (za vs naloge) ta-
koj po podpisu pogodbe: zaključek za 2.1.
15. maj 1998, 2.2. 1. junij1998, 2.3.
15. maj 1998, 2.4. 1. junij 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 upošte-
vane preference za domače ponudnike v
skladu z uredbo o višini zaščite domačih
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ponudnikov v postopku oddaje javnih na-
ročil (Ur. l. RS, št. 47/97).

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 30. 3. 1998 do
12. ure, na naslov: Ministrstvo za okolje in
prostor – Geodetska uprava Republike Slo-
venije, prevzemnica Vesna Divjak, Šarano-
vičeva 12, 1000 Ljubljana, tel. 178-49-18,
faks 178-48-34, soba št. P 10, e-mail pi-
sarna.gu@gu.sigov.mail.si.

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 9. uri, na naslovu: Ministrstvo za okolje
in prostor – Geodetska uprava Republike
Slovenije, odpiranje vodi Janez Oven, Šara-
novičeva 12, Ljubljana, tel. 178-48-12, faks
718-49-09, soba št. P 22 (sejna soba),
e-mail pisarna.gu@gu.sigov.mail.si.

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: Ministrstvo za okolje in pro-
stor – Geodetska uprava Republike Slove-
nije, kont. oseba Vesna Divjak, Šaranoviče-
va 12, Ljubljana, tel. 178-49-18, faks
178-48-34, soba št. P 10.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 30. 3. 1998 ob 12. uri.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 1. 5. 1998.

Ministrstvo za okolje in prostor
Geodetska uprava Republike Slovenije

Ob-1033
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakul-
teta, kont. oseba AD/a prof. dr. Azra Po-
gačnik; AD/b dr. Vojka Bole Hribovšek,
Gerbičeva 60, Ljubljana, tel. 17-79-100,
faks 332-243.

Navedba vsebine:
a) 12  kom.  odcejalnih  secirnih  miz

z odtokom in polico iz nerjaveče ploče-
vine na kolesih z zavoro – dimenzije
1600 × 620 × 850 mm,

b) 12 kom. šolskih mikroskopov;
zahtevane karakteristike: binokularni objek-
tivi s povečavo: 20×, 40×, 60×, 100×
(merzijski), objektivi s povečavo 10×, 5×,
v okularjih mora biti kazalo, imeti morajo
merilno mrežico ali pa so take izvedbe, da
se mrežica lahko vstavi (v tem primeru po-
trebujemo tudi mrežice), žarnica naj bo
vgrajena v stativ, kondenzor, mizica z me-
hanizmom za premikanje aparata, zagotov-
ljeno servisiranje.

3. Orientacijska vrednost naročila:
a) 1,100.000 SIT,
b) 2,400.000 SIT.
4. Dobavni rok: 2 meseca.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upo-
števane: kvaliteta, pondubene cene, do-
bavni rok, garancija, plačilni pogoji, refe-
rence.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 16. 3. 1998 do
15. ure, na naslov: UL – Veterinarska fa-
kulteta, prevzemnik vložišče, Gerbičeva
60, 1115 Ljubljana, tel.17-79-100, faks
332-243.

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 25. 3. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Veterinarska fakulte-
ta, sejna soba/II. nadst., Gerbičeva 60,
Ljubljana, tel. 17-79-100.

7. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Veterinarska fakulteta, kont.
oseba prof. dr. Azra Pogačnik, Gerbičeva
60, Ljubljana, tel. 17-79-100.

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

Univerza v Ljubljani
Veterinarska fakulteta

Št. 394 Ob-1031
Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.

l. RS, št. 24/97), Občina Železniki, Češ-
njica 48, Železniki, v sodelovanju z Zavo-
dom za gozdove Slovenije OE Kranj, ob-
javlja

javni razpis
za izbiro izvajalca vzdrževalnih del na

gozdnih cestah v zasebnih gozdovih na
območju Občine Železniki v letu 1998

1. Naročnik (investitor): Občina Želez-
niki.

2. Predmet razpisa: redno vzdrževanje
gozdnih cest po letnem programu.

3. Vzdrževalna dela: ročna in strojna ce-
starska dela, vzdrževanje vozišča in obnova
cestnih objektov.

4. Vrednost razpisanih del je 8,000.000
SIT.

Naročnik si pridržuje pravico, da razpi-
sanih del ne odda v paketu, odvisno od
razpoložljivih sredstev proračuna ali zaradi
drugih utemeljenih razlogov pa ne odda
vseh razpisanih del.

Iz tega naslova ponudniki nimajo pravice
do uveljavljanja odškodnine.

5. Začetek del je takoj po podpisu izva-
jalske pogodbe, zaključek del pa 30. 9.
1998.

6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be so:

– celovitost  oziroma  veljavnost  po-
nudbe,

– reference ponudnika s področja razpi-
sanih del,

– najugodnejša cena, ugodni plačilni po-
goji,

– druge ugodnosti.

Komisija bo pri izbiri upoštevala vsa me-
rila, zato najnižja cena ni pogoj za izbiro
najugodnejšega ponudnika.

7. Da bo ponudba veljavna, mora po-
nudnik k ponudbi priložiti dokumente, ki so
navedeni v III. točki vsebine razpisne doku-
mentacije.

V ponudbenem dopisu navedite vse
pripombe, pojasnila in ugodnosti vaše po-
nudbe.

8. Razpisno dokumentacijo in pojasnila
ponudniki lahko dvignejo na sedežu Občine
Železniki, Češnjica 48, proti plačilu 3.000
SIT. Plačilo se izvede z virmanskim nalo-
gom na ŽR Občine Železniki št.
51510-630-50272 ali z gotovino na sede-
žu občine.

Dodatna pojasnila ponudniki prejmejo tu-
di na sedežu ZGS KE Železniki, Trnje 7, tel.
66-181 (inž. Boštjan Škrlep) vsak delovni
dan od 7. do 8. ure, kjer je istočasno “na
vpogled“ tudi karta gozdnih prometnic.

9. Upoštevane bodo vse ponudbe z ro-
kom prispetja 14 dni po objavi javnega raz-
pisa v Uradnem listu RS in sicer do 12. ure.

10. O času in kraju odpiranja ponudb
bodo interesenti obveščeni ob dvigu razpi-
sne dokumentacije.

11. Dopolnilne podatke v zvezi z razpi-
sno dokumentacijo ponudniki dobijo na se-
dežu Občine Železniki pri Darku Gortnarju,
tel. 064/600-0016.

Občina Železniki

Ob-1038
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Telekom Slovenije, PE Maribor, kont.
oseba mag. Vladimir Jenuš, Titova c. 38,
Maribor, tel. 062/44-251, faks
062/104-444.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izbira izvajalca za

izgradnjo medkrajevnega optičnega
kabla na relaciji Mežica–KC Črna na Ko-
roškem.

3. Orientacijska vrednost naročila:
25,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 4 mesece, začetek 20. 4.
1998 in zaključek 20. 7. 1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 23. 3. 1998 do
8. ure, na naslov: Telekom Slovenije, PE
Maribor, prevzemnik vložišče, Titova c. 38,
Maribor, tel. 062/44-414, faks
062/104-444.

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
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Javno odpiranje ponudb bo 23. 3.
1998 ob 9. uri, na naslovu: Telekom Slo-
venije, PE Maribor, odpiranje vodi Dušan
Novačan, Titova c. 38, Maribor, tel.
062/44-400, faks 062/104-444.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 6. 4. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Telekom Slovenije, PE Ma-
ribor, kont. oseba vložišče, Titova c. 38,
Maribor, tel. 062/44-414, faks
062/104-444.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 20. 3. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: gotovinsko plačilo na bla-
gajni Telekom Slovenije, PE Maribor.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Telekom Slovenije, PE Maribor, kont.
oseba mag. Vladimir Jenuš, Titova c. 38,
Maribor, tel. 062/44-251, faks
062/104-444.

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

Ponudba mora veljati do: 4. 6. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 20. 4. 1998.
Telekom Slovenije, p.o.,

PE Maribor

Ob-1039
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Telekom Slovenije, p.o., PE Novo me-
sto, kont. oseba Roman Gabrijel, dipl. inž.,
Novi trg 7a, Novo mesto, tel.
068/371-120; 041/622-769, faks
068/323-654, soba št. 76.

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

Navedba vsebine: izgradnja KKO in
RNO na območju ATC Straža.

3. Orientacijska vrednost naročila:
15,000.000 SIT.

4. Rok  začetka  in  dokončanja  del:
začetek 11. 5. 1998 in zaključek 30. 6.
1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 27. 3. 1998 do
10. ure, na naslov: Telekom Slovenije, p.o.,
PE Novo mesto, prevzemnik Hočevar Dra-
gica – tajništvo, Novi trg 7a, Novo mesto,
tel. 068/321-221, faks 068/322-853, so-
ba št. 90.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 27. 3. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Telekom Slovenije,
p.o., PE Novo mesto, odpiranje vodi Sonny
Beronja, dipl. jur., Novi trg 7a, Novo mesto,
tel. 068/371-151, faks 068/323-853, so-
ba št. 76.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 24. 4. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Telekom Slovenije, p.o., PE
Novo mesto, kont. oseba Peter Udovč, inž.,
Novi trg 7a, Novo mesto, tel.
068/371-051; 041/644-115, faks
068/323-564, soba št. 81.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 20. 3. 1998, brezplačno.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 15. 5. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 1. 5. 1998.
Telekom Slovenije, p.o.

PE Novo mesto

Št. 01 012-2/95 Ob-1040
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Loški Potok, kont. oseba Viljem
Vesel, dipl. inž., Hrib 102, Loški Potok, tel.
061/867-147, faks 061/867-246.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izdelava zajetij pit-
ne vode z globokimi vrtinami na območ-
ju naselij: Stari Kot, Novi Kot in Glažuta
v Občini Loški Potok.

3. Orientacijska vrednost naročila:
9,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: začetek del konec aprila
1998 in konec julij 1998.

Naročnik si pridržuje pravico oddati dela
fazno glede na razpoložljiva finančna sred-
stva.

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

6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 18. 3. 1998 do
14. ure, na naslov: Občina Loški Potok, Hrib
102, 1318 Loški Potok.

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: Izdelava zajetij
pitne vode v Občini Loški potok.

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

Javno odpiranje ponudb bo 20. 3. 1998
ob 9. uri, v prostorih Občine Loški Potok,
Hrib 102, Loški Potok.

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

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

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Loški Potok, kont.
oseba Viljem Vesel, dipl. inž., Hrib 102,
Loški Potok.

Razpisna dokumentacija je na razpola-
go od 9. 3. 1998 do 16. 3. 1998, za
15.000 SIT.

Način plačila:z virmanom na žiro račun
Občine Loški Potok št. 51310-630-12024,
s pripisom: razpisna dokumentacija za “Iz-
delava zajetij pitne vode“.

10. Ostali podatki
Dodatne informacije bodo zainteresirani

ponudniki dobili na naslovu: Občina Loški
Potok, kont. oseba Viljem Vesel, dipl. inž.,
Hrib 102, Loški Potok, tel. 061/867-147,
faks 061/867-246.

11. Postopek za izbiro izvajalca: javni
razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Opcija ponudbe je 45 dni.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 30. 3. 1998.
Občina Loški Potok

Št. 020-48/98 Ob-1041
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za okolje in prostor, kont.
osebi Marjeta Majdič, dipl. inž. arh., in Fran-
ci Ceklin, dipl. inž. gr., Dunajska 48, Ljub-
ljana, tel. 1787-400, faks 1787-422.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: priprava strokovnih

podlag (besedil členov) za osnutke pred-
pisov, in sicer:

2.1 Enotna metodologija za vredno-
tenje nepremičnin in

2.2 Ureditev poslovanja z nepremič-
ninami.

3. Orientacijska vrednost naročila:
za nalogo pod 2.1 točko – 12,000.000

SIT;
za nalogo pod 2.2 točko – 4,700.000

SIT;
skupaj 16,700.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: za nalogo pod 2.1 točko je
rok za izvedbo naloge 16 mesecev od pod-
pisa pogodbe, za nalogo pod 2.2 točko pa
5 mesecev od podpisa pogodbe.

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

Pri izboru izvajalcev projekta bodo upo-
števane strokovne reference in kvalifikacija
predlagateljev, strokovna opredelitev prob-
lemov, celovitost ponudbe, celovitost vse-
binskega sklopa področja, finančno ponud-
bo in časovni načrt za učinkovito doseganje
ciljev razpisane naloge.

Upoštevane  bodo  ponudbe,  ki  bodo
na podlagi razpisne dokumentacije Mini-
strstva za okolje in prostor predložene naj-
kasneje do 6. aprila 1998 do 10. ure, na
naslov: Ministrstvo za okolje in prostor,
prevzemnik vložišče (II. nadstropje), Du-



Stran 1904 / Št. 18 / 6. 3. 1998 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

najska 48, Ljubljana, tel. 1787-400, faks
1787-422.

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 7. aprila
1998 ob 12. uri, na naslovu: Ministrstvo za
okolje in prostor, Dunajska 48, Ljubljana,
tel. 1787-400, faks 1787-422, sejna so-
ba/II. nadstropje.

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

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

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Ministrstvo za okolje in pro-
stor, kont. osebi Marjeta Majdič, dipl. inž.
arh.,in Franci Ceklin, dipl. inž. gr., vsak dan
od 8. do 12. ure, Dunajska 48, Ljubljana,
tel. 1787-400, faks 1787-422

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 3. aprila 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: 29. 6. 1998.

Ministrstvo za okolje in prostor

Ob-1044
Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.

l. RS, št. 24/97) Občina Rače-Fram ponov-
no objavlja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca
1. Naročnik: Občina Rače-Fram, Graj-

ski trg 14, Rače.
2. Predmet javnega naročila: gradbena

obrtniška dela, delna izvedba vodovod-
nih in kanalizacijskih ter elektroinstala-
cijskih del, za gradnjo nadomestne sta-
novanjske hiše, Loka pri Framu 16/a.

3. Orientacijska vrednost: 8,000.000
SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del:
– začetek del: 20. 4. 1998,
– zaključek del: 31. 8. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so:
– najnižja cena,
– reference in druga merila, navedena v

razpisni dokumentaciji.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo

predložene najkasneje do 30. 3. 1998 do
12. ure.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – ne odpiraj,
gradnja nadomestne stanovanjske hiše Lo-
ka pri Framu 16/a”.

6. Javno odpiranje ponudb bo 31. 3.
1998  ob  13.  uri,  na  naslovu:  Občina
Rače-Fram, Grajski trg 14, Rače, v sejni
dvorani.

7. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo proti plačilu 10.000 SIT, ki jih
nakažejo na žiro račun občine št.
51800-630-25547, z virmanskim nalogom
ali s položnico.

8. Ponudniki bodo obveščeni o izidu raz-
pisa najkasneje do 17. 4. 1998.

9. Naročnik si pridržuje pravico določiti
manjši obseg del od razpisanega, glede na
razpoložljiva sredstva ali odstopiti od podpi-
sa pogodbe.

V obeh primerih ponudniki nimajo pravi-
ce do uveljavljanja odškodnine iz tega na-
slova.

Občina Rače-Fram

Št. 175-1/98 Ob-1045
Na podlagi 18. člena zakona o javnih

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime, naziv in sedež naročnika: Splo-
šna bolnišnica Dr. Franca Derganca Nova
Gorica, Padlih borcev št. 13/a, Šempeter
pri Gorici, kont. oseba Borut Badalič, ek.,
tel. 065/31-811, int. 260, faks
065/136-300.

2. Predmet javnega naročila:
a) – dializni aparat za oddelek za dia-

lizo: 5 kosov,
b) – dializni aparat za centralno in-

tenzivno enoto: 1 kos.
3. Orientacijska vrednost naročila:
– pod A: 15,000.000 SIT,
– pod B: 3,500.000 SIT.
4. Dobavni rok: 31. 8. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika: cena, plačilni pogoji, priznana spo-
sobnost Ministrstva za zdravstvo dobavitelju
oziroma proizvajalcu, v skladu z javnim raz-
pisom, objavljenim v Uradnem listu RS, št.
56 z dne 23. 9. 1994.

6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 8. 4. 1998 do
11. ure, na naslov: Splošna bolnišnica Dr.
Franca Derganca Nova Gorica, 5290 Šem-
peter pri Gorici, Padlih borcev 13/a, prev-
zemnik tajništvo direktorja zavoda.

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

7. Javno odpiranje ponudb bo 8. 4.
1998 ob 12. uri, na naslovu: Splošna bolni-
šnica Dr. Franca Derganca Nova Gorica,
Šempeter pri Gorici, Padlih borcev 13/a, v
sejni sobi uprave bolnišnice. Odpiranje vodi
Dušan Bizjak, jur.

8. Ponudniki bodo obveščeni o izidu raz-
pisa najkasneje do 29. 5. 1998.

9. Zainteresirani ponudniki lahko dvigne-
jo razpisno dokumentacijo na naslovu: Splo-
šna bolnišnica Dr. Franca Derganca Nova
Gorica, Padlih borcev 13/a, Šempeter pri
Gorici.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
od 12. 3. do 6. 4. 1998 za 10.000 SIT.

Način plačila: gotovinsko na blagajni za-
voda ali negotovinsko na ŽR št.
52000-603-32020.

10. Ponudba mora veljati do 29. 6. 1998.
Splošna bolnišnica

Dr. Franca Derganca, Nova Gorica

Št. 0048/1-308/17-98 Ob-1046
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za notranje zadeve RS, kont.
osebi Franc Hrabar in Topolovec Jani, Šte-
fanova 2, Ljubljana, tel. 061/172-4904,
4743, faks 061/172-4894.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: gradbeno obrtniška
dela, adaptacija objekta Majstrova 2,
Maribor.

3. Orientacijska vrednost naročila:
7,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: pred-
videni začetek 1. 5. 1998 in zaključek 1. 6.
1998.

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

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

Merila: cena, finančno stanje, reference
kadrov, reference ponudnika, strokovna izo-
brazba kadrov.

6. Predložitev ponudb
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo

predložene najkasneje do 27. 3. 1998 do
12. ure, na naslov: Ministrstvo za notranje
zadeve RS, prevzemnik vložišče, Štefanova
2, Ljubljana, tel. 061/172-5111.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj –
javni razpis za adaptacijo objekta Majstrova
2, Maribor, št. 308/17-98”.

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

Javno odpiranje ponudb bo 30. 3. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Visoka policijsko-var-
nostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisot-
ni na javnem odpiranju, morajo predložiti
pooblastilo o zastopanju.

Naročnik: Ministrstvo za notranje zadeve
RS, odpiranje vodita Nataša Grgasovič ali
Franci Bevc, Kotnikova 8a, Ljubljana, soba
št. 14, 15.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 21. 4. 1998.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani  ponudniki  dvignejo  razpi-
sno dokumentacijo: UFPIZ – SI, Cankar-
jeva 4, kont. osebi Hrabar Franc in To-
polovec Jani, Cankarjeva 4, Ljubljana,
tel. 061/172-4904, 4743, faks
061/172-4894.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
za ogled in dvig od 6. 3. 1998 do 26. 3.
1998, od 10. do 12. ure.

Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno do-
kumentacijo, morajo predložiti pooblastilo
za dvig razpisne dokumentacije in dokazilo
o vplačilu 4.000 SIT.

Način plačila: virmansko, na račun šte-
vilka: 50100-637-55284, sklicna številka:
308-17-98.

10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 9. točko.
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11. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 28. 7. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 24. 4. 1998.

Št. 0048/1-308/19-98 Ob-1047
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za notranje zadeve RS, kont.
osebi Topolovec Jani in Franc Hrabar, Šte-
fanova 2, Ljubljana, tel. 061/172-47-43,
172-43-83, 4743, faks 061/172-48-94.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: adaptacija dežurne-
ga prostora PP Kočevje:

– gradbena dela,
– obrtniška dela,
– instalacijska dela.
3. Orientacijska vrednost naročila:

6,200.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: pred-

videni začetek 5. 5. 1998 in zaključek
10. 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 10%.

Merila: cena, finančno stanje, reference
in izobrazba kadrov, reference ponudnika.

6. Predložitev ponudb
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo

predložene najkasneje do 27. 3. 1998 do
12. ure, na naslov: Ministrstvo za notranje
zadeve RS, prevzemnik vložišče, Štefanova
2, Ljubljana, tel. 061/172-51-11.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj –
javni razpis za adaptacijo dežurnega prosto-
ra PP Kočevje, št. 308/19-98”.

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

Javno odpiranje ponudb bo 30. 3. 1998
ob 11.30, na naslovu: Visoka policijsko-var-
nostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisot-
ni na javnem odpiranju, morajo predložiti
pooblastilo o zastopanju.

Naročnik: Ministrstvo za notranje zadeve
RS, odpiranje vodita Nataša Grgasovič ali
Franci Bevc, Kotnikova 8a, Ljubljana, soba
št. 14, 15.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 21. 4. 1998.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Ministrstvo za notranje za-
deve RS, kont. osebi Hrabar Franc in Topo-
lovec Jani, Cankarjeva 4, Ljubljana, tel.
061/172-47-43, 172-43-83, 172-49-04,
faks 061/172-48-94.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
in dvig od 6. 3. 1998 do 26. 3. 1998, od
9. do 11. ure.

Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno do-
kumentacijo, morajo predložiti pooblastilo
za dvig razpisne dokumentacije in dokazilo
o vplačilu 7.000 SIT.

Način plačila: virmansko, na račun šte-
vilka: 50100-637-55284, sklicna številka:
308-19-98.

10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu:

Ministrstvo za notranje zadeve RS, kont. ose-
bi Jani Topolovec in Franci Hrabar, vsak dan
med 7.30 in 8.30, Cankarjeva 4, Ljubljana,
tel. 172-47-43, 172-49-04, faks 172-48-94.

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

Ponudba mora veljati do: 120 dni ali do
28. 7. 1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 24. 4. 1998.

Ministrstvo za notranje zadeve

Ob-1049
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Slovenske železnice, d.d., kont. oseba
Melita Hočevar, ek., Trg OF 6/I, Ljubljana,
tel. 061/328-084, faks 061/322-745, so-
ba št. 21.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine:
– impregnirani  bukovi  pragi  (dim.

16 × 26 × 260 cm): 12.285 kosov,
– impregnirani  hrastovi  kretniški

pragi  (po  specifikaciji  dim.
16 × 26 × 260–510 cm):  442 m3,

– hrastovi mostovni pragi (po specifi-
kaciji): 35,2 m3.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 117 mio SIT,
6. 3. 1998.

4. Dobavni rok: 3 mesece.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 6. 4. 1998 do
13. ure, na naslov: SZ – Materialno poslo-
vanje, prevzemnik tajništvo, Lili Banovič, Trg
OF 6/I, 1506 Ljubljana, tel. 061/322-746,
faks 061/322-745, soba št. 6.

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 8. 4. 1998 ob
10. uri, na naslovu: Slovenske železnice, d.d.,
odpiranje vodi Leon Kostiov, dipl. inž., Kolod-
vorska 11, Ljubljana, steklena dvorana.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 8. 5. 1998.

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

dokumentacijo: SŽ – Materialno poslova-
nje, kont. oseba Melita Hočevar, ek., Trg
OF 6/I, Ljubljana, tel. 061/328-084, faks
061/322-745, soba št. 21.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 26. 3. 1998 za 18.900 SIT.

Način plačila: virmanski nalog na račun
številka: 50100-601-14744 (domači ponud-
niki), 50100-620-133-27620-59383/4 (tu-
ji ponudniki).

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: 90 dni, 6. 7.

1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 22. 5. 1998.

Ob-1050
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Slovenske železnice, d.d., kont. oseba
Tuhant Darko, inž. stroj., Trg OF 6, Ljublja-
na, tel. 061/328-083, faks 061/322-745,
soba št. 12.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: specifikacija potreb-

nih materialov:
1. 270 ton tirnic S 49, 880 N/mm2,
2. 2.000 kosov podložnih plošč za si-

stem S 49 ravne,
3. 8.500 kosov podložnih plošč za si-

stem S 49 z nagibom 1:20,
4. 72.800 kosov vijakov z matico “T” ob-

like za pritrditev tirnic pri “K” sistemu (DŽ
11a),

5. 16.600 kosov vijakov z matico “T” ob-
like za pritrditev tirnic pri “SKL” sistemu (DŽ
11b),

6. 332.000 kosov dvojnih vzmetnih
obročkov (DŽ 70),

7. 87.600 kosov lesnih vijakov, tirfon, I
= 150 mm,

8. 140.800 kosov lesnih vijakov, tirfon, I
= 160 mm,

9. 3.330 parov objemk (L + D) za napra-
vo proti vzdolžnemu pomiku tirnic S 49,

10. 4.200 kosov naprav proti vzdolžne-
mu pomiku tirnic S 49 za lesen prag,

11. 30 kosov lepljenih izoliranih stikov
tip “L”, I = 2,80 m, za S 49,

12. 34 kosov lepljenih izoliranih stikov
tip “L” l = 3,60 m, za S 49,

13. 90 kosov lepljenih izoliranih stikov
tip “L”, l = 4,00 m, za S 49,

14. 4 kose lepljenih izoliranih stikov tip
“L” l = 4,20 m, za S 49,

15. 894 kosov varilnih porcij za tirnice S
49, 680 N/mm2, z izlivnimi cevkami,

16. 2.504 kosov varilnih porcij za tirnice
S 49, 880 N/mm2, z izlivnimi cevkami,

17. 122 kosov varilnih porcij za tirnice
sistema UIC 60, 880 N/mm, z izlivnimi cev-
kami,

18. 50 kosov varilnih porcij za tirnice S
49, 880 N/mm2, z izlivnimi cevkami za širo-
ki var,
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19. 5 kosov montažnih lepljenih stikov
UIC 60,

20. 20 kosov montažnih lepljenih stikov
S 49,

21. 4 kosi kretniško menjalo za kretnice
S 49,

22. 14 kosov zveznih drogov za kretni-
ce S 49,

23. 19 kosov vklopnikov in lastovičjih re-
pov za kretnice S 49,

24. 4 kosi vmesnih drogov za DKW kret-
nice S 49,

25. 6 kosov vodilnih tirnic UIC 33 za
kretnice S 49 različnih dolžin,

26. 15 kosov srca za kretnice S 49 raz-
ličnih radijev,

27. 15 kosov ostric Zu 2/49 za kretnice
S 49 različnih radijev,

28. 2 kosa desni sklop za levo kretnico
S 49 R = 180–7°,

29. 2 kosa levi in desni sklop kretnice S
49 R = 200–6° (osnovna tirnica + otrica),

30. 2500 kg mast za mazanje kretnic
(letno/zimska) za preprečevanje trenja med
gibljivimi deli kretnic.

Predvidena vrednost navedenega mate-
riala znaša ca. 130 mio SIT.

3. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek junija 1998 in zaključek septembra 1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 7. 4. 1998 do
13. ure, na naslov: SŽ – Materialno poslo-
vanje, prevzemnik tajništvo, Lili Banovič, Trg
OF 6/I, 1506 Ljubljana, tel. 061/322-746,
faks 061/322-745, soba št. 6.

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.

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

Javno odpiranje ponudb bo 9. 4. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Slovenske železni-
ce, d.d., odpiranje vodi Leon Kostiov, dipl.
inž., Kolodvorska 11, Ljubljana, steklena
dvorana.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 11. 5. 1998.

7. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: SŽ – Materialno poslova-
nje, kont. oseba Darko Juhant, inž. stroj.,
Trg OF 6/I, Ljubljana, tel. 061/328-083,
faks 061/322-745, soba št. 12.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 27. 3. 1998 za 18.900 SIT.

Način plačila: virmanski nalog na račun
številka: 50100-601-14744 (domači ponud-
niki), 50100-620-133-27620-59383/4 (tu-
ji ponudniki).

8. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 90 dni, 8. 7.
1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 25. 5. 1998.

Slovenske železnice, d.d., Ljubljana

Ob-1051
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Ministrstvo za okolje in prostor – Geodetska
uprava Republike Slovenije, kont. oseba Ve-
sna Divjak, Šaranovičeva 12, Ljubljana, tel.
178-49-18, faks 178-48-34, soba št. P 10,
e-mail pisarna.gu@gu.sigov.mail.si

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine:
2.1. izdelava digitalnega ortofota –

1. območje,
2.2. izdelava digitalnega ortofota –

2. območje,
2.3. izdelava digitalnega ortofota –

3. območje,
2.4. izdelava digitalnega ortofota –

4. območje.
3. Orientacijska vrednost naročila:
2.1. 7,000.000 SIT,
2.2. 4,100.000 SIT,
2.3. 2,900.000 SIT,
2.4. 7,860.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek (za vse naloge) takoj po podpisu pogod-
be, zaključek:

2.1: 15. maj 1998,
2.2.: 1. junij 1998,
2.3.: 15. maj 1998,
2.4.: 1. junij 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

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

Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike v skla-
du z uredbo o višini zaščite domačih ponud-
nikov v postopku oddaje javnih naročih (Ur.
l. RS, št. 47/97).

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 30. 3. 1998 do
12. ure, na naslov: Ministrstvo za okolje in
prostor – Geodetska uprava Republike Slo-
venije, prevzemnica Vesna Divjak, Šarano-
vičeva 12, Ljubljana, tel. 178-49-18, faks
178-48-34, soba št. P 10, e-mail pisarna
gu@gu.sigov.mail.si.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 1. 4. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Ministrstvo za okolje
in prostor – Geodetska uprava Republike
Slovenije, odpiranje vodi Janez Oven, Šara-
novičeva 12, Ljubljana, tel. 178-48-12, faks
178-49-09, soba št. P 22 (sejna soba),
e-mail pisarna.gu@gu.sigov.mail.si.

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: Ministrstvo za okolje in pro-
stor – Geodetska uprava Republike Slove-
nije, kont. oseba Vesna Divjak, Šaranoviče-
va 12, Ljubljana, tel. 178-49-18, faks
178-48-34, soba št. P 10.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 30. 3. 1998, do 12. ure.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 1. 5. 1998.

Geodetska uprava RS

Ob-1052
Na podlagi 18. člena zakona o javnih

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Center šolskih in obšolskih dejavnosti,
kont. oseba Štosir Stanko, Komenskega
12, Ljubljana, tel. 061/321-140,
0609/628-072, faks 061/131-00-94.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: dokončanje gradbe-
no obrtniških in inštalaterskih del ter zu-
nanje ureditve za objekt CŠOD Livške
Ravne.

3. Orientacijska vrednost naročila:
50,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 3 mesece, začetek 29. 5.
1998 in zaključek 31. 8. 1998.

5. Merila  za  izbiro  najugodnejše  po-
nudbe  in  kakršnekoli  omejitve,  ki  bodo
upoštevane  pri  ocenjevanju  ponudb:  dru-
ga  merila,  navedena  v  razpisni  doku-
mentaciji.

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

6. Rok  v  katerem  bodo  ponudniki
predložijo ponudbe in način predložitve po-
nudbe

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 6. 4. 1998 do
9. ure na naslov: I.R.A Inženiring Radovlji-
ca, prevzemnica Ana Čeh, Gorenjska cesta
26, Radovljica, tel. 064/714-452, faks
064/715-498.

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

Javno odpiranje ponudb bo 6. 4. 1998
ob  12.  uri,  na  naslovu:  I.R.A.  Inženiring
Radovljica,  odpiranje  vodi  Ana  Čeh,  Go-
renjska cesta 26, Radovljica, tel.
064/715-452, faks 064/715-498.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 24. 4. 1998.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo ter ceno dokumentacije in
način plačila: Center šolskih in obšolskih
dejavnosti, kont. oseba Irena Škorjanc, Ko-
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menskega 12, Ljubljana, tel. 061/321-140,
faks 061/131-00-94.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 17. 3. 1998 za 20.000 SIT.

Način plačila: virmansko nakazilo na ra-
čun št. 51540-601-11945.

10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 9. točko: I.R.A. Inženiring Ra-
dovljica, kont. oseba Ana Čeh, Gorenjska
cesta 26, Radovljica, tel. 064/715-452,
faks 064/715-498.

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

Ponudba mora veljati do: 30. 6. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 15. 5. 1998.
Center šolskih in obšolskih

dejavnosti, Ljubljana

Št. 2/24-585/1-98 Ob-1053
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., Ci-
galetova 15, Ljubljana.

2. Predmet razpisa: izbira izvajalca za
izvajanje overjanj in kontroli delovanja
dajalnikov tarifnih impulzov.

3. Orientacijska  vrednost  del  znaša
14 mio SIT.

4. Rok pričetka in dokončanja del: 1. 5.
1998.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so cena, roki, splošne reference
ter akreditacija Nacionalne akreditacijske
službe ter prilagodljivost specifičnim zahte-
vam naročnika.

6. Razpisno dokumentacijo ponudniki
lahko dvignejo od 10. 3. 1998 do vključno
20. 3. 1998, v tajništvu Sektorja za TK, so-
ba št. 1007, Telekom Slovenije, p.o., na
naslovu Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, med
12. in 13. uro.

Natančnejše informacije o razpisu dobi-
jo ponudniki pri Smiljanu Andromaku, tel.
130-16-10.

Pogoj za dvig razpisne dokumentacije je
plačilo stroškov v višini 15.000 SIT na ŽR
št. 50100-601-35407, kar ponudniki do-
kažejo s potrdilom o plačilu.

Naročnik si pridržuje pravico korigirati
obseg naročila glede na razpisno dokumen-
tacijo.

7. Prijave
Na javni razpis se lahko prijavijo izvajalci

del, ki so registrirani za opravljanje tovrstnih
del in imajo akreditacijo pristojnega uprav-
nega urada in odgovarjajočo opremo.

8. Rok
Rok za oddajo ponudb je 27. 3. 1998

do 12. ure na sedežu naročnika.
Ponudbe pošljite s priporočeno pošiljko

na naslov: Telekom Slovenije, p.o., Cigale-
tova 15, 1000 Ljubljana, ali oddajte osebno
v pisarni vložišča Cigaletova 15, 1000 Ljub-
ljana, soba št. 914.

Ponudbe morajo biti oddane v dveh izvo-
dih in v zapečatenih ovojnicah in z oznako:
“Ne odpiraj“.

Opcija ponudbe mora biti do sklenitve
pogodbe.

9. Odpiranje  ponudb  bo  31.  3.
1998, v sobi št. 1 Telekoma Slovenije,
Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, s pričet-
kom ob 10. uri.

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

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

ni najkasneje do 10. 4. 1998.
Telekom Slovenije

p.o., Ljubljana

Ob-1054
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:
Vrtec Krško, kont. oseba Tomažin Dušan,
Šolska ulica 1a, Krško, tel. 0608/21-558,
22-306, faks 0608/22-306.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: oskrbovanje z mali-

cami in kosili za otroke.
3. Orientacijska vrednost naročila:

10,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek 1. 4. 1998 in do konca leta 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 20. 3. 1998 do
10. ure, na naslov: Vrtec Krško, prevzemnik
Tomažin Dušan, Šolska ulica 1a, 8270 Kr-
ško, tel. 0608/21-558, faks 0608/22-306.

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 20. 3. 1998
ob 10.30, na naslovu: Vrtec Krško, od-
piranje  vodi  Tomažin  Dušan,  Šolska
ulica 1a, Krško, tel. 0608/21-558, faks
0608/22-306.

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: Vrtec Krško, kont. oseba
Tomažin Dušan, Šolska ulica 1a, Krško, tel.
0608/21-558, faks 0608/22-306.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 19. 3. 1998 za 5.000 SIT, na račun
številka: 51600-603-30832.

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

Ponudba mora veljati do: 21. 5. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 10. 4. 1998.
Vrtec Krško

Št. 403-7/98 Ob-1065
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 fi-
nance, kont. oseba Jožef Korošec, Župan-
čičeva 3, Ljubljana, tel. 178-55-08, faks
178-57-22, soba št. 45/1.

2. Predmet javnega naročila: storitve
Navedba vsebine:
a) tisk in dobava tobačnih znamkic,
b) tisk in dobava upravnih in sodnih

kolekov.
3. Orientacijska vrednost naročila:

140,000.000 SIT a) tobačna znamkica:
125,000.000 SIT; b) upr. in sod. koleki:
15,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 18 mesecev.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

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

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

Merila: kvaliteta, konkurenčne cene, za-
ščita proizvodnje, plačilni roki, hitra doba-
va, fiksne cene.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 6. 4. 1998 do
9. ure, na naslov: Republika Slovenija Mi-
nistrstvo za finance, prevzemnik Mija Pal-
čič, Župančičeva 3, Ljubljana, soba št.
45/I.

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 6. 4. 1998
ob 9.15. na naslovu: Republika Slovenija
Ministrstvo za finance, odpiranje vodi Tadej
Štular, Župančičeva 3, Ljubljana, sejna so-
ba I. nad.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 4. 5. 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. 178-55-53,
faks 178-57-22, soba št. 45/I.

Razpisna dokumentacija je na razpola-
go vsak delovni dan od 8. do 16. ure za
5.000 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 razpis

za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 10. 7. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 15. 5. 1998.
Ministrstvo za finance
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Javni razpis za izbiro izvajalca
s predhodnim ugotavljanjem

sposobnosti

Popravek

Ob-1067
V ponovnem javnem razpisu s predhod-

nim ugotavljanjem sposobnosti za pisarniški
material, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 15, z dne 27. 2. 1998, Ob-884, se
navedba vsebine pod 2.b) točko (računal-
niški in fotokopirni papir) črta in ne upo-
števa. Nova orientacijska vrednost naročila
je 6,800.000 SIT.

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Ob-968
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Servis skupnih služb Vlade Republike
Slovenije, kont. osebi Alenka Lamovec, Su-
zana Štihec, Gregorčičeva 27A, Ljubljana,
tel. 061/1785-570, 061/1785-560, faks
061/1785-579.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: urgentna popravila
in manjša investicijsko vzdrževalna dela
na objektih (poslovni prostori, objekti
na mejnih prehodih in službena stano-
vanja), s katerimi upravlja Servis skup-
nih služb Vlade Republike Slovenije.

3. Orientacijska vrednost naročila:
142,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: sposobnost za izvajanje del
bo priznana za obdobje 12 mesecev.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve: 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 7. 4. 1998 do 9.
ure, na naslov: Servis skupnih služb Vlade
Republike Slovenije, prevzemnik Mojca
Gregorič, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljublja-
na, tel. 061/1785-400, faks
061/1785-579, glavna pisarna.

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 in z naslovoma naročnika ter pošiljate-
lja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 7. 4. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije, odpiranje vodi
Bojan Bučinel, Gregorčičeva 27a, Ljublja-
na, tel. 061/1785-400, faks
061/1785-579, sejna soba.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 28. 5. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Servis skupnih služb Vlade
Republike Slovenije, kont. osebi Alenka La-
movec, Suzana Štihec, Gregorčičeva 27a,
Ljubljana. tel. 061/1785-570,
061/1785-560, faks 061/1785-579.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
od 9. 3. 1998 do 23. 3. 1998 med 8. in
10. uro.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotav-
ljanjem sposobnosti.

Ponudba mora veljati do: 6. 7. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 29. 5. 1998.
Sevis skupnih služb

Vlade Republike Slovenije

Št. 65 Ob-970
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Pošta Slovenije, d.o.o., kont. oseba Pe-
ter Hometer, Slomškov trg 10, Maribor, tel.
062/449-200, faks 062/449-2311, soba
št. III. nadstr.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: za izdelavo in doba-

vo voščilnic in razglednic.
3. Orientacijska vrednost naročila:

104,000.000 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: 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 7. 4. 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, soba št. III. nadstr.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 8. 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, soba št. III. nadstr.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 20. 3. 1998 za 5.000 SIT od 10. do 13.
ure.

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 s predhodnim ugotav-
ljanjem sposobnosti.

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

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

Maribor

Ob-990
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. in 50. člena zakona o javnih naročilih
(Ur. l. RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
s predhodnim ugotavljanjem

sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:

Splošna bolnišnica Brežice, kont. oseba Vla-
hovič inž. Zvijezdana, Černelčeva 15, Breži-
ce, tel. 0608/668-100, faks 0608/668-110.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine:
1. diagnostična sredstva in laborato-

riski mat. – 10,650.000 SIT vezan na apa-
rate,

2. ostala diagnostična sredstva –
7,350.000 SIT.

3. Orientacijska vrednost naročila:
18,000.000 SIT.

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

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: najnižja cena.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 6. 4. 1998 do 10. ure,
na naslov: Splošna bolnišnica Brežice, prev-
zemnik tajništvo, Černelčeva 15, 8250 Breži-
ce, tel. 0608/668-100, faks 0608/668-110.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 7. 4. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Splošna bolnišnica
Brežice, odpiranje vodi Zvone Ilovar, Čer-
nelčeva 15, Brežice, tel. 0608/668-100,
faks 0608/668-110, sejna soba.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 22. 4. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Splošna bolnišnica Breži-
ce, kont. oseba Gramc Milena, Černelčeva
15, Brežice, tel. 0608/668-100, faks
0608/668-110, tajništvo.
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Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 3. 4. 1998 za 5.000 SIT po enodnevni
predhodni najavi po faksu.

Način plačila: virmansko, na račun šte-
vilka: 51620-603-31177 s pripisom za lab.
mat. in diagnostična sredstva.

Ob dvigu razpisne dokumentacije je po-
trebno predložiti potrdilo o plačilu.

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: 30. 5. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 15. 5. 1998.
Splošna bolnišnica Brežice

Ob-1003
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. in 50. člena zakona o javnih naročilih
(Ur. l. RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Javni zavod Psihiatrična bolnišnica Or-
mož, kont. oseba Danica Žohar, Ptujska c.
33, Ormož, Ormož, tel. 701-011, faks
702-622.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: čistilna in pralna

sredstva
A) – čistilna sredstva in premazi –

2,000.000 SIT,
B) – pralna sredstva – 1,500.000 SIT,
C) – papirnata konfekcija – 1,500.000

SIT,
D) – ostali čistilni material – 600.000

SIT.
3. Orientacijska vrednost naročila:

5,600.000 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 27. 3. 1998 do
14. ure na naslov: Uprava, JZ Psihiatrična
bolnišnica Ormož, prevzemnica Marta Ko-
rez, Ptujska c. 33, 2270 Ormož, tel.
701-011, faks 702-622.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 3. 4. 1998
ob 10. uri, na naslovu: JZ Psihiatrična bol-
nišnica Ormož, odpiranje vodi Majda Ke-
ček, 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 predložitvijo
potdila, na račun številka: 52410-603-30720.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: JZ Psihiatrična bolnišnica Ormož, 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

Št. 97/98 Ob-1004
Na podlagi 18. in 50. člena zakona o

javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objav-
ljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Vrtec Koper, Kettejeva 13, Koper, p.p.,
773, kontaktna oseba Klara Franca, tel.
066/24-435, faks 066/272-548.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: živila in material za

prehrano
A) sadje in zelenjava:

1. južno sadje – 460.000 SIT,
2. sadje – 1,550.000 SIT,
3. zelenjava – 2,200.000 SIT.

B) kruh in pekovsko pecivo –
2,300.000 SIT,

C) mlevski izdelki in testenine –
950.000 SIT,

D) meso in mesni izdelki – 4,950.000
SIT,

E) perutnina in perutninski izdelki –
800.000 SIT,

F) ribe – 1,000.000 SIT,
G) mleko, mlečni izdelki, zamrznjena

zelenjava in zamrznjeni izdelki –
3,540.000 SIT,

H) jajca – 450.000 SIT,
I) splošno prehrambeno blago –

4,800.000 SIT.
3. Orientacijska vrednost naročila:

23,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: 8 mesecev, začetek 1. 5.
1998 in zaključek 31. 12. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane pri izbiri ponudnikov: cena in kvaliteta
ter druga merila iz razpisne dokumentacije.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 30. 3. 1998, do
12. ure, na naslov: Vrtec Koper, Kettejeva
13, Koper, prevzemnik uprava vrtca.

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

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 3. 4. 1998,
ob 12. uri, na naslovu Vrtec Koper, Ketteje-
va 13, Koper, v prostorih uprave vrtca, od-
piranje vodi Jerneja Sarič.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu javne-
ga razpisa najkasneje do 10. 4. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Vrtec Koper, uprava vrt-
ca, Kettejeva 13, Koper, oseba Jerneja
Sarič.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 20. 3. 1998, za 5.000 SIT.

Način plačila: negotovinsko na žiro ra-
čun številka 51400-603-30741, namen na-
kazila: stroški razpisne dokumentacije.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu Vrtec Koper, Kettejeva 13, Koper, –
uprava vrtca, kontaktna oseba Klara Fran-
ca, tel. 066/24-435.

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: 13. 4. 1998.
Vrtec Koper

Št. 03/2709 Ob-1005
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. in 50. člena zakona o javnih naročilih
(Ur. l. RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
1. Naročnik: Telekom Slovenije, p.o., PE

Ljubljana, Stegne 19, Ljubljana.
2. Predmet razpisa je izbira izvajalca s

predhodnim ugotavljanjem sposobnosti za
občasno izvajanje naslednjih del:

1. – gradnjo novih telekomunikacij-
skih priključkov na območju Telekom
Slovenije, p.o., PE Ljubljana,

2. – izvajanje preključitvenih del na
razvodnem naročniškem omrežju na ob-
močju Telekom Slovenije, p.o., PE Ljub-
ljana,

3. – investicijsko vzdrževanje kabel-
skega omrežja na območju Telekom
Slovenije, p.o., PE Ljubljana.

3. Razpisno dokumentacijo lahko po-
nudniki dvignejo proti potrdilu o plačilu
30.000 SIT.

Plačilo se izvrši na žiro račun št.:
50100-849-87150.

Razpisno dokumentacijo lahko ponudni-
ki prevzamejo osebno pri Boris Lazarju, dne
10. 3. 1998 in 11. 3. 1998 med 8. in
10. uro v poslovni stavbi Telekom Sloveni-
je, p.o., PE Ljubljana, Stegne 19. soba
3A-02, tel. št. 061/130-24-40 in
130-24-45.

4. Orientacijska vrednost naročila:
Ocenjena vrednost naročila pod 1. –

znaša 130,000.000 SIT,
pod 2. – znaša: 90,000.000 SIT,
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pod 3. – znaša: 120,000.000 SIT.
5. Rok: opravljanje del za največ 12 me-

secev – predvidoma od maja 1998 do maja
1999.

6. Merila: za izbor najugodnejšega po-
nudnika so opredeljena v razpisnih pogojih
naročnika.

7. Rok za oddajo ponudb:
Upoštevajo se vse ponudbe, ki jih prej-

me naročnik na svoj sedež do 6. 4. 1998
do 12. ure.

Ponudbe pošljite na naslov: Telekom
Slovenije, p.o., PE Ljubljana, Stegne 19,
Ljubljana, ali oddajte osebno v pisarni vlo-
žišča poslovne stavbe Stegne 19, Ljublja-
na, soba 4B-18.

9. Odpiranje ponudb bo 7. 4. 1998 v
sejni sobi št. 4A-06, poslovne stavbe Steg-
ne 19, s pričetkom ob 9. uri.

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

10. Obvestilo o izbiri
O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo

ponudniki obveščeni najkasneje do 15. 5.
1998.

Telekom Slovenije, p.o., Ljubljana

Ob-991

Javni razpis
za financiranje prezaposlovanja
in samozaposlovanja delavcev

1. Predmet razpisa: sredstva so name-
njena spodbujanju prezaposlovanja in
samozaposlovanja presežnih delavcev
Rudnika Zagorje v zapiranju, d.o.o., v
druge dejavnosti.

2. Merila in pogoji
Zahtevek lahko vloži:
– delodajalec, ki zaposli delavca iz Rud-

nika Zagorje v zapiranju, d.o.o.,
– delavec Rudnika Zagorje v zapiranju,

d.o.o., ki se zaposli na kmetijo ob pogoju,
da pridobi status kmeta,

– delavec Rudnika Zagorje v zapiranju,
d.o.o., ki se samozaposli (registrira gospo-
darsko družbo, priglasi dejavnost kot samo-
stojni podjetnik).

Premija ob prezaposlitvi oziroma samo-
zaposlitvi se izplača kot nepovratna sredst-
va z obveznostjo zaposlitve delavcev Rudni-
ka Zagorje v zapiranju, d.o.o., vsaj za dobo
dveh let. Eno leto pred tem delodajalec ni
smel odpustiti nobenega zaposlenega po
programu ugotavljanja presežnih delavcev.

Znesek premije znaša:
– 980.000 SIT za delavce s pokojnin-

sko dobo nad 25 let, delavce z zaposlitveni-
mi omejitvami in invalide,

– 900.000 SIT za delavce s pokojnin-
sko dobo od 20 do 25 let,

– 850.000 SIT za delavce s pokojnin-
sko dobo od 15 do 20 let,

– 800.000 SIT za delavce s pokojnin-
sko dobo od 10 do 15 let,

– 750.000 SIT za delavce s pokojnin-
sko dobo do 10 let.

3. Vsebina vloge
Prijava mora vsebovati
– firmo oziroma ime in priimek ponudni-

ka s točnim naslovom,
– fotokopijo sklepa o vpisu v sodni regi-

ster (v primeru registracije gospodarske druž-
be in prezaposlitve v gospodarsko družbo),

– fotokopijo priglasitvenega lista (v pri-
meru pridobitve statusa samostojnega pod-
jetnika in prezaposlitve k samostojnemu
podjetniku),

– dokazilo o statusu kmeta (v primeru
pridobitve statusa kmeta),

– dokazilo o sklenitvi delovnega razmer-
ja za nedoločen čas – ozbrazec M1/M2 (v
primeru samozaposlitve in prezaposlitve),

– izjavo, da delodajalec vsaj leto dni ni
odpustil nobenega presežnega delavca (v
primeru prezaposlitve).

Prejemnik sredstev bo moral za primer
nenamenske porabe sredstev pred nakazi-
lom le-teh zavarovati terjatev RZvZ v višini
prejetih sredstev z zastavno pravico na svo-
jih nepremičninah ali premičninah oziroma
skladno z veljavno zakonodajo z drugim
ustreznim instrumentom.

4. Rok za prijavo je odprt naslednji dan
po objavi razpisa v Uradnem listu RS in velja
do porabe sredstev.

O vlogah se bo odločalo mesečno.
Vloge pošljite na naslov: Rudnik Zagorje

v zapiranju, d.o.o., Grajska 2, Zagorje ob
Savi.

Dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobite vsak delovnik med 7. in 11. uro na
Agenciji za razvoj, d.o.o., Cesta zmage 35b,
Zagorje ob Savi pri Petri Kovač Smrkolj, tel.
št. 0601/68-333.

Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o.

Št. 110-1/93 Ob-1025A
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: Ministrstvo za promet in zveze – Direk-
cija RS za ceste, kont. oseba Liljana Luis,
dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-95, faks 061/178-81-23, so-
ba št. 209.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izdelava in dobava

vertikalne prometne signalizacije za po-
trebe interventne zamenjave in za dru-
ge potrebe na državnih cestah v Repub-
liki Sloveniji za leto 1998.

3. Orientacijska vrednost naročila:
90,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del

Naročnik bo priznal sposobnost ponud-
nikom za obdobje do 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 6. 4. 1998 do
10.30, 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
označene z napisom “Ne odpiraj – Ponud-
ba za ugot. sposobnosti za izdelavo in do-
bavo vertikalne signalizacije” – B. K. Na
hrbtni strani mora biti označen naslov poši-
ljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 6. 4. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Ministrstvo za pro-
met in zveze – Direkcija RS za ceste, odpi-
ranje vodi strokovna komisija, Tržaška 19,
Ljubljana, tel. 061/178-80-74, faks
061/178-81-23, soba št. 220/II.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 21. 5. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, kont. oseba Irena
Skubic, Tržaška 19a, Ljubljana, tel.
061/178-83-36, faks 061/178-83-26,
soba št. 105.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 13. 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 Barbara Klemen, dipl. inž.,
Tržaška 19a, Ljubljana, tel. 061/178-83-92,
faks 061/178-83-26, soba št. 208.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotav-
ljanjem sposobnosti.

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

čila: 21. 6. 1998.
Ministrstvo za promet in zveze

Direkcija RS za ceste

Ob-1027
Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.

l. RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
1. Naročnik: Tehniški muzej Slovenije,

Ljubljana, Parmova 33.
Financer: Ministrstvo RS za kulturo, Ljub-

ljana, Cankarjeva 5.
2. Predmet javnega naročila: prekritje

streh na objektih v muzejskem komplek-
su Bistra pri Vrhniki.

3. Orientacijska vrednost naročila:
25,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del:
12 mesecev, začetek maj 1998 do maja
1999.

5. Merila za ugotavljanje in priznanje spo-
sobnosti z navedbo dokazov:

– veljavna registracija za opravljanje de-
javnosti,

– potrjen obrazec BON 1 in BON 2,
– potrjena izjava banke, da bo ponudniku

izstavila garancijo za dobro izvedbo posla,
– posebna merila so navedena v razpi-

sni dokumentaciji.
6. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so določena v razpisni dokumenta-
ciji.

7. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo od 9. 3. 1998 do 14. 3. 1998
v odvetniški pisarni Barle Kuk Avrelije, na
naslovu: Petkovškovo nabrežje 37, tel.
318-713, proti plačilu 5.000 SIT.
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8. Dodatne informacije ponudniki dobijo
na istem naslovu.

9. Rok predložitve ponudbe: upošteva-
ne bodo ponudbe, ki bodo predložene naj-
kasneje do 14. 4. 1998 do 12. ure, na
naslov: Tehniški muzej Slovenije, Ljubljana,
Parmova 33.

Ponudbe z vso potrebno dokumentacijo
je potrebno poslati v zapečateni ovojnici z
napisom: “Ponudba – ne odpiraj” in številko
objave javnega razpisa v Uradnem listu RS
in predmet javnega razpisa.

10. Ponudba mora veljati do konca apri-
la 1998.

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

Javno odpiranje ponudb bo 14. 4. 1998
ob 14. uri, v Ljubljani, na naslovu: Odvetniš-
ka pisarna Barle Kuk Avrelija, odpiranje vodi
odvetnica Barle Kuk Avrelija.

Predstavniki ponudnikov so pred pričet-
kom javnega odpiranja ponudb komisiji dolž-
ni izročiti pooblastila za sodelovanje.

12. Prijavljeni ponudniki bodo o prizna-
nju sposobnosti obveščeni v 45 dneh po
izteku roka za prijavo na javnem razpisu.

Tehniški muzej Slovenije

Št. 0048/1-308/47-97 Ob-1056

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

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:

Ministrstvo za notranje zadeve RS, kont. ose-
ba Bojan Šelih, Vodovodna 93/a, Ljubljana,
tel. 061/168-54-40, faks 061/172-56-36,
soba št. 35.

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

materiala za izdelavo uniform in dodat-
kov ter izdelava vseh vrst policijskih uni-
form in dodatkov.

3. Orientacijska vrednost naročila:
400,000.000 SIT.

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

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

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

Merila za predhodno ugotavljanje spo-
sobnosti: finančno stanje ponudnika, lastna
izdelava, reference na področju JN, ureje-
nost sistema kakovosti, garancijski rok, od-
prava napak, kvaliteta vzorca.

Merila ob pozivih: poleg že naštetih še
cena in rok dobave.

6. Predložitev ponudb
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo

predložene najkasneje do 9. 4. 1998 do
12. ure, na naslov: Ministrstvo za notranje
zadeve RS, prevzemnik vložišče, Štefanova
2, 1501 Ljubljana, tel. 061/172-5111.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj –
Javni razpis za dobavo osnovnega materiala
za izdelavo uniform in dodatkov ter za izde-
lavo vseh vrst policijskih uniform in dodat-
kov, št. 308/47-97«.

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

Javno odpiranje ponudb bo 10. 4. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Upravna akademija,
Kotnikova 8, Ljubljana.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisot-
ni na javnem odpiranju, morajo predložiti
pooblastilo o zastopanju.

Naročnik: Ministrstvo za notranje zade-
ve, odpiranje vodita Nataša Grgasovič ali
Franc Bevc, Kotnikova 8a, Ljubljana.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 24. 5. 1998.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Ministrstvo za notranje za-
deve RS, kont. oseba Marta Pecarski, Vo-
dovodna 93/a, Ljubljana, tel.
061/168-54-27, faks 061/172-56-36.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
za ogled in dvig od dneva objave do 8. 4.
1998, od 10. do 12. ure.

Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno do-
kumentacijo, morajo predložiti pooblastilo
za dvig razpisne dokumentacije in dokazilo
o vplačilu 5.000 SIT.

Način plačila: virmansko, na račun šte-
vilka: 50100-637-55284, sklicna številka:
308-47-97.

10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Ministrstvo za notranje zadeve RS, kont.
oseba Bojan Šelih, Vodovodna 93/a, Ljub-
ljana, tel. 061/168-54-40, od 8. do 9. ure.

11. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotav-
ljanjem sposobnosti.

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

čila: 5. 6. 1998.

Ob-1057
Na podlagi 18., 19. in 45. člena zakona

o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) ob-
javljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Ministrstvo za notranje zadeve RS, kont.
oseba Branislav Protega, Štefanova 2, Ljub-
ljana, tel. 061/172-4223.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: predhodno ugotav-

ljanje sposobnosti izvajalcev, proizvajal-
cev, dobaviteljev in vzdrževalcev za te-
lekomunikacijsko opremo, opremo teh-
ničnega varovanja, informacijsko opre-
mo in opremo centralnega
računalniškega sistema, informacijske
telekomunikacijske kabelske sisteme in
sisteme za neprekinjeno napajanje.

3. Orientacijska vrednost naročila:
500,000.000 SIT.

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

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

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

Merila: kvaliteta, zanesljivost, ustreznost
tehničnim zahtevam ter kompatibilnost z de-
lujočo opremo in sistemi, vzdrževanje in ser-
visiranje v garancijskem in pogarancijskem
roku ter zagotavljanje rezervnih delov na po-
dročju Republike Slovenije, kadrovska za-
sedba, ustrezni atesti, cena opreme, plačil-
ni pogoji in dobavni roki, šolanje in svetova-
nje uporabnika, strokovna literatura, poslo-
vanje v Sloveniji v preteklem letu za predmet
javnega razpisa, poslovna zanesljivost do-
bavitelja in dosedanje izkušnje pri poslova-
nju, čas obstoja na SLO trgu za predmet
javnega razpisa, reference in dokazila o za-
stopstvu oziroma poslovnem odnosu s prin-
cipalom.

6. Predložitev ponudb
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo

predložene najkasneje do 10. 4. 1998 do
12. ure, na naslov: Ministrstvo za notranje
zadeve RS, prevzemnik vložišče, Štefanova
2, 1501 Ljubljana, tel. 061/172-5111.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj –
Javni razpis za dobavo ITK opreme, št.
308/48-97«.

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

Javno odpiranje ponudb bo 14. 4. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Visoka policijsko-var-
nostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana.

Naročnik: Ministrstvo za notranje zadeve
RS, odpiranje vodita Nataša Grgasovič ali
Franc Bevc, Kotnikova 8a, Ljubljana.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 25. 5. 1998.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Ministrstvo za notranje za-
deve RS, kont. oseba Branislav Protega,
Štefanova 2, Ljubljana, tel. 061/172-4223.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
za ogled in dvig od dneva objave v Uradnem
listu RS do 9. 4. 1998, od 10. do 12. ure.

Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno do-
kumentacijo, morajo predložiti pooblastilo
za dvig razpisne dokumentacije in dokazilo
o vplačilu 4.000 SIT.

Način plačila: virmansko, na račun šte-
vilka: 50100-637-55284, sklicna številka:
308-48-97.

10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotav-
ljanjem sposobnosti.

Ponudba mora veljati do: 12. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 5. 6. 1998.
Ministrstvo za notranje zadeve RS

Št. 02-215 Ob-1058
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime in sedež naročnika: Pedagoška

fakulteta Univerze v Mariboru, kont. oseba
Iztok Lugarič, tajnik fakultete, Koroška ce-
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sta 160, tel. 062/22-939; 22-93-739, faks
062/28-180, Maribor.

2. Predmet javnega razpisa: storitve čiš-
čenja prostorov Pedagoške fakultete
Univerze v Mariboru.

3. Orientacijska vrednost naročila: 25
mio SIT.

4. Dobavni rok: eno leto.
5. Merila za izbor najugodnejšega po-

nudnika in druge omejitve, ki bodo upošte-
vane: najnižja cena in drugi kriteriji, določe-
ni z zakonom in razpisno dokumentacijo.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pris-
pele na naslov naročnika v 25 dneh po ob-
javi razpisa do 12. ure, prevzemnica Karin
Grbec.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko Uradnega lista RS ter z navedbo
predmeta naročila.

6. Naslov, prostor in ura javnega odpira-
nja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 3. 4. 1998
ob 12. uri, na naslovu naročnika.

Odpiranje ponudb bo vodila strokovna
komisija.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 24. 4. 1998.

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

Zainteresirani ponudniki lahko dvignejo
razpisno dokumentacijo na sedežu naročni-
ka pri Karin Grbec, soba 01/78, za ceno
5.000 SIT.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
od 16. 3. 1998 do vključno 30. 3. 1998,
od 8. do 12. ure.

Ob dvigu razpisne dokumentacije je po-
trebno predložiti dokazilo o vplačilu na ra-
čun naročnika št. 51800-609-1237 – za
razpisno dokumentacijo.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije lahko dobijo intere-

senti pri Iztoku Lugariču, tel. 22-939,
22-93-739 ali faks 28-180, vsak delovni
dan med 8. in 12. uro.

10. Postopek izbire izvajalca: izvajalci
bodo izbrani po javnem razpisu s predhod-
nim ugotavljanjem sposobnosti po 43. čle-
nu zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97).

Ponudba mora biti veljavna do 30. 4.
1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 24. 4. 1998.

Univerza v Mariboru
Pedagoška fakulteta

Sklepi po 42. členu

Ob-1042

Popravek

V sklepu o izbiri najugodnejšega ponud-
nika za dobavo živil in materiala za prehra-
no, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 11
z dne 13. 2. 1998, Ob-641, se doda pod:

6. točko za skupino F: olje, kis in jajca:
– Kolinska prehrambena industrija,

Šmartinska c. 30, Ljubljana.
8. točko za skupino H: splošno prehram-

beno blago:
– Kolinska prehrambena industrija,

Šmartinska c. 30, Ljubljana.
Dom upokojencev

Franc Salamon
Trbovlje

Št. 06-272/98 Ob-949

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma sedež naročnika: Komu-

nalno stanovanjsko podjetje Brežice, d.d.,
Cesta prvih borcev 11, Brežice, tel.
0608/61-508.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: strojna dela v gra-

moznici Vrbina in ABS Boršt.
3. Orientacijska vrednost naročila:

15,000.000 SIT.
4. Ime oziroma naziv najugodnejšega po-

nudnika: MAG Žnideršič Martin, s.p., Ple-
teršnikova 20, Brežice.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena in druga merila, navedena v razpisni
dokumentaciji.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 6. 2.
1998 ob 9.30 na sedežu Komunalno sta-
novanjskega podjetja Brežice, d.d., Cesta
prvih borcev 9, 8250 Brežice.

Število prispelih ponudb: 2.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca brez omejitev (19. člen
ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 5, z dne 23. 1. 1998;
Ob-223.

Komunalno stanovanjsko podjetje
Brežice, d.d.

Ob-950
Na podlagi četrtega odstavka 3. člena in

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: Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o., kont. oseba Mateja Janušič, dipl.
prav., Verovškova 70, p.p. 2374, Ljubljana,
tel. 061/188-92-04, faks 061/188-92-09,
soba št. II-224.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: strojna dela pri grad-
nji in vzdrževanju plinovodnega, vroče-
vodnega in parovodnega omrežja, plin-
skih regulatorskih postaj, toplotnih po-
staj, črpalnih postaj in kotlovnic na ob-
močju mesta Ljubljane in primestnih
občin.

3. Orientacijska vrednost naročila: po-
samezna dela v vrednosti do 40,000.000
SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek je predviden marca 1998 in zaključek
konec maja 1999.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Opis odločujočih meril za priznanje spo-
sobnosti: merila, navedena v razpisni doku-
mentaciji.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 7. 1.
1998 ob 9. uri, na naslovu: Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova
70, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 19.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavlja-
njem sposobnosti.

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 71, z dne 21. XI.
1997; Ob-5054.

Predvideni datum priznanja sposobnosti:
20. 2. 1998.

8. Ponudniki, ki jim je bila priznana spo-
sobnost oziroma delna sposobnost:

– EL-TEC Mulej, d.o.o., Pot na Lisice 7,
Bled,

– EMK, d.o.o., Ljubljana, Brodarjev trg
11, Ljubljana,

– EMV, d.o.o., Dvoržakova 6, Ljubljana,
– Esotech, d.d., Preloška cesta 1, Vele-

nje,
– IMP Montaža Maribor, d.d., Špelina

ul. 2, Maribor,
– IMP Promont – Montaža, d.o.o., Pot k

sejmišču 30, Ljubljana Črnuče,
– PUV Celje, d.d., Lava 11, Celje,
– Santosa, Podjetje za izvedbo strojnih

instalacij, d.o.o., Prušnikova 2, Ljubljana.

Ob-951
Na podlagi četrtega odstavka 3. člena in

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: Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o., kont. oseba Mateja Janušič, dipl.
prav., Verovškova 70, p.p. 2374, Ljubljana,
tel. 061/188-92-04, faks 061/188-92-09,
soba št. II-224.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: gradbena dela pri
gradnji in vzdrževanju plinovodnega,
vročevodnega in parovodnega omrežja,
plinskih regulatorskih postaj, toplotnih
postaj, črpalnih postaj in kotlovnic na
območju mesta Ljubljana in primestnih
občin.

3. Orientacijska vrednost naročila: po-
samezna dela v vrednosti do 60,000.000
SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek je predviden marca 1998 in zaključek
konec maja 1999.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Opis odločujočih meril za priznanje spo-
sobnosti: merila, navedena v razpisni doku-
mentaciji.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
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Javno odpiranje ponudb je bilo 8. 1.
1998 ob 9. uri, na naslovu: Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova
70, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 22.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavlja-
njem sposobnosti.

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 71, z dne 21. XI.
1997; Ob-5053.

Predvideni datum objave priznanja spo-
sobnosti: 20. 2. 1998.

8. Ponudniki, ki jim je bila priznana spo-
sobnost oziroma delna sposobnost:

– Cestno podjetje Ljubljana, p.o., Stolp-
niška 10, Ljubljana,

– Gradbeno podjetje Bežigrad, d.d.,
Podmilščakova 24, Ljubljana,

– Gradbeno podjetje Grosuplje, d.d.,
Emonska 8, Ljubljana,

– Gradiant Udovič Martin, s.p., Breg 10,
Ljubljana,

– Gradis gradbeno podjetje Ljubljana,
d.d., Ul. Gradnikove brigade 11, Ljubljana,

– Hidrotehnik, d.d., Slovenčeva 97,
Ljubljana,

– KPL – gradnje, rast, inženiring, d.d.,
Tbilisijska 61, Ljubljana,

– Mying podjetje za gradbeništvo in tr-
govino, d.o.o., Cesta v gorice 38, Ljub-
ljana,

– Nigrad, d.o.o., Moškričeva 18, Ljub-
ljana,

– Prenova gradbenik, d.o.o., Stanežiče
39, Ljubljana,

– PUV Celje, d.d., Lava 11, Celje,
– SCT, d.d., Ljubljana, Slovenčeva 22,

Ljubljana.
Javno podjetje

Energetika Ljubljana, d.o.o.

Št. 05/26-98 Ob-952
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Naročnik: Savske elektrarne Ljublja-

na, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana, kont.
oseba je Blaž Pišek (tel. 061/219-533 in
061/12-50-333, Hajdrihova 2, Ljubljana).

2. Predmet javnega naročila: dobava,
vgradnja in zagon opreme na lokaciji
HE Medvode in HE Mavčiče, kar vsebuje:

– ISDN telefonske centrale,
– napajalni sistem,
– ureditev potrebne instalacije (glavni de-

lilnik, kabliranje),
– ustrezno dokumentacijo,
– prevzemna preizkušnja, transport in za-

varovanje,
– umerjanje in preverjanje kakovosti in

razpoložljivosti,
– zagotovitev rezervnih delov in obra-

tovalnih navodil,
– šolanje uporabnika in
– sodelovanje pri tehničnem pregledu.
3. Orientacijska vrednost naročila:

19,000.000 SIT.
4. Predviden rok izvedbe je od 1. 3.

1998 do 1. 6. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga

merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Odločujoča merila:
– ustrezna tehnologija izvedbe,
– izkazana sposobnost ponudnika,
– najnižja cena del in
– sprejemljiv rok izvedbe.
6. Javno odpiranje ponudb je izvedla

imenovana komisija investitorja na naslovu
investitorja, v sejni sobi v 2. nadstropju, 9.
februarja 1998 ob 13. uri. Kopijo zapisnika
o odpiranju ponudb so ponudniki prejeli po
zaključenem odpiranju.

Pravočasno je prispelo 6 ponudb. Naj-
nižja cena je bila 19,877.922,45 SIT, naj-
višja cena je bila 22,077.645,50 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 1, z dne 9. 1. 1998
Ob-7.

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

Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o.

Ob-953
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: VIZ Vrtec Mavrica Izola, kont. oseba
Tatjana Kodarin, OF 15, Izola, tel.
066/63-556.

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

vrtca za leto 1998.
3. Rok dokončanja del: zaključek 31. 12.

1998.
4. Utemeljitev izbire ponudnika: druga

merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Izbrano je bilo podjetje Hernaus, d.o.o.,
Šalek 89, Velenje.

5. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 16. 1.
1998 ob 13.30, na naslovu: VIZ Vrtec Ma-
vrica Izola, OF 15, Izola.

Število prispelih ponudb: 4.
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. 81, z dne 19. XII.
1997; Št. 324/97 , Ob-5539.

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

VIZ Vrtec Mavrica, Izola

Ob-954
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: Nigrad, Javno komunalno podjetje, d.d.,
kont. oseba Marjan Rojec, inž., Strma ulica
8, Maribor, tel. 062/225-351.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izbira najugodnejše-

ga ponudnika za izdelavo projektne do-
kumentacije (idejnega projekta, PGD in

PZI) za odvajanje in čiščenje odpadnih
voda za naselje Razvanje pri Mariboru.

3. Orientacijska vrednost naročila:
5,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 3 mesece.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga

merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe:
– reference,
– ponudbena cena,
– ostale ugodnosti.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 29. 1.

1998 ob 12. uri, na naslovu: Nigrad, Javno
komunalno podjetje, d.d., Strma ulica 8,
Maribor.

Število prispelih ponudb: 8, najnižja ce-
na: 4,792.500 SIT, najvišja cena:
27,434.400 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. 1, z dne 9. 1. 1998;
Ob-103.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 13. 2. 1998.

Nigrad, d.d., Maribor

Št. 9/3 Ob-955
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhi-
tekturo, Zoisova 12, Ljubljana, kont. oseba
Ogrizek Vili, tel. 125-06-95, faks
125-74-14.

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

prostorov.
3. Orientacijska vrednost naročila:

14,000.000 SIT.
4. Ime oziroma naziv ponudnika, ki mu

je bila priznana sposobnost: Čistoča, d.o.o.,
Trzin, Lobodova 18.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: merila,
navedena v razpisu in razpisni dokumenta-
ciji (cena, reference).

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: Fakulteta za arhitekturo, dne 10. 2.
1998 ob 12. uri.

7. Število prispelih ponudb: 10.
8. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca brez omejitev.
9. Datum in številka objave javnega raz-

pisa: Uradni list RS, št. 5, z dne 23. 1.
1998, Ob-188.

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za arhitekturo

Št. 52/98 Ob-956
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

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

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

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

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

kg okvirna količina letno.
3. Orientacijska vrednost naročila:

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

končanja del: 12 mesecev, začetek 15. 3.
1998 in zaključek 14. 3. 1999.

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:

– rok plačila,
– konkurenčnost cen,
– širina asortimana v ponudbi,
– rok dobave,
– druge ugodnosti.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo  16. 2.

1998 ob 12. uri na naslovu: Zavod za
zdravstveno varstvo Ljubljana, Zaloška 29,
Ljubljana.

Število prispelih ponudb 2, najnižja cena
pod zap. št. 1: 5,080.500 SIT, najvišja ce-
na pod zap. št. 1: 6,142.500 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Ur. l. RS, št. 7 z dne 30. I. 1998.

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

Zavod za zdravstveno varstvo
Ljubljana

Št. 4-1/4051/1-1998 Ob-957
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o priznanju sposobnosti

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Telekom Slovenije, p.o., Poslovna eno-
ta Celje, Lava 1, Celje, kont. oseba Peter
Marš, inž. el., tel. 063/421-310.

2. Predmet javnega naročila
Navedba vsebine: investicijska izgrad-

nja in investicijsko vzdrževanje (montaž-
na dela, el. meritve, izvršilno teh. doku-
mentacija) na telekomunikacijskem
omrežju na območju PE Celje za leto
1998.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predviden čas izvedbe del 110,000.000
SIT, začetek marec 1998, zaključek marec
1999.

4. Ime oziroma naziv ponudnikov, ki jim
je bila priznana sposobnost in obdobje za
katerega je priznana:

– PAP Telematika, d.d., Ljubljana,
– TK in EL. d.o.o., Ljubljana,
– Tegrad, d.d., Ljubljana,
– Halcom, d.o.o., Podčetrtek.

Čas priznanja sposobnosti: 12 mesecev.
5. Utemeljitev izbire ponudnikov
Merila za izbiro ponudnikov – merila iz

razpisne dokumentacije.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 24. 2.

1998 ob 9. uri na naslovu naročnika Tele-
kom Slovenije, PE Celje, Lava 1, Celje.

Število prispelih ponudb je 4.
Datum in številka objave javnega razpi-

sa: Uradni list RS, št. 5 z dne 23. 1. 1998,
Ob-231.

Predvideni datum objave dodelitve spo-
sobnosti 6. 3. 1998.

Telekom Slovenije, p.o.,
Poslovna enota Celje

Št. 59/98 Ob-958
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: RS upravna enota Maribor, kont. oseba
Antevski Velimir, Ul. heroja Staneta 1, Mari-
bor, tel. 2201-800, faks 2201-791, soba
št. 216.

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

pisarniškega in računalniškega materia-
la za leto 1998.

3. Orientacijska vrednost naročila:
12,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 12 mesecev, začetek 1. 1.
1998 in zaključek 31. 12. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: 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: cene, rok plačila, cassasconto,
super rabat.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 13. 2.
1998 na naslovu: RS upravna enota Mari-
bor, Ul. heroja Staneta 1, Maribor.

Število prispelih ponudb: 7.
Datum in številka objave javnega razpi-

sa: Ur. l. RS, št. 5 z dne 23. I. 1998 št.
12/98.

Upravna enota Maribor

Ob-959
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 Ve-
sna Dalmacija, Trg revolucije 12, Trbovlje,
tel. 0601/26-144, faks 0601/26-642.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: pranje in šivanje de-

lovnih oblek – lokacija Hrastnik.
3. Orientacijska vrednost naročila:

9,300.000 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: cene, plačilni pogoji, čas izvedbe
storitev.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo  12. 2.
1998 ob 12. uri na naslovu: RTH, d.o.o.,
Trbovlje, Trg revolucije 12, Trbovlje.

Število prispelih ponudb: 2, najnižja ce-
na 9,457.306 SIT, najvišja cena 9,765.782
SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Ur. l. RS, št. 7 z dne 30. I. 1998,
Ob-420A.

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

Ob-960
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 Ve-
sna Dalmacija, Trg revolucije 12, Trbovlje,
tel. 0601/26-144, faks 0601/26-642.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: pranje in šivanje de-

lovnih oblek – lokacija Trbovlje.
3. Orientacijska vrednost naročila:

6,200.000 SIT.
4. Dobavni rok: 12 mesecev.
5. 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: cene, plačilni pogoji, čas izvedbe
storitev.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo  12. 2.
1998 ob 10. uri na naslovu: RTH, d.o.o.,
Trbovlje, Trg revolucije 12, Trbovlje.

Št. prispelih ponudb: 2, najnižja cena
5,567.266 SIT, najvišja cena 7,220.311
SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Ur. l. RS, št. 7 z dne 30. I. 1998,
Ob-420B.

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

Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.

Ob-961
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: Slovenske železnice, d.d., Ljubljana,
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Kolodvorska 11, kont. oseba Miro Vujino-
vić, dipl. ek., Kolodvorska ulica 11, Ljub-
ljana, tel. 061-1313-144/4649, faks
1339-661.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: letni pregledi (LP)

in glavna popravila (GP) progovne in in-
terventne mehanizacije v lasti sekcij
(SVP in SEE) Infrastrukture za leto 1998
po pravilniku 241 in navodilu 291, ter
ostalih predpisih.

3. Orientacijska vrednost naročila:
120,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 3. 1998 in zaključek 30. 11. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumenta-
ciji.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: izkazane reference v razpisni do-
kumentaciji ter izkušnje z izvajalci iz prete-
klih let.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 29. 1.
1998 ob 11. uri na naslovu: Slovenske že-
leznice, d.d., Infrastruktura, Kolodvorska
11, Ljubljana.

Št. prispelih ponudb: 2, najnižja cena
83,100.000 SIT, najvišja cena
164,497.414 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Ur. l. RS, št. 82-87 z dne 29. XII. 1997.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila 6. 3. 1998.

Slovenske železnice, d.d.,
Infrastruktura

Ob-962
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 za varstvo odraslih Velenje, kont.
oseba Tatjana Rosec, Kidričeva 23, Vele-
nje, tel. 063/854-455, faks 063/854-455.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: živila in material za

prehrano.
3. Orientacijska vrednost naročila:

29,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: 10 mesecev, začetek
10. 3. 1998 in zaključek 31. 12. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.

Ime oziroma naziv ponudnikov, ki so bili
izbrani kot najugodnejši ponudniki:

1. za skupino A: Sadje in zelenjava –
podskuina 1: sadje

– ERA, d.d., Prešernova 10, Velenje,
– KZ Šaleška dolina, z.o.o., Trg svobo-

de 12, Šoštanj.
2. za skupino A: Sadje in zelenjava – pod-

skupina 2: kmetijski pridelki in zelenjava
– Povrtnina, d.d., Tržaška c. 33, Maibor
– Jevšnik Ivan, Laze 40, Velenje,
– Parežnik Hinko in Ivanka, Zavrh pri Ga-

liciji 21, Žalec.

3. za skupino A: Sadje in zelenjava – pod-
skupina 3: zelenjava in sadje – zmrznjeno

– Ljubljanske mlekarne, d.o.o., Tolsto-
jeva 63, Ljubljana

4. za skupino B: Kruh in pekovsko pe-
civo

– Pfeifer, d.o.o., Podvin 5, Polzela
– Savinjski kruhek, d.o.o., Šlandrov trg

35, Žalec
5. za skupino C: Mlevski izdelki in teste-

nine
– Pfeifer, d.o.o., Povin 5, Polzela
– Savinjski magazin Trade, d.o.o., Šlan-

drov trg 35, Žalec
6. za skupino D: Sveže meso, zmrznje-

no meso in izdelki iz mesa
– ERA, d.d., Prešernova 10, Velenje
7. za skupino E: Mleko in mlečni izdelki
– KZ Šaleška dolina, z.o.o. Trg svobode

12, Šoštanj
– Ljubljanske mlekarne, d.o.o., Tolsto-

jeva 63, Ljubljana
8. za skupino F: Olje, kis in jajca
– Era, d.d., Prešernova 10, Velenje
7. za skupino G: Sokovi, sirupi in mine-

ralna voda
– Era, d.d., Prešernova 10, Velenje
– Kolinska, d.d., Šmartinska c. 30, Ljub-

ljana
8. za skupino H: Splošno prehrambeno

blago
– Savinjski magazin Trade, d.o.o., Šlan-

drov trg 35, Žalec
– Kolinska, d.d., Šmartinska c. 30, Ljub-

ljana.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-

števane preference za domače ponud-
nike.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 2. 2.
1998 ob 13. uri na naslovu: Dom za varstvo
odraslih Velenje, Kidričeva 23, Velenje.

Št. prispelih ponudb: 26.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Ur. l. RS, št. 1 z dne 9. 1. 1998

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

Dom za varstvo odraslih, Velenje

Št. 04/98 Ob-1001
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:

Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Jadranska
c. 31, Ankaran, kont. oseba Jože Vrčon, tel.
066/462-220, faks 066/527-185.

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

vanje parkovnih površin.
3. Orientacijska vrednost naročila:

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

dokončanja del: 12 mesecev od sklenitve
pogodbe z izbranim ponudnikom.

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: najnižja cena in popolnost po-
nudbe.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 19. 2.
1998 ob 11. uri na naslovu: Ortopedska
bolnišnica Valdoltra, Jadranska c. 31, 6280
Ankaran, v sejni sobi na upravi, tel.
066/462-112, faks 066/527-185.

Število prispelih ponudb: 4, najnižja ce-
na: 6,410.330 SIT, najvišja cena:
8,028.900 SIT.

Oddano za 6,410.330 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-373.

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

Ortopedska bolnišnica Valdoltra

Ob-1002

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

sklep
o priznanju sposobnosti

1. Naročnik: Rižanski vodovod Koper,
Ulica 15. maja št. 13, Koper.

2. Predmet javnega naročila: blago.
3. Navedba vsebine: cevi, fazoni, ar-

mature, fitingi in vijačni material.
4. Orientacijska vrednost naročila:

145,855.000 SIT.
5. Ime oziroma naziv ponudnikov, ki jim

je bila priznana predhodna usposobljenost:
– Zagožen, d.o.o., Matke 83, Prebold,
– Jordan, d.o.o., Draga 1, Šmarješke

Toplice,
– CMC Ekocon, d.o.o., Tbilisijska 81,

Ljubljana,
– Metaloprema, d.o.o., Plavje 27, Ško-

fije,
– Mariborski vodovod, d.d., Jadranska

cesta 24, Maribor,
– Vodotehnik KM, d.o.o., Cesta ob že-

leznici 1, Žalec,
– Aquaterm, d.o.o., Ferrarska 8, Koper,
– Soča, d.d., Pristaniška 4, Koper,
– Coma Commerce, d.o.o., Slovenčeva

98, Ljubljana,
– INBO, d.o.o., Soška ulica 7, Koper,
– Kala, d.o.o., Pristaniška 31, Koper,
– Armex armature, d.o.o., Ljubljanska

cesta 66, Ivančna Gorica.
6. Utemeljitev izbire ponudnika: naroč-

nik je predhodno usposobljenost ugotavljal
na podlagi strokovne usposobljenosti po-
nudnika, tehnične usposobljenosti ponud-
nika, finančnega stanja ponudnika, zagotav-
ljanja kvalitetnega materiala in izhodiščnih
cen iz popisa razpisne dokumentacije.

7. Javno odpiranje ponudb je bilo 23. 2.
1998 ob 12.30 v mali sejni sobi Rižanske-
ga vodovoda Koper.

8. Objava javnega naročila: Uradni list
RS, št. 9 z dne 6. 2. 1998.

Rižanski vodovod Koper
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Ob-998
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Javno podjetje za vzdrževanje avtocest,
d.o.o., direktor Franjo Bezjak, Grič 54, Ljub-
ljana, tel. 061/159-87-57, faks
061/159-01-49, soba št. 308.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: dobava in postavi-
tev prometnih znakov spremenljive vse-
bine za izločanje tovornih vozil na poči-
vališču Ravbarkomanda.

3. Orientacijska vrednost naročila:
10,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 2 meseca.
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: reference, najnižja cena, dose-
danje pravočasno izpolnjevanje pogodbe-
nih obveznosti, kratek rok dobave in posta-
vitev razpisane opreme.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 9. 2.
1998 ob 11. uri na naslovu: Javno podjetje
za vzdrževanje avtocest, d.o.o., Grič 54,
Ljubljana, soba št. 14a.

Št. prispelih ponudb: 5, najnižja cena:
8,803.410 SIT, najvišja cena:
13,160.116,56 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Ur. l. RS, št. 3 z dne 17. 1. 1998
Ob-139.

Javno podjetje za vzdrževanje
avtocest, d.o.o., Ljubljana

Ob-1008
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o priznanju sposobnosti

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Splošna bolnišnica, kont. oseba gl. med.
sestra Jana Spanžel, v.m.s. Gosposvetska
1, Slovenj Gradec, tel. 0602/503-406,
faks 0602/42-393.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: pralna in čistilna

sredstva.
3. Orientacijska vrednost naročila:

15,700.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: 12 mesecev, 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.

Ime oziroma naziv ponudnikov, ki jim je
bila priznana sposobnost:

1. Diversey Lever, d.d., Maribor, za
skupini A in B,

2. E.L.F. Lampret, Šmartno pri Slo-
venj Gradcu, za skupine A, B, C in D,

3. Oskrba Dravograd, za skupine A,
B, C in D,

4. Henkel-Ecolab Maribor, za skupini
A in B,

5. Astra Tehnična trgovina Celje, za
skupine A, B, C in D,

6. Ivec, d.d., Maribor, za skupine B,
C in D,

7. Europap, d.o.o., Ljubljana, za sku-
pino C,

8. Maldis–Trade, s.p., Slovenj Gra-
dec, za skupino C,

9. Era, d.d., Velenje, za skupino C.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 22. 1.

1998 ob 11. uri na naslovu: Splošna bolni-
šnica, Gosposvetska 1, Slovenj Gradec.

Število prispelih ponudb: 18.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavlja-
njem sposobnosti (50. člen).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Ur. l. RS, št. 81 z dne 19. XII. 1997,
Ob-5510.

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

Ob-1009
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o priznanju sposobnosti

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Splošna bolnišnica, kont. oseba Danilo
Kekec, Gosposvetska 1, Slovenj Gradec,
tel. 0602/503-434, faks 0602/42-393.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: tehnični material za

popravila in vzdrževanje.
3. Orientacijska vrednost naročila:

8,700.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: 12 mesecev, 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.

Ime oziroma naziv ponudnikov, ki jim je
bila priznana sposobnost:

1. Zila TP, d.d., Slovenj Gradec, za
skupino A,

2. Elektrotehna SET, d.d., Ljubljana,
za skupino A,

3. Orbico, d.o.o., Ljubljana, za skupi-
no A.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 23. 1.
1998 ob 11. uri na naslovu: Splošna bol-
nišnica, Gosposvetska 1, Slovenj Gradec.

Št. prispelih ponudb: 4.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavlja-
njem sposobnosti (50. člen).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Ur. l. RS, št. 81 z dne 19. XII. 1997,
Ob-5511.

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

Ob-1010
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o priznanju sposobnosti

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Splošna bolnišnica, kont. oseba Niko
Stani, Gosposvetska 1, Slovenj Gradec, tel.
0602/503-410, faks 0602/423-93.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: pisarniški material.
3. Orientacijska vrednost naročila:

16,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: 12 mesecev, 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.

Ime oziroma naziv ponudnikov, ki jim je
bila priznana sposobnost:

1. Piramida, d.o.o., Zagorje, za sku-
pino E in B,

2. Cetis, d.d., Celje, za skupino E in B,
3. Koroška Tiskarna, d.o.o., Slovenj

Gradec, za skupino E.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 21. 1.

1998 ob 11. uri na naslovu: Splošna bolni-
šnica, Gosposvetska 1, Slovenj Gradec.

Št. prispelih ponudb: 8.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavlja-
njem sposobnosti (50. člen).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Ur. l. RS, št. 81 z dne 19. XII. 1997,
Ob-5508.

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

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Št. 29-136 Ob-1011
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Zavod Osnovno zdravstvo Gorenjske,
OE Zdravstveni dom Tržič, Blejska c. 10,
Tržič.

2. Predmet javnega naročila: nabava re-
ševalnega vozila za OE ZD Tržič.

3. Rok dobave: april 1998.
4. Utemeljitev izbire ponudnika: merila

navedena v javnem razpisu
Opis odločujoih meril za izbiro ponudbe:

izpolnjevanje tehničnih zahtev vozila, cena
in plačilni pogoji, dobavni rok, garancijski
roki in servisiranje, reference in drugi pogo-
ji ponudnika.

5. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 17. 2.
1998 ob 12. uri v sejni sobi zavoda OZG,
OE Zdravstvenega doma Tržič, Blejska c.
10, Tržič.
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Število prispelih ponudb: 6, najnižja ce-
na 9,498.575 SIT, najvišja cena
12,605.194 SIT.

6. Datum in številka objave javnega raz-
pisa: Ur. l. RS, št. 7 z dne 30. 1. 1998,
Ob-406.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 4. 3. 1998.

Zavod Osnovno zdravstvo Gorenjske
OE Zdravstveni dom Tržič

Št. 29-136 Ob-1013

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Zavod Osnovno zdravstvo Gorenjske,
OE Zdravstveni dom Škofja Loka, Stara c.
10, Škofja Loka.

2. Predmet javnega naročila: nabava re-
ševalnega vozila za OE ZD Škofja Loka.

3. Rok dobave: april 1998.
4. Utemeljitev izbire ponudnika: merila

navedena v javnem razpisu.
Opis odločujočih meril za izbiro ponud-

be: izpolnjevanje tehničnih zahtev vozila, ce-
na in plačilni pogoji, dobavni rok, garancij-
ski roki in servisiranje, reference in drugi
pogoji ponudnika.

5. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb.

Javno odpiranje ponudb je bilo 12. 2.
1998 ob 12. uri v sejni sobi zavoda OZG,
OE Zdravstveni dom Škofja Loka, Stara c.
10, 4220 Škofja Loka.

Število prispelih ponudb: 6, najnižja ce-
na 9,498.575 SIT, najvišja cena
12,605.194,45 SIT.

6. Datum in številka objave javnega raz-
pisa: Ur. l. RS, št. 5 z dne 23. 1. 1998,
Ob-255.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 24. 2. 1998.

Zavod Osnovno zdravstvo Gorenjske
OE Zdravstveni dom Škofja Loka

Št. 09-15/98 Ob-1019
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Komunalno podjetje Hydrovod Kočev-
je-Ribnica, kont. oseba Matija Klarič, Ljub-
ljanska cesta 38, Kočevje, tel.
061/851-430, faks 061/853-182.

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

ga materiala za vzdrževanje objektov ko-
munalne infrastrukture.

3. Orientacijska vrednost naročila:
25,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 3. 1998 in zaključek 31. 12. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena, druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: najnižja ponudbena cena, pozitiv-
ne izkušnje naročnika s ponudnikom pri do-
sedanjih nabavah, reference ponudnika,
plačilni pogoji in možnost kompenzacije ter
organiziranje dislociranega skladišča v pro-
storih naročnika.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 10. 2.
1998 ob 9. uri na naslovu: Komunalno pod-
jetje Hydrovod Kočevje-Ribnica, Ljubljanska
cesta 38, Kočevje.

Število prispelih ponudb: 4, najnižja ce-
na: 22,466.688 SIT, najvišja cena:
23,126.740 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Ur. l. RS, št. 3 z dne 17. 1. 1998,
Ob-134.

Komunalno podjetje
Hydrovod Kočevje-Ribnica

Št. 466-387/96 Ob-1020

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 Izola, Sončno nabrežje 8, Izola,
postopek za izbiro izvajalca brez omejitev je
vodil Urad za komunalni razvoj, Postojnska
3, Izola, kontaktna oseba Podbreznik Mar-
tin, inž. gradb., tel. 066/480-220, faks
066/480-210.

2. Predmet javnega naročila:
– gradnja fekalnega kolektorja “Ž”,
– gradnja meteorne kanalizacije

(vzhodni in zahodni meteorni kolektor),
– rekonstrukcija telefonskega kabel-

skega omrežja – kabelska kanalizacija,
– ureditev pločnika, kolesarske ste-

ze in drevoreda z zelenico,
– rušenje stanovanjskega objekta

Prešernova 25.
3. Orientacijska vrednost razpisanih del:

100,000.000 SIT.
4. Predvideni rok pričetka del: marec

1998 po podpisu izvajalske pogodbe in
uvedbi izvajalca v delo, dokončanje del:
avgust 1998.

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

6. Utemeljitev izbire ponudnika: poleg iz-
polnjevanja ostalih kriterijev iz razpisne do-
kumentacije, katere so izpolnjevali vsi po-
nudniki je bila najnižja ponudbena cena od-
ločujoči kriterij in podlaga za dodelitev jav-
nega naročila.

7. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo v petek
23. 1. 1998 ob 10. uri v sejni sobi Urada za
komunalni razvoj, Postojnska 3, Izola. Od-
piranje je vodil predsednik komisije Pod-
breznik Martin, inž. gradb.

Število prispelih ponudb: 4, najnižja po-
nudbena cena: 101,304.443,70 SIT, naj-
višja ponudbena cena: 133,742.080,40
SIT.

8. Datum in številka objave javnega raz-
pisa: Ur. l. RS, št. 87 z dne 29. XII. 1997,
Ob-5578.

9. Datum dodelitve javnega naročila:
23. 2. 1998.

Občina Izola

Št. 110-1/93 Ob-1022
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Ministrstvo za promet in zveze – Direk-
cija RS za ceste, kont. oseba Liljana Luis,
dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-95, faks 061/178-81-23,
soba št. 209.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: ugotavljanje spo-

sobnosti za izdelavo in dobavo cestnih
smernikov za potrebe interventne zame-
njave in za druge potrebe na državnih
cestah na območju RS.

3. Orientacijska vrednost naročila:
18,000.000 SIT.

4. Rok dokončanja del: 31. 12. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja

cena.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-

števane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: ponudnik Val Plastika, Valant Ja-
nez, s.p., 1000 Ljubljana, Rožna dolina c.
X/1, je bil izbran za izdelavo cestnih smer-
nikov za potrebe interventne zamenjave za-
radi najugodnejše ponudbene cene.

Sposobnost za izdelavo in dobavo cest-
nih smernikov je priznana ponudnikom Val
Plastika, Valant Janez, s.p., 1000 Ljublja-
na, Rožna dolina c. X/1 in Meblo A+A, In-
dustrijska 1, 5000 Nova Gorica.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 29. 1.
1998 ob 10. uri na naslovu: Ministrstvo za
promet in zveze – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 2, najnižja ce-
na: 620 SIT/kos, najvišja cena: 840
SIT/kos.

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. 11-1/97, Ob-5604/A.

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

Ministrstvo za promet in zveze –
Direkcija RS za ceste

Ob-1034
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 Grosuplje, kont. oseba Marija
Likovič, Kolodvorska 2, Grosuplje, tel.
761-211, faks 762-533, soba št. 213.
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2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: nadzor za gradnjo

nove osnovne šole Brinje z večnamen-
sko športno dvorano v Grosupljem.

3. Orientacijska vrednost naročila:
10,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek januar 1998 in zaključek december
1999.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: ponudbena cena, način plačila in
fiksnost cen ter popolnost ponudbe, kot na-
jugodnejši je bil izbran ponudnik Lokainvest,
d.o.o., Kapucinski trg 7, Škofja Loka.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 21. 1.
1998 ob 9. uri na naslovu: Občina Grosup-
lje, Kolodvorska 2, Grosuplje.

Število prispelih ponudb: 6, najnižja ce-
na: 6,545.500 SIT, najvišja cena:
12,500.000 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. 81 z dne 19. XII.
1997.

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

Občina Grosuplje

Št. 0048/1-308/1-8-98 Ob-1060
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 Boris Trobec, Štefanova 2, Ljublja-
na, tel. 061/172-42-30.

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

la.
3. Orientacijska vrednost naročila:

40,000.000 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, dobavni rok,
razširjenost prodajne mreže, finančno sta-
nje, reševanje reklamacij, reference.

Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-
vane preference za domače ponudnike v
višini 10%.

Opis: na javni razpis je prispelo 5 veljav-
nih ponudb. Izbira najugodnejšega ponud-
nika za vsako posamezno točko temelji na
uporabi ponderiranih meril, ki so bila dolo-
čena v razpisni dokumentaciji.

Izbrani ponudniki:
1. točka: polaroid filmi: javni razpis za to

točko ni uspel, zato se le-ta ponovi,
2. točka: kasete: KEFO, d.d.,
3. točka: albumi: KEFO, d.d.,
4. točka: baterije: Meditrade, d.o.o.,
5. točka: fotopapirni koluti: Meditrade,

d.o.o.,
6. točka: filmi: KEFO, d.d.,
7. točka: kemikalije – barvne: Meditra-

de, d.o.o.,

8. točka: kemikalije in fotopapir – čb:
javni razpis za to točko ni uspel, zato se
le-ta ponovi,

9. točka: drobni materiali: javni razpis za
to točko ni uspel, zato se le-ta ponovi.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 6. 2.
1998 ob 9. uri, na naslovu: Visoka policij-
sko-varnostna šola, Kotnikova 8a, Ljublja-
na.

Naročnik: MNZ RS, Kotnikova 8a, Ljub-
ljana.

Število prispelih ponudb: 5.
2. točka: najnižja cena: 1,741.668 SIT,

najvišja cena: 2,173.098 SIT,
3. točka: najnižja cena: 562.960,80 SIT,

najvišja cena: 786.586,80 SIT,
4. točka: najnižja cena: 1,691.040 SIT,

najvišja cena: 2,377.920 SIT,
5. točka: najnižja cena: 2,195.304 SIT,

najvišja cena: 2,195.304 SIT,
6. točka: najnižja cena: 16,082.844 SIT,

najvišja cena: 31,025.802 SIT,
7. točka: najnižja cena: 1,063.334 SIT,

najvišja cena: 1,063.334 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. 1. 1998
Ob-198.

Ministrstvo za notranje zadeve

Ob-1061
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 delo, družino in socialne
zadeve, kont. oseba Zmaga Grah, Kotniko-
va 5, Ljubljana, tel. 178-33-33.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izbira najugodnejše-

ga ponudnika za izvajanje stikov z jav-
nostjo.

3. Orientacijska vrednost naročila:
3.100 SIT bruto za svetovalno uro.

4. Rok začetka del: začetek 1. 4. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja

cena (2.700 SIT).
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: celovitost ponudbe, dosedanje
reference na področju stikov z javnostjo,
druge reference ter cena.

Kot najugodnejši ponudnik je bil izbran
Kline & Kline, podjetje za marketing, d.o.o.,
Ljubljana, Ciril Metodov trg 1, glede na stro-
kovne reference in izkušnje pri delu na po-
dročju stikov z javnostjo.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 13. 2.
1998 ob 13. uri na sedežu naročnika: Mini-
strstvo za delo, družino in socialne zadeve,
Kotnikova 5, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 2, najnižja ce-
na: 2,767 SIT bruto, najvišja cena: 3.020
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.

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

Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve

Oddaja javnega naročila brez
javnega razpisa (55. člen)

Št. 2.0.538/98 Ob-966
Na podlagi tretjega odstavka 55. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Slovenske železnice, d.d., kont. oseba
Pinoza Primož, Kolodvorska 11, Ljubljana,
tel. 13-13-144, faks 13-35-150, soba št.
362.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: vršitev nadzora pri

adaptaciji cestnega prehoda Muhaber v
km 80+712 na progi Ljubljana–Karlo-
vac.

3. Vrednost dodeljenega naročila:
850.000 SIT.

4. Dobavni rok: 1,5 meseca ali 45 dni.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja

cena.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-

števane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: sposobnost izvajanja, poznavanje
sv naprav.

Slovenske železnice, d.d., Ljubljana

Št. 65 Ob-973

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: Pošta Slovenije, d.o.o., kont. oseba Pe-
ter Hometer, Slomškov trg 10, Maribor, tel.
062/449-20, faks 062/449-23-11, soba
št. III/nad.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nabava opreme za

izdelavo elektronskega pisma.
3. Vrednost dodeljenega naročila:

29,300.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek 1. 4. 1998 in zaključek 30. 5. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-

števane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: kompatibilnost z obstoječo stroj-
no in programsko linijo.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: Pošta Slovenije, d.o.o., kont. ose-
ba Peter Hometer, Slomškova trg 10, Mari-
bor.

Število prispelih ponudb: 1, najnižja ce-
na: 29,300.000 SIT.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
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Ob-1006
Na podlagi tretjega odstavka 55. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Termoelektrarna toplarna Ljubljana,
kont. oseba Roman Povše, Toplarniška 19,
Ljubljana, tel. 061/446-646, faks
061/444-567.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nadomestni deli za

napajalne črpalke KSB. Dobavitelj je fir-
ma KSB, Avstrija.

3. Vrednost dodeljenega naročila: brez
uvoznih dajatev 7,584.300 SIT.

4. Dobavni rok: 6 mesecev.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: v črpalke proizvajalca KSB je po-
trebno vgraditi rezervne dele omenjenega
proizvajalca.

Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, p.o.

Ob-1021
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: Republiški zavod za zaposlovanje, kont.
oseba Šlibar Zlata, Glinška 12, Ljubljana,
tel. 321-071, faks 321-061.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: opisi poklicev za po-

trebe poklicnega informiranja napisani
po vnaprej pripravljeni metodologiji.

3. Vrednost dodeljenega naročila:
1,357.710 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 1. 1998 in/ali zaključek 20. 2. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponud-
nike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: dogovor z avtorji glede besedila
in sklenitev pogodb o avtorskem delu po
opravljenem delu – honorar 7.072 SIT bru-
to za 1.800 znakov.

Republiški zavod za zaposlovanje

Št. 403-1/96-022-34 Ob-1035
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: Uprava RS za izvrševanje kazenskih
sankcij, kont. oseba Božidar Peteh, Župan-
čičeva 3, Ljubljana, tel. 17-05-256, faks
17-85-470, soba št. 68.

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

ga plina za potrebe zavoda za prestaja-
nje kazni zapora Maribor.

3. Vrednost dodeljenega naročila:
5,500.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 12 mesecev, začetek 1. 3.
1998 in zaključek 31. 12. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: ponudnik je na območju mesta
Maribor edini usposobljen in pooblaščen za
dobavo zemeljskega plina.

Ministrstvo za pravosodje
Uprava za izvrševanje kazenskih

sankcij

Javni razpisi

Št. 2.-574/98 Ob-1016
Republika Slovenija, Slovenski železniški

projekt

mednarodni javni razpis
za izvedbo kabelske kanalizacije

in daljinskega vodenja stikal vozne
mreže na progi Ljubljana-Sežana
Javni razpis sledi splošni objavi v okviru

tega projekta v glasilu Procurement Oppor-
tunities, v Maju 1997.

Slovenske železnice, d.d., Ljubljana (In-
vestitor) so prejele posojilo Evropske banke
za obnovo in razvoj (“Banka”) za financira-
nje stroškov Slovenskega železniškega pro-
jekta v višini 44 milijonov ECU, odobrenega
aprila 1994. Posojilo je bilo odobreno za
projekt v skupni ocenjeni vrednosti 66 mili-
jonov ECU, s ciljem, da se pomaga pri pre-
novi slovenske železniške mreže.

Del sredstev kredita nameravajo upora-
biti za plačilo po pogodbi za izdelavo pro-
jektov, dobavo, vgradnjo in izvršitev vseh
ostalih storitev pri izvedbi kabelske kanali-
zacije in daljinskega vodenja stikal vozne
mreže na progi Ljubljana-Sežana, skupaj z
vzdrževanjem in šolanjem kadrov.

Slovenske železnice, d.d., vabijo ponud-
nike, da pošljejo zapečatene ponudbe za
sklenitev pogodbe, ki bo financirana iz sred-
stev posojila:

– projektiranje, dobava, vgradnja kabel-
ske kanalizacije na progi Ljubljana-Sežana,

– ostale storitve pri izvedbi kabelske ka-
nalizacije,

– projektiranje, dobava vgradnja in testi-
ranje stikal vozne mreže in daljinskega vo-
denja na progi Ljubljana-Sežana, skupaj z
vzdrževanjem in šolanjem kadrov.

Natečaj za sklenitev pogodb, ki se bodo
financirale iz sredstev posojila Banke, je od-
prt za podjetja iz vseh držav.

Ponudniki morajo izpolnjevati minimalne
pogoje in dokazati da imajo tehnične, fi-
nančne in proizvodne zmogljivosti za uspe-
šno izvajanje pogodbe.

Od uspešnega ponudnika se zahteva,
da izpolnjuje vsaj naslednje splošne kvalifi-
kacijske zahteve:

a) za glavnega izvajalca, poprečni letni
promet (ugotovljen na podlagi izstavljenih
faktur za dobavo in vgradnjo za dela v
teku in zaključena dela) v zadnjih 3 letih, v
višini 5 milijonov ECU ali v ustrezni proti-
vrednosti;

b) za glavnega izvajalca, izkušnje pri us-
pešni izvedbi vsaj treh projektov, ki so po
svoji naravi in zahtevnosti primerljivi razpisa-
nemu projektu, v zadnjih treh letih, posa-
mezna vrednost takšnega projekta ne sme
biti manj kot 1 milijon ECU ali v ustezni
protivrenosti.

Podrobni kriteriji za kvalifikacijo glede ka-
drov, finančnega stanja in evidence o more-
bitnih postopkih pred sodiščem in zahtev,
ki veljajo za skupna vlaganja (joint-venture),
so navedeni v razpisni dokumentaciji.

Razpisna dokumentacija bo na voljo od
3. 3. 1998 in jo lahko zainteresirani ponud-
niki dobijo na spodaj navedenem naslovu,
proti plačilu nepovračljive pristojbine 150
USD ali protivrednosti tega zneska v kon-
vertibilni valuti, za tuje ponudnike na račun
št. 50100-620-133-27620-59383/4, od-
prt pri Novi Ljubljanski Banki d.d., Ljubljana,
Trg republike 2 in za domače ponudnike v
protivrednosti te pristojbine v SIT, po pro-
dajnem tečaju Banke Slovenije na dan pla-
čila na račun št. 50100-601-5014744. Kot
dokaz o plačilu se upošteva potrdilo o vpla-
čilu Nove Ljubljanske banke, ali pri plačilu s
bančnim prenosom, faksna kopija potrjene-
ga bančnega prenosa. (Na željo dokumen-
tacijo nemudoma pošljemo po kurirju, ven-
dar ne prevzamemo odgovornosti za izgubo
ali pozno dostavo). Samo stranke, ki kupijo
razpisno dokumentacijo bodo upravičene
do predaje ponudb.

Vse ponudbe mora spremljati varščina
za resnost ponudbe v višini 30,000.00 ECU
ali v protivrednosti tega zneska v konvertibil-
ni valuti in morajo biti predložene na spodaj
navedeni naslov najkasneje do 4. maja
1998, ob 11.30 (po lokalnem času). Javno
odpiranje ponudb bo istega dne v Stekleni
dvorani, v prostorih Slovenskih železnic,
Ljubljana, Kolodvorska 11, ob 12 uri, v pri-
sotnosti predstavnikov ponudnikov, ki želijo
prisostvovati odpiranju.

Zainteresirani ponudniki lahko dobijo
vse ostale informacije, pregledajo in kupijo
razpisno dokumentacijo pri: Darinki Doli-
nar, Slovenske železnice d.d., Kolodvor-
ska 11, Ljubljana, tel. ++ 386 61 317
488, faks: ++386 61 13 96 037 ali za
tehnična pojasnila: Ciril Cerar, tel: ++ 386
61 131 31 33 (int. 42 89), faks: ++ 386
386 61 133 51 50.

Slovenske železnice, d.d.,
Infrastruktura,

Ljubljana

Slovenian railway project
Invitation for Tenders for the

Realization of Cable Ducts and Remote
Control of Catenary Switches on the

Ljubljana - Sežana Line
This Invitation for Tenders follows the

General Procurement Notice for this Project
which was published as Supplement to Pro-
curement Opportunities, dated May 1997.

Slovenske železnice, d.d., has received
a loan from the European Bank for Recon-
struction and Development (the Bank) to-
wards the cost of ECU 44 million equiva-
lent, in April 1994. The Loan was provided
for the Project, with the total estimated cost
of ECU 66 million equivalent, to assist with
the rehabilitation of the Slovenian railway
network.
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It is intended that part of the proceeds of
this Loan will be applied to eligible pay-
ments under the contract for the designing,
supply, installation, carrying out of all relat-
ed works for the realization of cable ducts
and remote control of catenary switches on
the Ljubljana-Sežana line, together with
maintenance and training of staff;

The Employer now invites sealed ten-
ders from eligible tenderers for the follow-
ing contract to be financed from part of the
proceeds of the Loan:

– design, supply and installation of ca-
ble ducts on the Ljubljana-Sežana line

– other services for installation of cable
ducts

– design, supply, installation, testing,
and commissioning of modern catenary
switches and remote control on the Ljub-
ljana-Sežana line, together with mainte-
nance and training of staff;

Tendering for contracts to be financed
with the proceeds of the Loan from the
Bank is open to firms from all countries.

Tenderers must satisfy minimum criteria
demonstrating that they have the technical,
financial and production capabilities to sat-
isfactorily perform the contract.

The successful tenderer will be required
to meet, but not be limited to, the following
qualification requirements :

a) Average annual turnover as prime con-
tractor (defined as billing for supply and in-
stallation of goods in progress and complet-
ed) over the last 3 years of ECU 5 million
equivalent; and

b) Successful experience as prime con-
tractor in the execution of at least three
projects of a nature and complexity compa-
rable to the proposed contract within the
last 3 [three] years; the individual value of
such projects should be not less than 1
million ECU equivalent.

Detailed qualifying criteria for personnel,
financial position, litigation history and
joint-venture requirements are specified in
the tender documents.

Tender Documents may be obtained
starting from 3. 3. 1998 from the address
below upon payment of a non-refundable
fee of USD 150 or equivalent in a converti-
ble currency, for the foreign tenderers, to
the account no.
50100-620-133.27620-59383/4 opened
with Nova Ljubljanska banka d.d. Ljubljana,
Trg Republike 2 and for the local tenderers
the counter value of the fee in Slovenian
Tolars (SIT) applying the selling exchange
rate of the Bank of Slovenia, as of the date
of payment, to the account no.
50100-601-5014744. A receipt of Nova
Ljubljanska banka, or in the case of pay-
ment by bank transfer, a fax copy of the
confirmed transfer, will be accepted as evi-
dence of payment. (If requested, the docu-
ments will be promptly despatched by cou-
rier, but no liability can be accepted for loss
or late delivery). Only parties who purchase
the Tender Documents will be considered
eligible to submit tenders.

All tenders must be accompanied by a
tender security of at least ECU 30,000.00 ,
or its equivalent in a convertible currency,
and must be delivered to the address below
on 4th May 1998, at 11.30 a.m., at the

latest. The Public Opening of Tenders will
take place in the “Steklena dvorana” at the
Head Office of Slovenske železnice d.d. on
the same day at 12.00 a.m. in the presence
of representatives of tenderers who wish to
attend.

Prospective tenderers may obtain fur-
ther information from, and inspect and ac-
quire the Tender Documents at the follow-
ing address: Darinka Dolinar, Slovenske že-
leznice, d.d., Kolodvorska 11, Ljubljana, tel.
++ 386 61 317 488, fax: ++ 386 61 13 96
037 or clarification of technical specifica-
tion Ciril Cerar, tel. ++ 386 61 131 31 44
(int. 42 89), fax ++ 386 61 133 51 50.

Slovenske železnice, d.d.,
Infrastruktura, Ljubljana

Ob-967
Mestna občina Koper objavlja

javni razpis
za pridobitev koncesionarja

za opravljanje obvezne gospodarske
javne službe “zbiranje in odvoz
komunalnih odpadkov s plovil“

1. Predmet koncesije je, v skladu z do-
ločilom prvega odstavka 3. člena odloka o
koncesiji za opravljanje gospodarske javne
službe zbiranje in odvoz odpadkov s plovil
(Uradne objave, št. 8/97, v nadaljnjem be-
sedilu: odlok o koncesiji), zbiranje in odvoz
komunalnih odpadkov s plovil.

1.1. Komunalni odpadki so odpadki s
plovil, kot jih opredeljuje Priloga V. Konven-
cije o onesnaževanju morja (MARPOL) in so
citirani v 5. členu odloka o koncesiji, pri
čemer se odvoz odpadkov, okvirno naštetih
v drugem odstavku odvija po splošnih po-
gojih. Koncesionar ni dolžan in ne sme prev-
zemati odpadkov z značajem posebnih od-
padkov, za katere ne more zagotoviti na-
daljnjega ravnanja skladno s predpisi.

1.2. Uporabniki storitev so plovila, ki se
zadržujejo na območju pristanišč javnega
pomena v Mestni občini Koper, kot so opre-
deljena s posebnim odlokom in na sidrišču
v Koprskem zalivu. Pojem uporabnika, plo-
vila in koncesionarjevo izključno pravico
opravljanja dejavnosti, opredeljuje odlok o
koncesiji.

1.3. Za morebitno ravnanje z odpadki,
katerih oddajanje izvajalcu javne službe za
uporabnike po odloku o koncesiji ni obvez-
no, si koncesionar ustrezne pogoje zagoto-
vi sam.

2. Koncesionar, ki bo dejavnost uprav-
ljal je lahko fizična ali pravna oseba, ki z
elaboratom o opravljanju službe dokaže, da
je, v skladu s predpisi, registrirana in uspo-
sobljena za pridobitev odločbe o izpolnjeva-
nju z zakonom določenih pogojev po še-
stem odstavku 4. člena zakona o gospodar-
skih družbah (Uradni list, št. 30/93), za
opravljanje dejavnosti “O/90.001 - Zbiranje
in odvoz odpadkov“.

3. Koncesijsko razmerje se sklene za ob-
dobje 10 let od sklenitve koncesijske po-
godbe.

4. Rok za prijavo na razpis je 15.dan od
dneva objave v Uradnem listu RS. Prijavo s
prilogami - v zapečateni ovojnici z oznako
“Razpis za koncesijo “Zbiranje in odvoz
komunalnih odpadkov s plovil“ - ne odpirati
!“ in z vidno označeno identifikacijo in na-

slovom ponudnika, se pošlje po pošti s po-
vratnico ali preda osebno na naslov: Mest-
na občina Koper, Urad za gospodarske jav-
ne službe in promet, Verdijeva 10, 6000
Koper.

5. Prijavi morajo biti priložene:
5.1. kopije dokumentov, s katerimi se

dokazuje izpolnjevanje z zakonom določe-
nih pogojev za izdajo odločbe po šestem
odstavku 4. člena zakona o gospodarskih
družbah.

5.2. organizacijsko tehnični elaborat z
naslednjimi elementi:

5.2.1. plan razvoja javne službe;
5.2.2. organizacijo službe z opredeli-

tvijo potrebnih kadrov po strokah in stop-
njah izobrazbe in načinom pridobivanja ka-
drov;

5.2.3. način vodenja računovodstva;
5.2.4. podroben opis plovila oziroma

plovil in drugih delovnih strojev za prevoz
odpadkov oziroma posod (kontejnerjev) za
zbiranje in prevoz odpadkov z vozili Komu-
nale Koper, potrebnih za opravljanje konce-
sionirane dejavnosti, kot jo opredeljuje 5.
člen odloka o koncesiji in dokazila, da bo v
30 dneh po izdaji dokončne odločbe o po-
delitvi koncesije s temi sredstvi razpolagal;
koncesionar mora predložiti tudi načrt ukre-
panja za zagotovitev izvajanja javne službe v
pogojih začasne neuporabnosti lastnih plo-
vil (popravila, servisi ipd.) oziroma drugih
sredstev.

5.2.5. ustrezna dokazila o obvladovanju
tehnologije ravnanja z odpadki, ki so pred-
met odloka o koncesiji;

5.2.6. dokazila o usposobljenosti za
identifikacijo posebnih odpadkov radioak-
tivnega značaja (naprave in kadri);

5.2.7. predvideni način ravnanja z od-
padki iz tretjega in četrtega 5. člena odloka
o koncesiji;

5.3. finančni elaborat, ki naj na podlagi
razpisne dokumentacije in lastne ponudni-
kove ocene obsega in strukture delovanja
javne službe vsebuje:

5.3.1. projekcijo stroškov rednega de-
lovanja službe;

5.3.2. projekcijo rezultatov poslovanja
po prvih dveh letih veljavnosti koncesijske
pogodbe;

5.3.3. delež morebitne odškodnine,
skladno z 17. členom odloka o koncesiji in
prilogo tega sklepa;

5.3.4. izkaze o ponudnikovem finanč-
nem stanju (BON obrazec).

5.4. dokazilo o vplačani varščini (submi-
sijski kavciji) v znesku 2,000.000 SIT na
žiro račun Mestne občine Koper, številka
51400-630-90004, z oznako “varščina -
razpis - zbiranje in odvoz odpadkov s plovil“
ali pa bančno garancijo v enaki višini. Po-
nudniku, ki v razpisu ne uspe, se varščina
vrne v treh dneh po dokončnosti odločbe o
izbiri koncesionarja, v nominalnem znesku;
izbranemu koncesionarju se varščina vrne v
90 dneh po pričetku izvajanja koncesionira-
ne javne službe.

5.5. izjave ponudnika:
5.5.1. o sprejemanju razpisnih pogojev

in o obveščenosti in sprejemanju pogojev in
drugih obveznosti iz odloka o koncesiji;

5.5.2. o sprejemanju izhodiščnih tarif na-
domestil in mehanizma njihovega prilagaja-
nja;
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5.5.3. da bo pod splošnimi pogoji (ad-
hezijska pogodba), ki so priloga temu
sklepu, sklenil z Javnim podjetjem Komu-
nala Koper pogodbo o predaji odpadkov
iz drugega odstavka 5. člena odloka o
koncesiji;

5.5.4. o ločenem načinu zbiranju odpad-
kov, za katere obstaja organizacijsko-teh-
nološka možnost takega zbiranja (trenutno
se izvaja ločeno zbiranje papirja);

5.5.5. da bo pod splošnimi pogoji (ad-
hezijska pogodba), ki so priloga tega skle-
pa, sklenil z upravljalcem starega koprske-
ga pristanišča pogodbo o uporabi prista-
nišča in (ali) pretovornih kapacitet v lasti
Mestne občine Koper oziroma o drugač-
nem, konkretno opisanem načinu pretovora
odpadkov;

5.5.6. o tem, da v skladu z lastnim teh-
ničnim elaboratom razpolaga z zadostnim
številom delavcev z ustreznimi kvalifikacija-
mi, usposobljenostjo in izkušnjami;

5.5.7. da gre morebitni primanjkljaj v po-
slovanju izključno v breme ponudnika;

5.5.8. da za škodo, ki jo pri opravljanju
javne službe povzroči koncesionar, konce-
dent ne odgovarja;

5.5.9. da bo pričel z opravljanjem dejav-
nosti v polnem obsegu trideseti dan po pod-
pisu koncesijske pogodbe;

5.5.10. da plovila namenjena izvajanju
javne službe izpolnjujejo pogoje za pridobi-
tev akta o ugotovitvi sposobnosti za plovbo
ter da že razpolagajo s privezom oziroma da
druga delovna sredstva, potrebna za oprav-
ljanje javne službe izpolnjujejo pogoje za
pridobitev potrebnih dovoljenj.

5.5.11. da si bo sam zagotovil potrebna
dovoljenja za gibanje v prosti carinski coni.

5.6. ponudniki, kapitalske družbe, mo-
rajo prijavi priložiti tudi dokazilo o višini os-
novnega kapitala in navedbo, ali je osnovni
kapital že v celoti vplačan, če ni, pa v kolik-
šnem delu je bil vplačan.

5.7. splošne reference ponudnike in nje-
gove reference na področju zbiranja in od-
voza odpadkov ter morebitno navedbo dru-
gih, neobveznih okoliščin.

6. Interesenti pridobijo razpisno doku-
mentacijo pri Uradu za gospodarske javne
službe in promet po predhodni telefonski
najavi (Aleksij Mužina, tel.066/446-245).

7. Razpisna dokumentacija obsega: in-
tegralno besedilo sklepa o javnem razpisu,
Sklep o določitvi izhodiščne tarife nadome-
stil (v USD), merila za plačevanje odškodni-
ne, kopijo odloka o koncesiji, kopija dopisa
Luške kapitanije Koper, z dne 19. 7. 1989
s prilogami, kopiji adhezijskih pogodb iz
točk 5.5.3 in 5.5.5. Za pridobitev razpisne
dokumentacije je potrebno predhodno po-
ravnati materialne stroške z nakazilom v viši-
ni 10.000 SIT, na žiro račun Mestne občine
Koper, št. 51400-630-90004, z oznako
“razpisna dokumentacija“.

8. Zapečatene ponudbe bo javno odprla
komisija, ki jo imenuje župan (v nadaljnem
besedilu župan). O kraju, datumu in uri od-
piranja ponudb bodo vsi interesenti, ki bo-
do prevzeli razpisno dokumentacijo, pisno
obveščeni najkasneje 5 dni prej. Naloga
komisije je tudi strokovna presoja prejetih
ponudb.

9. O izbiri najboljšega ponudnika bo
koncedent odločil, po pridobljenih mne-

njih komisije iz prejšnje točke, Odbora za
gospodarske javne službe in promet Mest-
ne občine Koper in morebitnih pridobljenih
drugih mnenjih, najkasneje v 30 dneh po
odpiranju ponudb. Izbrani ponudnik je dol-
žan skleniti koncesijsko pogodbo v 15
dneh potem, ko mu koncedent uradno po-
nudi v podpis predlog, ki je skladen z odlo-
kom, razpisnimi pogoji ter razpisno ponud-
bo izbranega koncesionarja, sicer se kon-
cesija odvzame.“

Mestna občina Koper

Sklepi o povečanju in zmanjšanju
kapitala

Ob-964
Skupščina družbe IR Robotec, d.o.o.,

podjetje za trženje, projektiranje ter grad-
njo industrijskih fleksibilnih sistemov, Rib-
nica, Lepovče 23, ki je vpisana v register
gospodarskih družb pri Okrožnem so-
dišču v Ljubljani, 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.

Sklici skupščin in nasprotni predlogi

Št. 100/8/21 Ob-1018
Uprava delniške družbe Marketing, pod-

jetje za notranjo in zunanjo trgovino, d.d.,
Dobrave 4, Trzin, sklicuje

skupščino družbe

ki bo 10. 4. 1998 ob 12. uri, v prostorih
družbe v Trzinu.

Dnevni red:
1. Izvolitev predsednika skupščine in iz-

volitev verifikacijske komisije.
2. Poslovno poročilo za leto 1997 z za-

ključnim računom in predlogom za razpore-
ditev dobička.

3. Ustanovitev sklada lastnih delnic.
Udeležba na skupščini
Na skupščini se odloča o objavljenih

predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda. Skupščine se lahko udeležijo imetniki
navadnih delnic oznake A in B. Pravico ude-
ležbe na skupščini in glasovalno pravico lah-
ko uresničujejo delničarji, ki tri dni pred za-
sedanjem skupščine v tajništvu uprave del-
niške družbe v Trzinu, Dobrave 4, pisno
prijavijo svojo udeležbo.

Marketing, d.d., Trzin
direktor

predsednica nadzornega sveta

Št. 060/98 Ob-1036
Na podlagi 12. in 13. člena statuta del-

niške družbe Safe Invest, zavarovalniško po-
sredovanje, d.d., Prešernova 1/I, Maribor,
ter v skladu z določili zakona o gospodar-
skih družbah (Ur. l. RS, št. 30/93, 29/94
in 82/94) uprava družbe sklicuje

8. redno skupščino
delniške družbe Safe Invest,

zavarovalniško posredovanje, d.d.,
Prešernova 1/I, Maribor

Skupščina delniške družbe bo dne 8. 4.
1998 ob 11. uri, v Poslovnem klubu hotela
Piramida, Heroja Šlandra 10, Maribor.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev nav-

zočnosti zastopanega kapitala, potrditev
dnevnega reda, izvolitev predsednika skupš-
čine in imenovanje notarja ter tolmača za
nemški jezik.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Potrdi se predlagani dnevni red.
Izvoli se predlagan predsednik skupščine.
Potrdi se predlagan notar in tolmač za nemš-
ki jezik.

2. Odpoklic dveh članov uprave.
Predlog sklepa: skupščina odpokliče dva

člana uprave po podanem predlogu.
3. Imenovanje novega člana uprave.
Predlog sklepa: skupščina izvoli novega

člana uprave po podanem predlogu.
4. Informacija o poslovanju v letu 1997.
Predlog sklepa: sprejme se informacija

o poslovnih rezultatih od 1997 v predlaga-
nem besedilu.

5. Sprejem finančnega plana za leto
1998.

Predlog sklepa: sprejme se finančni plan
za leto 1998 v predlaganem besedilu.

6. Nova delničarja.
Predlog sklepa: delničarji soglašajo, da

sodelavca, ki izpolnjujeta pogoje iz pravilni-
ka o pravicah in dolžnostih, odkupita od
družbe Safe Invest Holding GmbH delnice
Safe Invest, d.d., po podanem predlogu.

7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za skupščino družbe je vsem

delničarjem na vpogled na sedežu družbe,
Prešernova 1/I, Maribor, vsak delovni dan
od 12. do 15. ure.

Predlogi delničarjev so lahko pisni,
obrazloženi in oddani v desetih dneh po
objavi tega sklica na sedežu družbe. Skupš-
čine se lahko udeležijo delničarji oziroma
njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki.
Glasuje se osebno ali po pooblaščencu ozi-
roma zastopniku. Pooblastilo za zastopanje
mora biti pisno in pred zasedanjem predlo-
ženo družbi. Vsebovati mora ime in priimek
ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca,
kraj in datum ter podpis pooblastitelja.

Če skupščina ob času prvega sklica ne
bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega
dne ob 12. uri, na kraju prvega sklica. Ob
ponovljenem sklicu skupščina veljavno od-
loča ne glede na višino zastopanega osnov-
nega kapitala.

Safe Invest, d.d.
uprava družbe

Ob-1037

Direktor borzno posredniške hiše Intara,
d.d., Ljubljana, Železna cesta 18, na podla-
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gi statuta družbe in določil zakona o gospo-
darskih družbah sklicuje

deveto skupščino
borzno posredniške hiše Intara, d.d.,

ki bo v torek, 7. 4. 1998 ob 14. uri, na
sedežu družbe v Ljubljani, Železna cesta
18/V, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in potrditev dnev-
nega reda.

Predlog sklepa: potrdi se predlagani
dnevni red.

2. Izvolitev predsednika, dveh prešteval-
cev glasov in zapisnikarja.

Predlog sklepa: potrdi se predsednik,
preštevalca glasov in zapisnikar.

3. Obravnava in sprejem sklepa o spre-
jemu revidiranega letnega poročila o poslo-
vanju za poslovno leto 1997.

Predlog sklepa: sprejme se sklep o spre-
jemu revidiranega letnega poročila o poslo-
vanju za poslovno leto 1997.

4. Obravnava in sprejem sklepa o razde-
litvi dobička.

Predlog sklepa: sprejme se sklep o pred-
laganem načinu razdelitve dobička.

5. Obravnava poslovne politike družbe
za naslednje poslovno leto.

Predlog sklepa: skupščina se je sezna-
nila s poslovno politiko družbe za naslednje
poslovno leto.

6. Obravnava in sprejem sklepa o ime-
novanju finančnega revizorja.

Predlog sklepa: sprejme se sklep o ime-
novanju predlagane revizijske družbe.

7. Imenovanje člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: sprejme se sklep o ime-

novanju člana nadzornega sveta.
8. Obvestilo skupščini o članu nadzor-

nega sveta, ki ga imenuje zbor delavcev.
9. Razno.
Pravico do sodelovanja in odločanja na

skupščini imajo tisti delničarji, ki so vpisani
v delniško knjigo pri KDD, d.d., Ljubljana,
na dan 23. 3. 1998. Z istim dnem se preso-
ja tudi upravičenost posameznega delničar-
ja do dividende.

Skupščine se lahko udeležijo vsi tisti
delničarji oziroma pooblaščenci, ki bodo
svojo udeležbo na skupščini v skladu s
10.3.3 točko statuta družbe Intara, d.d.,
pisno prijavili družbi vsaj tri dni pred skupš-
čino. Pooblaščenci delničarjev morajo svo-
ja pooblastila deponirati pri upravi družbe
vsaj tri dni pred skupščino.

Glasovnice se bodo delile v dvorani, kjer
bo skupščina, pol ure pred začetkom. Za-
mudniki nimajo pravice do sodelovanja in
odločanja skupščini.

Gradivo za sejo je na vpogled na sedežu
borzno posredniške hiše Intara, d.d., Ljub-
ljana, Železna cesta 18, od 23. 3. do 7. 4.
1998, od 8. do 12. ure.

Intara, d.d., Ljubljana
direktor

Ob-965

Na podlagi 287. in 288. člena ZGD spo-
roča začasna uprava družbe Plama-pur,
d.d., Podgrad, delničarjem

nasprotni predlog
k 10. točki dnevnega reda 1. skupščine

delniške družbe Plama-pur, d.d., Podgrad,
sklicane za 16.marec 1998.

Vlagatelj nasprotnega predloga je Intara
DZU, pooblaščena družba za upravljanje in-
vesticijskih skladov, d.o.o., Ljubljana, Že-
lezna cesta 18, kot pooblaščena upravitelji-
ca pooblaščene investicijske družbe Mer-
cata, d.d., Ljubljana in Mercata 1, d.d., Ljub-
ljana.

Nov predlog sklepa o imenovanju članov
nadzornega sveta se glasi: na predlog zača-
snega nadzornega sveta se razreši člane
začasnega nadzornega sveta v sestavi:

1. Bojan Gorjanc,
2. Stojan Grilj,
3. Marjan Tiselj.
Na predlog začasnega nadzornega sve-

ta se izvoli člane nadzornega sveta v na-
slednji sestavi:

1. Damijan Krt,
2. Julijana Batič,
3. Igor Bratina.
Skupščina se seznani s člani nadzorne-

ga sveta – predstavniki zaposlenih:
1. Franci Dovgan,
2. Milan Mikolj.
Mnenje začasne uprave in začasnega

nadzornega sveta: začasna uprava in zača-
sni nadzorni svet se strinjata z nasprotnim
predlogom.

Plama-pur, d.d.
začasna uprava

Razne objave

Popravek

Ob-1063
V razpisu javne dražbe za prodajo dela

svojih nepremičnin objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 15 z dne 27. 2. 1998, Ob-915,
se datum v zadnjem odstavku popravi in
pravilno glasi:

Javna dražba bo 18. 3. 1998 ob 13. uri
na sedežu prodajalca v sobi št. 8.

Rudnik živega srebra Idrija
v zapiranju, d.o.o.

Št. 462-40/96 Ob-1066
Občina Grosuplje, Kolodvorska 2, Gro-

suplje, objavlja na podlagi 47. člena zakona
o stavbnih zemljiščih (Ur. l. RS, št. 44/97)
in sklepov Občinskega sveta občine Gro-
suplje, z dne 25. 9. 1996, 22. 10. 1997
ter 28. 1. 1998,

javno dražbo
za prodajo stavbnih zemljišč v

k.o. Grosuplje-naselje
1. Predmet prodaje so stavbna zemljiš-

ča:
– namenjena za gradnjo poslovnih ob-

jektov:
A. parc. št. 1910/34 v izmeri 4608 m2,

izklicna cena 30,101.638 SIT;
B. parc. št. 157/7 v izmeri 6079 m2,
parc. št. 160 v izmeri 1406 m2,
parc. št. 166/2 v izmeri 12712 m2,
parc. št. 170/3 v izmeri 1116 m2;
v skupni izmeri: 21313 m2, izklicna ce-

na: 119,807.925,20 SIT.
– namenjena za gradnjo oziroma posta-

vitev montažnih garaž:

C. parc. št. 468/10 v izmeri 191 m2,
izklicna cena 953.258,60 SIT.

Zemljišča pod (A, B in C) se prodajajo
ločeno.

Podrobnejše lokacijske in gradbene po-
goje za gradnjo poslovnih objektov ter ga-
raž bo določil pristojni upravni organ z loka-
cijskim in gradbenim dovoljenjem, ki jim mo-
ra pridobiti kupec.

V izklicni ceni nista zajeta odškodnina
zaradi spremembe namembnosti zemljišča
in komunalni prispevek, ki ga mora plačati
kupec pred izdajo gradbenega dovoljenja.

2. Posebni pogoji za zemljišča pod A, B
in C

Za zemljišče pod A, je zahtevan rok za
začetek gradnje eno leto po sklenitvi kupo-
prodajne pogodbe.

Kolikor kupec ne začne gradnje v zahte-
vanem roku, lahko prodajalec odstopi od
pogodbe.

V tem primeru je kupec dolžan prodajal-
cu vrniti zemljišče v last in posest, po isti
ceni (brez obresti) iz osnovne kupoprodaj-
ne pogodbe.

Za zemljišča pod B, je zahtevan pogoj
sofinanciranje predvidenega Zazidalnega
načrta “TOC III”, in sicer v lastninskem dele-
žu zemljišč.

Za zemljišče pod C, so dražitelji sezna-
njeni, da obstaja najemno razmerje in da
ima najemnik na tem zemljišču, že postav-
ljeni montažni garaži. Dražitelji so prav tako
seznanjeni, da je najemnik že pridobil vsa
soglasja in dovoljenja za postavitev obstoje-
čih garaž, kar pomeni, da bo moral uspeli
dražitelj, v primeru odpovedi najema, na-
jemniku povrniti tudi nujne in koristne stroš-
ke.

3. Osnovni pogoji
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne

osebe, ki imajo sedež na območju Republi-
ke Slovenije in fizične osebe, ki se izkažejo
s potrdilom o državljanstvu Republike Slo-
venije.

Zastopniki fizičnih oseb morajo na javni
dražbi predložiti pisno pooblastilo. Zakoniti
zastopniki pravnih oseb pa morajo poleg
pisnega pooblastila predložiti še overjen iz-
pis iz sodnega registra.

Dražitelji morajo pred pričetkom dražbe
vplačati varščino v višini 10% izklicne cene
na žiro račun Občine Grosuplje, št. 50130-
630-810272 s pripisom “za javno dražbo
A, B oziroma C” – v roku 15 dni po objavi v
Uradnem listu RS in v istem roku oddati
pisno prijavo v zapečateni kuverti z oznako
“za javno dražbo A, B oziroma C”. V pisni
prijavi se navedejo natančni podatki ponud-
nika in kopija vplačila varščine.

Uspeli dražitelj mora skleniti kupopro-
dajno pogodbo v desetih dneh po javni draž-
bi ter plačati celotno kupnino v roku 15 dni
po sklenitvi pogodbe, sicer se šteje, da je
odstopil od nakupa. V tem primeru plačana
varščina zapade v korist prodajalca.

Dražiteljem, ki na dražbi ne bodo uspeli,
bomo varščino vrnili v petih dneh po dražbi
brez obresti.

Kupec mora plačati davek na promet ne-
premičnin in vse stroške v zvezi s prenosom
lastništva.

4. Drugi pogoji
V primeru večjega števila dražiteljev, se

bo izklicna cena povečevala za 100.000
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SIT. Vrstni red se določi po prispelih prija-
vah.

Prodajalec si pridržuje pravico, da ne
odproda zemljišč nobenemu dražitelju. V
tem primeru bo dražiteljem vrnil varščino v
treh dneh po javni dražbi brez obresti.

Prodajalec si v primeru odprodaje ne-
premičnin pridržuje predkupno pravico za
dobo treh let po sklenitvi kupoprodajne po-
godbe.

5. Javna dražba bo v torek, dne 24. 3.
1998 ob 10. uri, v prostorih Občine Gro-
suplje, Kolodvorska 2, Grosuplje – sejna
soba (I. nadstropje).

6. Vse dodatne informacije so na voljo
po tel. 061/761-211. Po predhodni najavi
je mogoč tudi ogled zemljišč.

Občina Grosuplje

Ob-1017
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/07329 z dne 6. 1. 1998 pri subjektu
vpisa GOP Trnovo, gradbeno obrtno pod-
jetje, d.o.o., Mirje 2, Ljubljana, pod vložno
št. 1/00009/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča začetek likvidacijskega po-
stopka nad subjektom. Likvidacijski upravi-
telj Bončina Igor, dipl. ek., Ljubljana, Brile-
jeva 9, poziva vse upnike, da prijavijo svoje
terjatve likvidacijskemu upravitelju v roku 30
dni od objave tega oklica. Prijave je potreb-
no vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z
ustreznimi dokazili o obstoju terjatve in po-
slati na naslov GOP Trnovo, d.o.o., v likvi-
daciji, Cesta dveh cesarjev 170 A, 1000
Ljubljana.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo likvidacijski masi.

GOP Trnovo, d.o.o., Ljubljana
Likvidacijski upravitelj

Ob-986
Slovenica, zavarovalniška hiša, d.d.,

Ljubljana, Celovška c. 206, preklicuje na-
slednje police: zelene karte: 2063258,
0083295; premoženje: 1005005,
1005006, 1005340, 105341; stanovanje:
1003288; pobotnice: 1-0005071,
1-0005133, 1006143, 1006144,
1006145, 1006155, 1006956, 1006957,
1006962, 1006965, 1006974, 1006975,
1006978, 1006979, 1006980.

Št. 339 Ob-987
Podjetje Velo, p.o., trgovina na veliko in

malo, Celovška 150, preklicuje izgubljene
izjave o ustreznosti vozila za mopede ATX
50, in sicer za mopede z naslednjimi števil-
kami motorja: 460137, 460086, 460106,
460048, 460125, 460123 izdane od
Group Tomos-Promo, d.o.o., Koper, Inšti-
tut, d.o.o., Koper, Šmarska c. 4, dne
29. 10. 1997.

Št. 163/98 Ob-988
Gozd, d.o.o., Ljubljana, Tržaška c. 2,

1001 Ljubljana, preklicuje uporabo signirne-
ga kladiva, ki je označeno: GOZD – 49 – LJ.

Avtotehna glasbila, d.o.o., Slovenska ce-
sta 54, Ljubljana, preklicuje štampiljko z vse-
bino Avtotehna Glasbila d.o.o., številka 4.
p-18052

Francelj d.o.o., Pot k Ribniku 28, Ljub-
ljana, preklicuje štampiljko pravokotne obli-
ke, z vsebino FRANCELJ d.o.o., Ljubljana.
s-18164

GP BOGRAD d.o.o., Celovška 136,
Ljubljana, preklicuje osebno delovno dovo-
ljenje, št. 0424458647 z dne 19. 5. 1997
za Nebihi Xhavit, Likošane, ZRJ, gradbeni
delavec, 1. stopnja. s-18348

Katrašnik Darko, Koblekovo naselje 17,
Radovljica, preklicuje odločbo št.
015052/3284/00-54/1995, izdala OZS
Ljubljana. g-18196

Marić Branko, Sudenca 21, Kamnik,
preklicuje priglasitveni list, opr. št.
15-0085/94, z dne 28. 3. 1994. s-18125

Močibob Izidor, Šared 30, Izola, preklicuje
odločbo o obrtnem dovolenju, št.
0155905/0329/00-23/1995 z dne 6. 3.
1995, izdala Obrtna zbornica Slovenije.
p-18061

Ocvirk Viktor, Tbilisijska 94, Ljubljana,
preklicuje originalni izvod priglasitvenega li-
sta, opr. št. 28-0912/94 z dne 25. 5.
1994. s-18281

Peterlin Branko, Hruševec 15, Straža pri
Novem mestu, preklicuje obrtno dovolenje,
št. 313-008/96-8 z dne 10. 1. 1996.
s-18191

Papler Zvone, Roblekovo naselje 29, Ra-
dovljica, preklicuje obrtno dovolenje št.
014685/2203/00-54/1995, izdala OZS.
g-18292

Spodnje Škofije 123, Škofije, preklicuje
priglasitveni list, opr. št. 17/II/3. -1264/94,
mat. št. obrata 5148528, z dne 7. 8. 1996.

Vidic Darjo, Goriška 7, Koper, preklicuje
odločbo o izpolnjevanju predpisanih pogo-
jev za opravljanje obrtne dejavnosti št.
016579/0462/00-27/1995 z dne 6. 3.
1995. g-18199

Izgubljene listine
 preklicujejo

Potne listine

Balič Aleksander, Cesta Goriške fronte
93a, Šempeter, potni list št. AA 286094,
izdala UE Nova Gorica. g-18167

Banjac Stojan, Gosposka 19, Celje, potni
list št. AA 836074, izdala UE Celje. p-18051

Belak Mihael, Redelonghijeva 14, Ljub-
ljana, potni list št. AA 827234. s-18249

Bilić Truda, Opekarniška 4, Rače, potni list
št. AA 857413, izdala UE Maribor. p-18045

Bizjak Alen, C. A. Travna 8, Jesenice,
potni list št. BA 136361, izdala UE Jeseni-
ce. p-18033

Bošnjak Seid, C. II. grupe odredov 1,
Ljubljana, potni list št. AA 451201. s-18300

Budimir Gordana, Gosposvetska c. 27,
Maribor, potni list št. AA 136183, izdala UE
Maribor. p-18048

Cedilnik Gregor, Vodnikovo naselje 29,
Ljubljana, potni list št. AA 289931. s-18264

Cerkvenik Simon, Ul. Pohorskega bata-
ljona 8, Ljubljana, potni list št. AA 675277.
s-18192

Curk David, Brodarjev trg 7, Ljubljana,
potni list št. BA 497629. s-18128

Černic Darja, Gradnikove brigade 59,
Nova Gorica, potni list št. AA 842124, izda-
la UE Nova Gorica. g-18168

Černic Mateja, Gradnikove brigade 59,
Nova Gorica, potni list št. BA 122805, izda-
la UE Nova Gorica. g-18237

Černic Taneja, Gradnikove brigade 59,
Nova Gorica, potni list št. BA 122804, izda-
la UE Nova Gorica. g-18238

Danila Sadar, Pod vinogradi 9, Kamni-
ca, maloobmejno prepustnico št. AG 2415,
izdala UE Maribor. p-18067

Dujić Josip, Zupančičeva 7, Domžale,
potni list št. AA 580329, izdala UE Domža-
le. s-18023

Đelal Jusufi, Prešernova ulica 13, Kranj,
potni list št. AA 139439, izdala UE Kranj.
s-18126

Francelj Janez, Pot k Ribniku 28, Ljub-
ljana, potni list št. AA 57595. s-18163

Grabler Franc, Dramlje št. 37, Dramlje,
potni list št. BA 540757, izdala UE Šentjur
pri Celju. p-18032

Grobelšek Marija, Koroška ulica 10, Les-
ce, potni list št. AA 755890, izdala UE R-
adovljica. g-18114

Hajdinjak Anita, Grajska c. 25, Gornja
Radgona, potni list št. BA 029946, izdala
UE Gornja Radgona. p-18065

Harisch Katja, Zvezna ul. 17, Ljubljana,
potni list št. AA 465151. s-18021

Janežič Tadej, Mlaka 38/a, Komenda,
potni list št. BA 476737, izdala UE Kamnik.
s-18060

Kikelj Dejan, Pečine 54, Slap ob Idrijci,
potni list št. AA 160237, izdala UE Tolmin.
g-18182

Klobučar Igor, Prapetno 14, Tolmin, pot-
ni list št. AA 026080, izdala UE Tolmin.
p-18056

Klobučar Marija, Prapetno 14, Tolmin,
potni list št. BA 274487, izdala UE Tolmin.
p-18055

Korže Gordana, Tesovnikova 70, Ljub-
ljana, potni list št. AA 304193, izdala UE
Ljubljana. s-18075

Kovač Ernest, Kavče 13, Velenje, potni
list št. BA 675001, izdala UE Velenje.
p-18054

Košir David, Vojkova 73, Ljubljana, potni
list št. BA 520580. s-18230

Krajnc Božidar, Javornik 59, Ravne na Ko-
roškem, potni list št. AA 841725. g-18377
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Krelj Petra, Ljubljanska cesta 8, Celje,
potni list št. AA 408882, izdala UE Celje.
p-18003

Loboda Miha, Glavarjeva 71, Komenda,
potni list št. BA 718998. s-18245

Lugarič Andrej, Ul. 21. oktobra 17/b,
Črnomelj, potni list št. AA 421266, izdala
UE Črnomelj. p-18062

Manfreda Andrej, Idrsko 55/a, Kobarid,
potni list št. AA 522688, izdala UE Tolmin.
g-18186

Marinič Ivan, Šmartno 73, Kojsko, potni
list št. AA 356536, izdala UE Nova Gorica.
g-18378

Marič Marija, Ižakovci 19, Beltinci, potni
list št. AA 557994, izdala Murska Sobota.
p-18031

Marič Tadej, Ižakovci 19, Beltinci, potni
list št. BA 166794, izdala UE Murska Sobo-
ta. p-18030

Marolt Bojan, Funtkova 32, Ljubljana,
potni list št. AA 112980. s-18255

Marolt Miha, Bratovševa pl. 2, Ljubljana,
potni list št. BA 316257. s-18254

Marolt Neža, Bratovševa pl. 2, Ljubljana,
potni list št. BA 316258. s-18253

Marolt Sonja, Bratovševa pl. 2, Ljublja-
na, potni list št. AA 456854. s-18252

Marter Polonca, Ul. Bratov Učakar 74,
Ljubljana, potni list št. BA 664881. s-18362

Mavrič Vincenc, Gubčeva 6, Slovenj Gra-
dec, potni list št. AA 257027, izdala UE
Slovenj Gradec. g-18112

Meden Tomaž, Zelena pot 11, Ljublja-
na, potni list št. BA 130133. s-18104

Melinc Peter, Avsa 20, Kobarid, potni
list št. AA 286653, izdala UE Tolmin.
p-18014

Mlekuž Zoran, Soča št. 7, Soča, potni
list št. AA 178270, izdala UE Tolmin.
g-18113

Mujakaj Muhamet, Ižanska c. 438/a,
Ljubljana, potni list št. BA 376030. s-18206

Naraglav Anica, Ul. Milke Kerinove št.
28, Krško, potni list št. BA 429348, izdala
UE Krško. p-18064

Nikolič Dejan, Zaplana 38/a, Vrhnika,
preklic preklica potnega lista, objavljenega
v Ur. l. RS, št. 13/98, s-13123. s-18172

Obal Igor, Nemčavci 7, Murska Sobota,
potni list št. AA 664763, izdala UE Murska
Sobota. p-18012

Omladič Luka, Breg 22, Ljubljana, potni
list št. BA 454401. s-18273

Pekolj Hermina, Novo Polje, C. VII/18,
Ljubljana, potni list št. AA 531297. s-18261

Pesko Aleš, Zoisova ulica 1, Celje, pot-
ni list št. AA 90665, izdala UE Celje.
p-18050

Pintar Dušan, Škapinova ulica 8, Celje,
potni list št. BA 281658, izdala UE Celje.
p-18073

Rajačič Peter, Stanežiče 95, Ljubljana,
potni list št. AA 446979. s-18177

Resman Edvard, Šiškovo naselje 6,
Kranj, potni list št. AA 142139, izdala UE
Kranj. s-18176

Rižnar Sonja, Koseskega 15, Ljubljana,
potni list št. AA 92456. s-18188

Rožič Rudolf, Cesta na Dobrovo 65, Ce-
lje, potni list št. BA 595801, izdala UE Ce-
lje. p-18047

Sadar Danila, Pod vinogradi 9, Kamni-
ca, potni list št. AA 029875, izdala UE Mari-
bor. p-18069

Sadar Davorin, Pod vinogradi 9, Kamni-
ca, maloobmejno prepustnico št. AG 2414,
izdala UE Maribor. p-18068

Salobir Boštjan, Kvedrova 17, Ljubljana,
potni list št. AA 172964. s-18027

Sivec Jerica, Prapetno 14, Tolmin, potni
list št. AA 253752, izdala UE Tolmin.
p-18057

Slak Matjaž, Jana Husa 68, Ljubljana,
potni list št. AA 308277. s-18290

Stopar Rok, Nova ulica 8, Koper, ma-
loobmejno prepustnico AI 111250, izdala
UE Koper. g-18115

Šaver Benjamin, F. Kramarja 37, Šem-
peter pri G., maloobmejno prepustnico AI
117822, izdala UE Nova Gorica. g-18109

Škrijelj Sejdo, Ljubljanaska c. 87, Dom-
žale, potni list št. AA 579513, izdala UE
Domžale. s-18232

Štefanič Katarina, Zimica 6, Zgornja Ko-
rena, potni list št. AA 8797, izdala UE Mari-
bor. p-18046

Terček Ljudmila, Drobničeva 5, Celje,
potni list št. AA 837166, izdala UE Celje.
p-18071

Unuk Metod, Gosposvetska 11, Mari-
bor, potni list št. AA 776534, izdala UE
Maribor. p-18072

Velišček Dimitrij, Vipolže 2, Dobrovo,
maloobmejno prepustnico AI 116833, iz-
dala UE Nova Gorica. g-18235

Vidali Martina, Jadranska c. 16c, Koper,
maloobmejno prepustnico za prehod meje
z Italijo, št. AI 127357, izdala UE Koper.
g-18228

Vidali Martina, Jadranska c. 17/c, Ko-
per, potni list št. BA 575386, izdala UE
Koper. g-18229

Weiss Drago, Šmartno ob Dreti 45,
Šmartno/Dreti, potni list št. AA 155714,
izdala UE Mozirje. s-18287

Zver Renata, Ul. Štefana Kovača 116,
Turnišče, potni list št. BA 56677, izdala UE
Lendava. p-18070

Druge listine

Agnič Žiga, Dolenjska cesta 369, Škof-
ljica, indeks Srednje trgovske šole, izdan
leta 1996. s-18263

Agrež Edvin, Topniška ulica 14, Ljublja-
na, izkaznico vojnega veterana, št. 003689
z dne 13. 12. 1996. s-18018

Ahlin Janez, Cikav 18, Grosuplje, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. 14598,
izdala UE Grosuplje. s-18117

Albreht Aleš, Prešernova 4, Velenje, spri-
čevalo 3. letnika Centra srednjih šol Velenje,
smer elektrotehnik elektronik. p-18020

Alešnik Alen, Kidričeva 2a, Zagorje ob
Savi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10981, izdala UE Zagorje. p-18049

Antonijevič Tanja, Rusjanov trg 1, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
33857. s-18260

Arbeiter Janko, Stari trg 1, Slovenske Ko-
njice, spričevalo Kmetijske šole. p-18004

Bajc Mojca, Ljubljanska 30, Postojna,
potrdilo o preizkusu znanja za trgovsko po-
slovodjo na GZS Slov. (združenje trgovine)
v Postojni. g-18201

Bajuk Nataša, Nanoška ulica 21, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
388189, reg. št. 191612, izdala UE Ljub-
ljana. s-18175

Balažic Alojz, Glavna ulica 56, Dokle-
žovje, Beltinci, spričevalo 3. letnika med.
šole, št. 1/634. p-18011

Balaš Mojca, Griže 30/f, Griže, spriče-
valo 4. letnika Srednje zdravstvene šole Ce-
lje, izdano junija 1997. g-18003

Balič Aleksander, Cesta Goriške fronte 93a,
Šempeter, vozniško dovoljenje. g-18166

Barić Ana, Pot na Brdo 6, Radeče pri
Zidanem most, dijaško mesečno vozovni-
co, št. 8641. s-18278

Bekić Enes, Mlaka 4, Stara cerkev, izpit
za varno delo z motorno žago SGŠ-Postoj-
na. g-18310

Belšak Sandra, Moškanjci 7, Gorišnica,
dijaško mesečno vozovnico, št. 11489.
s-18070

Benedetti Mateja, Bonini 50, Koper,
spričevalo 3., 4. letnika in zaključni izpit
Srednje šole za oblikovanje in fotografijo v
Ljubljani, izdana leta 1993 in 1994.
s-18277

Beriša Murat, Linhartova 35, Ljubljana,
osebno delovno dovoljenje, št.
0424470034 z dne 5. 2. 1998. s-18343

Berus Franc, Dolnje Mraševo 4, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
št. 17937. g-18148

Bezjak Stanislav, Bukovci 41, Markovci,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 35546,
izdala UE Ptuj. g-18223
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Bislimaj Nazmi, Linhartova 35, Ljublja-
na, osebno delovno dovoljenje, št.
0424470027 z dne 5. 2. 1998. s-18342

Bizaj Danijel, Režiška cesta 22b, Loga-
tec, dijaško mesečno vozovnico, št. 2654.
s-18285

Bizjak Gašper, Gospodinjska ulica 21,
Ljubljana, delovno knjižico. s-18037

Bizjak Jožef-Marjan, Dolenja vas pri
Polh. Grad. 2, Polhov Gradec, vozniško do-
voljenje, kat. ABCGH, št. S 228528, reg.
št. 1011, izdala UE Ljubljana. s-18071

Blatešič Goran, Splitska 27, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
25045, izdala UE Velenje. p-18053

Blatnik Aleš, Stranska vas 16, Žužem-
berk, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
št. 27782, izdala UE Novo mesto. s-18041

Božič Milan, Loče 35, Dobova, vozniško
dovoljenje, kat. ABFGH, št. 3132. p-18063

Božič Stanislav, Hrib 19, Sv. Anton, Po-
begi, vozniško dovoljenje, izdano leta 1994.
g-18015

Božič Zdenka, Šentlenart 28, Mislinja,
delovno knjižico. g-18080

Bolta Neža, Obrije 25, Ljubljana, dijaško
mesečno vozovnico, št. 35361. s-18267

Borič Aleš, Željne št. 4c, Kočevje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 11094, iz-
dala UE Kočevje. g-18093

Bosioković Vlastimir, Jakšičeva ulica 1,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1190447, reg. št. 184873, izdala UE
Ljubljana. s-18097

Brandstatter Maša, Osenjakova ulica 12,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
28074. s-18068

Briški Dan, Riharjeva 28, Ljubljana, spri-
čevalo OŠ Trnovo, izdano leta 1992. s-18025

Bukovec Miran, Višnarjeva ulica 6, Med-
vode, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1213315, reg. št. 192527, izdala UE Ljub-
ljana. S-18105

Butina Maša, Stara cesta 14, Dobrova,
indeks Filozofske fakultete, izdan leta 1996.
s-18305

Camlek Domen, Frankovo naselje 82,
Škofja Loka, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Škofja Loka, izdano leta 1995. s-18194

Celestina Betka, Hribarjeva 11, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 31866.
p-18058

Cindrič Marinko, Šentlenart 28, Mislinja,
delovno knjižico. g-18081

Ciperle Lovrenc, Jegriše 54, Vodice, spri-
čevalo o končani šoli, izdala Poklicna grad-
bena šola v Ljubljani leta 1960. s-18058

Ciuha Aleksander, Šujica 2, Dobrova,
zavarovalno polico št. 538415, izdala Zava-
rovalnica Tilia. s-18039

Colner Miha, Cesta 4. julija 115 A, Kr-
ško, dijaško mesečno vozovnico, št.
23937. s-18317

Cvetić Božo, Dunajska cesta 115, Ljub-
ljana, zaključno spričevalo Srednje kadet-
ske šole v Tacnu, izdano leta 1981 in spri-
čevali 3. in 4. letnika iste šole, izdani leta
1980 in 1981. s-18271

Ćerimović Sulejman, Žorgova ulica 96,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BC-
DEGH, št. S 218668, reg. št. 168515,
izdala UE Ljubljana. s-18159

Čeligoj Marijan, Z. Miloša 8, Izola, spri-
čevalo o zaključnem izpitu. g-18333

Černivec Zdenka, Klavčičeva 5, Kam-
nik, delovno knjižico. g-18079

Černjavski Denis, Seničica 20c, Medvo-
de, zaključno spričevalo Srednje elektro-
tehnične šole Šentvid, izdano leta 1991.
s-18185

Česnik Anton, Drskovče 24, Pivka, voz-
niško dovoljenje št. 1207. p-18009

Čordič Irfan, Titova 100, Jesenice, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEG, št.
22602/10967/984. g-18367

Črnič Ana, Štula 17, Ljubljana, dijaško
mesečno vozovnico, št. 9479. s-18050

Čufer Damjana, Podlonk 34, Železniki,
obvezno zavarovanje št. 518791, z veljav-
nostjo do 13. 7. 1998, izdala Zavarovalnica
Tilia d.d., Novo mesto. g-18010

Čvan Valerija, Mestni log 72, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 11994.
s-18318

Debeljak Zorislava, Šibenik 24, Šentjur,
delovno knjižico, reg. št. 7828. p-18035

Deisinger Laura, Rožna dolina C. I/24,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
039204. s-18123

Denša Tatjana, Mladinska 1, Turnišče,
letna spričevala. p-18007

Deržič Jože, Kračmanova c. 6, Šmarje
Sap, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
7165, izdala UE Grosuplje. s-18160

Deronja Andrija, Doboj, Dragalovci, po-
trdilo o končani Gostinski šoli za PK nata-
karja v Ljubljani, izdano leta 1989. s-18189

Dobnikar Marjetka, Vojkova ulica 4, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje šole za elektroenergetiko, gimnazijski
program, izdano 29. 8. 1983. s-18120

Dolenc Uroš, Dečkova 25a, Celje, listi-
no. p-18039

Dolenec Aleksandra, Tomažičeva ulica
40, Ljubljana, indeks Fakultete za arhitektu-
ro, izdan leta 1994. s-18028

Doles Vojko, Cesta 5. maja št. 9, Loga-
tec, delovno knjižico. s-18355

Domazet Maja, Rusjanov trg 8, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 6889.
s-18072

Došenović Mirjana, Nova pot 76, Notra-
nje Gorice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1212118, reg. št. 163707, izdala UE
Ljubljana. s-18084

Držan Robert, Ulica Jana Husa 96, Ljub-
ljana, zaključno spričevalo DDU Univerzum,
izdano leta 1986, strojni tehnik, smer teh-
nolog. s-18208

Drgajner Jasna, Ulica frankolovskih žr-
tev 15, Celje, diplomo 4. letnika Srednje
tehnične šole Celje, gradbena usmeritev-
gradbinec, izdana junija 1985. g-18012

Dugič Elvis, Viška 14, Ljubljana, spriče-
valo OŠ Cene Štupar v Ljubljani, izdano leta
1997. s-18119

Đorđić Mitar, Janševa ulica 5, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S926072, reg. št. 199151, izdala UE Ljub-
ljana. s-18338

Eržen Sandi, Godešič 119, Škofja Loka,
Alpetourovo vozovnico št. 524244.
g-18195

Erznožnik Andreja, Brilejeva ulica 6,
Ljubljana, delovno knjižico. s-18258

Erčulj Matjaž, Gabrje pri Stični 30a,
Ivančna Gorica, spričevalo 3. letnika Gim-
nazije Josip Jurčič, Ivančna Gorica, izdano
leta 1996. s-18380

Filipič Marko, Pristava 14a, Ljutomer,
vozniško dovoljenje št. 8804. p-18042

Flis Franc, Sp. Grušovje 3, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 3025, izdala UE Slovenske Konjice.
p-18019

Florjančič Tadeja, Cesta Dolomitskega
odr. 16, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 319943, reg. št. 187299, izda-
la UE Ljubljana. s-18169

Forčič Tanja, Sveto 61, Komen, spriče-
vali 2. in 3. letnika Srednje frizerske šole,
izdani leta 1993 in 1994. s-18279

Frelih Minka, Ulica Ivana Turšiča 5, Se-
žana, spričevali 3. in 4. letnika in diplomo
SPNMŠ v Kopru. s-18103

Furdi Vesna, Gasilska cesta 5, Ljublja-
na, spričevalo 2. letnika Šole za prodajalce,
izdan leta 1975 na ime Slepčevič Vesna.
s-18034

Furman Robert, Šentvid pri Grobelnem
13, Grobelno, zaključno diplomo Kadetske
šole za miličnike, izdana leta 1990. s-18045

GRANAS, d.o.o., Kidričeva 41, Koper,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
gradbena šola I. Kovačič v Ljubljani, št. izpi-
ta 120-1973/74, izdano 28. 1. 1975 na
ime Mujarić Ešef. g-18005

Gaberščik Luka, Ulica Gradnikove brig.
29, Nova Gorica, dijaško mesečno vozovni-
co, št. 9122. s-18361

Gabor Milan, Župančičeva ulica 6, Len-
dava, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
6172, izdala UE Lendava. p-18059
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Gabrljevec Albin, Radnja vas 1, Šentvid
pri Stični, vozniško dovoljenje, kat. AB, št.
2631. s-18036

Galogaža Mileva, Polje cesta VI/20,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 199698, S 933590, izdala UE Ljublja-
na. s-18162

Garbas Bojan, Jerova vas 2, Grosuplje,
osebno izkaznico. s-18242

Gerden Saša, Dvoržakova ulica 3a,
Domžale, spričevalo 3. in 4. letnika Sred-
nješolskega centra Rudolf Maister Kamnik,
izdani leta 1996 in 1997. s-18132

Gjerek Majda, Kajuhova 5, Beltinci, voz-
niško dovoljenje št. 31274. p-18043

Goja Mitja, Šmarje 201, Šmarje, spriče-
valo 3. B. T. 96/97 Srednje turistične šole
Izola. g-18007

Gojkovič Miran, Hajdoše 64, Hajdina,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 23152,
izdala UE Ptuj. g-18371

Gole Marija, Rojčeva ulica 26, Ljubljana,
delovno knjižico. s-18247

Golec Jure, Groharjeva cesta 7, Ljublja-
na, delovno knjižico. s-18032

Golmajer Alenka, Gorazdova 17, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
42564. s-18073

Gosar Barbka, Ulica bratov Komel 55,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
023349. s-18323

Grad Ana, Podgorica 123, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
96213, S 484366, izdala UE Ljubljana.
s-18156

Grakalič Jurica, Biz. c. 11, Brežice, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 6245.
p-18041

Gredelj Andreja, Zikova 5, Kamnik, voz-
niško dovoljenje, kat. B, št. 172392, izdala
UE Ljubljana. s-18065

Grom Gregor, Bevke 3, Vrhnika, dijaško
mesečno vozovnico, št. 2668. s-18236

Grom Zvonka, Tržaška cesta 35, Vrhni-
ka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9706,
izdala UE Vrhnika. s-18049

Gros Jolanda, Prebačevo 14, Kranj, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Gradbene teh-
niške šole - nizke gradnje, izdano dne 2. 6.
1982. g-18085

Grum Silvester, Borštnikova 17, Mari-
bor, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
gradbene šole v Mariboru, z dne 25. 6.
1979. g-18309

Grušovnik Franc, Mariborska 65, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 18806,
izdala UE Ptuj. g-18150

Gutman Borut, Mestne njive 4a, Novo
mesto, dijaško mesečno vozovnico, št.
13976. s-18350

Gutman Marjan, Sv. Vrh 9, Trebnje, de-
lovno knjižico, reg. št. 10112, serijska št.
297520. s-18314

Hafner Primož, Cesta padlih borcev
11/c, Hrastnik, spričevalo 4. b razreda Gim-
nazije Trbovlje. g-18205

Hanjže Beno, Danijel 67, Trbonje, voz-
niško dovoljenje. p-18005

Harisch Katja, Zvezna ul. 17, Ljubljana,
zavarovalno polico št. 511937 in zeleno
karto, izdala Zavarovalnica Tilia. s-18022

Harkai Aleksander, Puconci 179, Pucon-
ci, delovno knjižico. p-18025

Hedžet Simon, Zerovinci 20, Ivanjkovci,
vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 9370,
izdala UE Ormož. g-18211

Hlupić Vesna, Podgorje 34b, Podgorje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8438.
g-18356

Hodžić Jasmina, Čanžekova ulica 26,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
4366. s-18181

Homšak Erna, Izlake 23, Izlake, dijaško
mesečno vozovnico, št. 16595 D. s-18190

Honigsman Beno, Tržaška cesta 233,
Ljubljana, delovno knjižico. s-18183

Hrvatin Klarisa, Šmarje 156, Šmarje, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 11964.
s-18286

Hrvatin Stanislav, Jelarji 1, Škofije, voz-
niško dovoljenje, kat. AB, št. 1442, izdala
UE Koper. g-18145

Hudovornik Grega, Smrečnikova 32, No-
vo mesto, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
35214, izdala UE Novo mesto. g-18337

Ibušoski Irfan, Struga, Struga, delovno
knjižico. s-18061

Ilič Stevan, Slovenska c. 55a, Ljubljana,
zavarovalno polico št. 0475471, velja od
1997-1998, izdala Zavarovalnica Tilia d.d.,
Novo mesto. s-18051

Jakončič Nina, Milčinskega ulica 14, Ce-
lje, dijaško mesečno vozovnico, št. 13545.
s-18322

Janežič Tomaž, Bilečanska ulica 5, Ljub-
ljana, delovno knjižico. s-18316

Janjanin Valda, Dunajska 103, Ljublja-
na, diplomo Srednje šole za družboslovje,
splošno kulturo Vida Janežič, izdana leta
1988. s-18280

Jarić Klara, Fabianijeva ulica 41, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
928038, reg. št. 150582, izdala UE Ljub-
ljana. s-18040

Jatkovič Marta, Kolodvorska 7, Kočev-
je, vozniško dovoljenje izdano v Kočevju.
g-18091

Jelenko Marjan, C. na Roglo 11c, Zre-
če, spričevali 3. in 4. letnika in zaključno

spričevalo za Srednjo tehniško šolo v Celju
- strojno, zaključil l. 1984. g-18087

Jelenčič Boštjan, Hrenova ulica 19, Ljub-
ljana, maturitetno spričevalo STOŠ Kranj,
za leto 1983/84. s-18266

Jerala Dejan, Golnik 135, Golnik, Alpe-
tourovo vozovnico, št. 474203. g-18137

Jeras Darja, Brilejeva ulica 2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1076564, reg. št. 55021, izdala UE Ljub-
ljana. s-18329

Jerič Tinka, Križ 46, Komenda, spriče-
valo 2. letnika Srednje frizerske šole, izda-
no leta 1994 na ime Bricelj Tinka. s-18116

Jerkić Milan, Preglov trg 5, Ljubljana,
spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije Moste,
izdana leta 1995 in 1996. s-18313

Jerman Vida, Istrski odred 4, Izola, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 4032, izdala
UE Izola. g-18369

Jeršin Anton, Račje selo 21, Trebnje,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 11016, S
1161102, izdala UE Trebnje. s-18319

Jevšnik Jožef, Visoče 1, Planina pri Sev-
nici, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
7219, izdala UE Šentjur pri Celju. p-18001

Jogan Boris, Utovlje 9a, Sežana, zaključ-
ni izpit Srednje gostinske in turistične šole.
p-18036

Jordan Igor, Balantičeva ulica 12, Men-
geš, spričevalo o zaključnem izpitu Gradbe-
ne tehniške šole v Ljubljani, Odsek za viso-
ke gradnje, izdano 22. 6. 1978. s-18341

Jordan Urška, Dobreša vas 164, Šem-
peter, vozniško dovoljenje, kat. B, izdala
UE Žalec. p-18034

Jovovič Tanja, Trebinjska 8, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 35423.
s-18382

Jošovc Franc, Dolenja vas 173, Prebold,
spričevalo 3. in 4. letnika Šolskega centra
Celje, izdani leta 1980 in 1981. g-18301

Kajbič Darja, Trojane 22, Trojane, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001199173, reg. št. 32588, izdala UE
Domžale. s-18001

Kalič Tina, Smrekarjeva 7 a, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 37816.
s-18248

Kamš Irena, Sp. Besnica 72, Zgornja
Besnica, Alpetourovo vozovnico št.
477875, izdana na ime Kamš Milan.
g-18078

Katin Davor, Gasilska 4, Koper, diplo-
mo. g-18139

Kemperle Miro, Zg. Besnica 117, Zgor-
nja Besnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 474561, reg. št. 41855. g-18225

Kirn Primož, Kunaverjeva ulica 12, Ljub-
ljana, delovno knjižico. s-18004
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Klaneček Brigita, Resljeva 35, Ljublja-
na, spričevalo o zaključnem izpitu Šolske-
ga centra Brežice, Gizmnazije pedagoške
smeri, družboslovno-jezikovna, izdano
24. 9. 1982 na ime Imperl Brigita.
s-18291

Klančnik Anton, Dolenjska cesta 38,
Ljubljana, spričevalo 3., 4. letnika in za-
ključni izpit Srednje policijske šole (ICONZ
MNZ RS), izdana leta 1992 in 1993.
s-19194

Knez Lidija, Titova 45, Bistrica, zavaro-
valno polico št. AO 0135120, AO
0101121. g-18067

Kožuh Aljoša, Rožna dolina, Ljuba Šer-
cerja 1, Nova Gorica, vozniško dovoljenje.
g-18220

Kobale Jernej, Ul. bratov Letonja 4, Ža-
lec, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
792028, izdala UE Žalec. p-18066

Kocjančič Gorazd, Za gradom 11, Ko-
per, listino. g-18381

Kodrin Lidija, Trg Davorina Jenka 5, Cer-
klje na Gorenjskem, zaključno spričevalo
Steklarske šole Rogaška Slatina, izdano le-
ta 1983. s-18035

Kodrič Branko, Nanoška 11, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 1163.
s-18187

Kogovšek Darja, Tovarniška 14, Loga-
tec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
967941, reg. št. 6176, izdala UE Logatec.
s-18178

Kokotec Marko, Prečna pot 9, Domža-
le, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. S
001219742, reg. št. 22482, izdala UE
Domžale. s-18282

Komadina Blaž, Tesovnikova ulica 102,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1135457, reg. št. 195186, izdala UE
Ljubljana. s-18274

Koncilija Jernej, Pirševo 3, Laze v Tuhi-
nju, maturitetno spričevalo Tehnične tekstil-
ne šole v Kranju, Tkalski odsek, za šolsko
leto 1980/81. g-18298

Korbar Janez, Glavarjeva cesta 67, Ko-
menda, spričevalo o zaključnem izpitu Po-
klicne šole za voznike avtomehanike, izda-
no 30. 6. 1983. s-18352

Korošec Marjan, Kajuhova 7, Kamnik,
delovno knjižico. g-18294

Kos Andrija, Mušenik 11, Črna na Ko-
roškem, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 4711, izdala UE Ravne na Koroškem.
g-18213

Kos Gregor, Kidričeva ulica 3, Žalec,
dijaško mesečno vozovnico, št. 20165.
s-18351

Kosanović Monika, Pot na Fužine 33,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje
upravno administrativne šole v Ljubljani, iz-
dano leta 1996. s-18165

Kovačevič Sakib, C. 1. maja 72, Jeseni-
ce, vozniško dovoljenje, kat. ABCDFGH, iz-
dan pri SOB Jesenice. g-18013

Kovšca Simon, Goriška cesta 34, Ajdovšči-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
690876, izdala UE Ajdovščina. g-18335

Košenina Jure, Trnoveljska 41, Celje,
vozniško dovoljenje št. 37620. p-18038

Košir Robert, Žlebe 1h, Medvode, spri-
čevalo za 4. letnik strojne šole Kranj.
g-18334

Kočnik Slavko, C. Kozjanskega odreda
6, Štore, vozniško dovoljenje št. 11669.
p-18018

Kržišnik Rok, Pod kostanji 38, Ljubljana,
študentsko izkaznico. s-18257

Krajnik Lucija, Šarhova 26, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 039600.
s-18063

Krapež Milan, Male Vodenice 6a, Kosta-
njevica na Krki, spričevala 3. letnika in
zaključno spričevalo Centra strokovnih šol v
Ljubljani, izdani leta 1983. s-18055

Krapež Milan, Male Vodenice 6a, Kosta-
njevica na Krki, spričevalo 2. letnika, izdano
leta 1982, smer RTV mehanik. s-18056

Kraševec Mateja, Ob suhi 7a, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 16065, izdala UE Ravne na Koroškem.
g-18353

Kraševec Mateja, Ob suhi 7/a, Ravne
na Koroškem, vozniško dovoljenje.
g-18368

Kreže Boštjan, Ljubljanska cesta 4, Ko-
per, spričevalo o zaključnem izpitu in in-
deks Kadetske šole za miličnike v Ljublja-
ni-Tacen, sprič. izdano 26. 6. 1991, indeks
izdan 21. 6. 1988. s-18349

Križnar Klemen, Reteče 44, Škofja Lo-
ka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
24897, izdala UE Škofja Loka. s-18066

Križnik Simon, Brodarjev trg 4, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 38147.
s-18227

Kropovšek Miha, Gogalova ulica 5,
Kranj, spričevalo 3. in 4. letnik Srednje go-
stinske šole Bled, izdani leta 1995 in 1996.
s-18131

Kruh Matevž, Tomažičeva ulica 40, Ljub-
ljana, diplomo Srednje Agroživilske šole v
Ljubljani, izdana leta 1990. s-18170

Kunavar Franc, Zalog pri Moravčah 5,
Moravče, vozniško dovoljenje, kat. ABCEF-
GH, št. S 615347, reg. št. 11867, izdala
UE Domžale. s-18054

Kunc Marina-Lilijana, Puhova ulica 16,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 612090, reg. št. 40276, izdala UE
Ljubljana. s-18124

Kunešević Rado, Mucherjeva ulica 9,
Ljubljana, delovno knjižico. s-18077

Kurtovič Zlatan, Bazoviška 17, Koper,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 39699.
g-18354

Kuzma Monika, Šlajmarjeva 1a, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 31812.
s-18147

Kvrgić Elvis, Breg 20, Ljubljana, zaključ-
no spričevalo Vzgojnega zavoda Smlednik,
izdano leta 1993. s-18193

Labignan Patrizia, Jadranska 12, Anka-
ran, diplomo Srednje gostinske in turistične
šole Izola za leto 1990/91. g-18204

Ladan Martin, Preglov trg 3, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 34620.
s-18198

Laharnar Erik, Kovorska c. 15, Tržič,
spričevalo 1. letnika Srednje agroživilske
šole Ljubljana. g-18210

Lavriša Katja, Ižanska 133, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 37915.
s-18155

Likar Nives, Batuje 69, Črniče, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 426234, izdala
UE Ajdovščina. g-18379

Loboda Ines, Bratovševa ploščad 6,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
39218. s-18375

Logar Nataša, Klemenova 2, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 39744. s-18008

Lokan Roman, Partizanska c. 2, Trbov-
lje, spričevalo 3. letnika gostinske šole Za-
gorje, za šolsko leto 1978/79. p-18021

Lozinšek Štefan, Pobrežje 43, Videm,
Videm pri Ptuju, spričevalo Šoferske šole
za leto 1977/78. g-18203

Majcen Maja, Levčeva ulica 5, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
889250, reg. št. 82666, izdala UE Ljublja-
na. s-18129

Majcen Natalija, Ul. Vide Alič 5, Ptuj,
spričevalo 3. letnika Srednje upravno-admi-
nistrativne šole Ptuj, za leto 1980/81 na
ime Slanič Natalija. g-18297

Maklin Jan, Dobja vas 139a, Ravne na
Koroškem, dijaško mesečno vozovnico, št.
10090. s-18251

Mal Klemen, Gregorčičeva 15, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Srednje šole tiska in
papirja Ljubljana, izdano leta 1996. s-18358

Manfreda Stoja, Modrej 58, Most na So-
či, vozniško dovoljenje št. S 000660/71,
izdala UE Tolmin. g-18215

Maržič Marjeta, Podkoren 97, Kranjska
Gora, spričevali 3. in 4. letnika Gimnazije
Jesenice, izdani leta 1976 in 1977 na ime
Gregori Marjeta. g-18011

Marinič Ivan, Šmartno 73, Kojsko, voz-
niško dovoljenje. g-18370

Marinko Jasna, Zevnikova ulica 2, Ljub-
ljana, preklic preklica spričevala, objavlje-
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nega v Ur. l. RS, št. 15/98, s-15083.
s-18111

Marić Milan, Brodarjev trg 14, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
1014724, reg. št. 14355, izdala UE Ljub-
ljana. s-18240

Marič Ana, Serdica 1, Rogašovci, voz-
niško dovoljenje. p-18060

Marolt Bojan, Funtkova 32, Ljubljana, za-
varovalno polico št. 548150, izdala Zavaro-
valnica Tilia. s-18173

Marolt Bojan, Funtkova ulica 32, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
567066, reg. št. 42656, izdala UE Ljublja-
na. s-18174

Marolt Robert, Drenov grič 186, Vrhni-
ka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10517, izdala UE Vrhnika. s-18038

Marsič Edi, Istrska cesta 111, Koper,
vozniško dovoljenje št. 16657, izdala UEK-
oper. g-18336

Martinjak Zdenka, Grad 57, Cerklje, di-
plomo Srednje šole tiska in papirja, izdana
leta 1988. s-18315

Mavec Jože, Dobravica 6, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1065480,
reg. št. 210237, izdala UE Ljubljana.
s-18241

Maver Franci, Gor. Dobrava 3, Trebnje,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 648958,
reg. št. 9454, izdala UE Trebnje. s-18268

Meglič Klemen, Zabreznica 7, Žirovni-
ca, vozniško dovoljenje, izdano leta 1994,
izdano pri SO Jesenice. g-18014

Mehle Janko, Šifrerjeva ulica 39, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
685491, reg. št. 142255, izdala UE Ljub-
ljana. s-18094

Mele Anton, Lošca 42, Vrhnika, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 11958, izdala UE
Vrhnika. s-18158

Mesojedec Albin, Novo Polje, C. XV/24,
Ljubljana, zavarovalno polico št. 1058265,
izdala Zavarovalnica Slovenica. s-18107

Metelko Maja, Soteska 46, Straža, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 123.
s-18383

Mihelčič Damijan, Škocjan 53, Turjak,
vozniško dovoljenje, kat. GH, izdala UE Gro-
suplje. s-18339

Milanovič Vlado, Kriva pot 39, Ljubljana,
izkaznico za dodatno zdravstveno zavarova-
nje št. C-0538725. s-18275

Milivojevič Gregor, C. na Markovec 65,
Koper, vozniško dovoljenje, št. 40181.
g-18226

Miloševič Bojan, Babnogoriška cesta 6,
Škofljica, spričevalo 3. letnika Srednje eko-
nomske šole v Ljubljani, izdano leta 1993.
s-18265

Možina Janez, Naklo 10 c, Logatec, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 6590, S
1090959, izdala UE Logatec. s-18074

Moreno Rodman, 2. prekomorske bri-
gade 48, Koper, prometno dovoljenje.
g-18153

Moreno Rodman, 2. prekomorske bri-
gade 48, Koper, vozniško dovoljenje, kat.
BC, št. 17606, izdala UE Koper. g-18152

Mosten Marija, Zasavci 14, Miklavž pr
Ormožu, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
8618, izdala UE Ormož. g-18346

Muhič Robert, Bilečanska 5, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
632272, reg. št. 195026, izdala UE Ljub-
ljana. s-18308

Mujkanović Nedžad, Engelsova 7, Piran,
diplomo premikača zavirača in kretnje.
g-18083

Mujkanovič Nedžad, Engelsova 7, Piran,
diplomo - pomočnik rudarja. g-18082

Mukovič Elvira, Pot na Rakovo jelšo 363,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
41261. s-18216

Murtić Husein, Brezova Kosa, Cazin, di-
plomo Srednje gradbene šole Ivana Kavči-
ča v Ljubljani, izdana leta 1985. s-18244

Muzek Milan, Bodislavci 38, Bučkovci,
vozniško dovoljenje. p-18008

Mušič Andreja, Reboljeva 15, Trzin, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S
000944782, reg. št. 29385, izdala UE
Domžale. s-18231

Nagode Lijana, Partizanski tabor 6, Vrh-
nika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
7695, izdala UE Vrhnika. s-18026

Nograšek Ladislav, Mavsarjeva cesta 46,
Notranje Gorice, zavarovalno polico
AO0126040, velja do 5. 9. 1998, izdala
Zavarovalnica Slovenica. s-18118

Novak Janez, Privoz 11 c, Ljubljana, de-
lovno knjižico. s-18033

Obal Igor, Nemčavci 7, Murska Sobota,
zavarovalno polico. p-18013

Oberč Frnc, Hudenje 7, Škocjan, za-
ključno spričevalo. g-18086

Oblak Simon, Žeškova ulica 4, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
806862, reg. št. 38276, izdala UE Kranj.
s-18246

Ogorevc Hano, Kozinova 20, Portorož,
pomorsko knjižico št.
604-02/06-350/68-94z dnem 21. 1.
1994. g-18006

Ogrin Erika, Pivška ulica 5, Postojna,
letno spričevalo 3. letnika Srednje šole za
oblikovanje in fotografijo Ljubljana, izdano
3. 7. 1996. s-18372

Okorn Andrej, Suha 19, Škofja Loka,
dijaško mesečno vozovnico, št. 1854.
s-18233

Oprčkal Robert, Klanc 71a, Dobrna,
spričevalo za 4. letnik STŠC, izdano leta
1983/84. p-18002

Ostanek Nataša, Selce 9, Pivka, voz-
niško dovoljenje št. 13865. p-18024

Ostrouška Mateja, Coljava 5, Komen,
spričevalo 3. letnika Srednje šole Sežana,
naravoslovno-matematični tehnik, splošna
smer, za šolsko leto 1991/92. g-18089

Pajek Andrej, Šentvid pri Stični 8B, Šen-
tvid pri Stični, spričevalo o zaključnem izpi-
tu Gimnazije Josipa Jurčiča Stična, izdano
dne 11. 9. 1981. s-18029

Pavli Dušan, Moravče pri Gabrovki 6,
Gabrovka, spričevalo 3. letnika Srednje le-
sarske šole Škofja Loka, izdano leta 1993.
s-18304

Pavli Tatjana, Kumrovška 9, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 102965,
S 584354, izdala UE ljubljana. s-18320

Pavli Vesna, Aškerčeva ulica 15, Dom-
žale, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
zdravstvene šole in gimnazije, izdano
11. 12. 1996. s-18136

Pavlin Igor, Ulica Danila Bučarja 5, Novo
mesto, dijaško mesečno vozovnico, št.
17056. s-18363

Pavlin Jernej, Ravnica 29, Grgar, voz-
niško dovoljenje. g-18217

Pavlič Marija, Ljubljanska cesta 87,
Domžale, spričevalo 4. letnika Srednje vzgo-
jiteljske šole v Ljubljani za šolsko leto
1971/72, pod zap. vpisno št. 23 na ime
Stražar Marija. s-18374

Pavlič Milan, Kovinarska 8, Štore, voz-
niško dovoljenje, kat. BF, št. 8928. p-18037

Peklaj Brigita, Vaše 29 b, Medvode, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 40291.
s-18161

Peklič Anton ml., Zg. Hajdina 136/c,
Hajdina, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 23837, izdala UE Ptuj. g-18224

Pelko Maja, Visoko 103, Visoko, spriče-
valo 1. letnika Srednje zdravstvene šole, za
leto 1979/80. g-18328

Perme Anton, Ulica Vide Janežičeve 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 293314, reg. št. 21323, izdala UE
Ljubljana. s-18020

Petrovič Loren, Plovanija Špecijarija 55,
Buje, Hrvaška, zaključno spričevalo srednje
šole. g-18302

Peček Mitja, Kompolje 11, Videm-Do-
brepolje, dijaško mesečno vozovnico, št.
44167. s-18373

Pečovnik Matjaž, Prečna 4, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. ABCEF-
GH, št. 7778. g-18360

Pfeifer Magda, Nemški rovt 7, Bohinjska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
24023. g-18090
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Pintarič Greta, Reber 4, Trebnje, zava-
rovalno polico št. 0160/93, izdala Zavaro-
valnica Mercator, d.d. Ljubljana. g-18293

Pirc Dimitrij, Šmarjeta 10a, Škofja vas,
vozniško dovoljenje št. 32476. p-18006

Pirkovič Adolf, Dobruška vas 169, Škoc-
jan, spričevalo poklicne kovinarske šole za
šolsko leto 1971/72. g-18088

Plahuta Davor, Utik 76, Vodice, dijaško
mesečno vozovnico, št. KD 6-780.
s-18157

Plemenitaš Janez, Na livadi 2, Rogaška
Slatina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
13379. g-18149

Podvratnik Tomaž, Vas 38, Vrhnika, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 12399, izdala
UE Vrhnika. s-18043

Pogačnik Suzana, Videm 24a, Dol pri
Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 810863, reg. št. 197446, izdala UE Ljub-
ljana. s-18324

Polak Stanka, Galicija 46, Žalec, delov-
no knjižico. p-18026

Polanec Bernard, Kajuhova 24/a, Bled,
spričevalo 3. letnika SGTEŠ Bled, smer go-
stinski tehnik. g-18207

Poltrini Urška, Godovič 101, Idrija, di-
plomo Gimnazije Jurija Vege v Idriji, naravo-
slovno-matematični tehnik, izdana leta 1989
na ime Poltrini Simona-Urška. g-18140

Porenta Špela, Cesta 13. julija 33, 1000
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje zdravstvene šole in gimnazije v Ljub-
ljani, izdano 5. 7. 1995. s-18110

Predalič Nina, Adamičeva cesta 3a, Gro-
suplje, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje upravno administrative šole v Ljubljani,
izdano 26. 6. 1992. s-18042

Prešern Breda, Novo Polje, Cesta XI/10,
Ljubljana, zavarovalno polico št. AO
00101061454, izdala Zavarovalnica Slove-
nica d.d. s-18270

Puc Borut, Cankarjeva ulica 44, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje. g-18222

Pulec Irena, Ulica Metoda Mikuža 16,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 933087, reg. št. 40113, izdala UE
Ljubljana. s-18024

Pulko Nina, Ziherlova 10, Kranj, dijaško
mesečno vozovnico, št. 41967. s-18364

Pušnjak Igor, Jakčeva ulica 5, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 36773.
s-18017

Rakovec Elizabeta, Volča 23, Poljane,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 19475,
izdala UE Škofja Loka. s-18179

Raković Damjana, Steletova 6, Ljublja-
na, delovno knjižico. s-18002

Ramič Omer, Veliki Badič, Veliki Badič,
diplomo za viličarja, izdano leta 1978.
s-18219

Ravljen Franc, Martina Kprana ulica 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 119687, izdal MSNZ Ljubljana. s-18171

Razpotnik Klobasa Irena, Ogrinčeva uli-
ca 10, Ljubljana, diplomo Fakultete za stroj-
ništvo, visokošolski študij, izdana leta 26. 4.
1990 na ime Razpotnik Irena. s-18052

Rebina Brigita, Iška Loka 17, Ig, zaključ-
no spričevalo Srednje šole tehničnih strok
in osebnih storitev Ljubljana, izdano leta
1995. s-18256

Relvišar Bogdan, Kropa 3/b, Kropa, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 16222.
g-18151

Repatec Vladimira, Sv. trije kralji 12, Ra-
dlje ob Dravi, zaključno spričevalo OŠ Ra-
dlje ob Dravi, izdano 15. 6. 1977. p-18016

Repnik Štefan, Celjska 38, Slovenj Gra-
dec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
14754, izdala UE Slovenj Gradec. g-18359

Resnik Silvo, Čolnišče 17, Zagorje, di-
plomo Srednje šole tehničnih strok in oseb-
nih storitev v Ljubljani, izdano leta 1985.
s-18330

Resnik Silvo, Čolnišče 17, Zagorje, po-
trdilo o preizkusu za pridobitev licence v
cestnem prometu. s-18331

Rihtar Miha, Perovo 37, Grosuplje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 5729, izdala
UE Grosuplje. s-18357

Rituper Irena, Partizanska ul. 27, Mur-
ska Sobota, spričevalo št. 1/743 in zaključ-
no spričevalo št. 1249. p-18022

Rožmanc Boris, Brigadirska cesta 3,
Vrhnika, dijaško mesečno vozovnico, št.
2726. s-18180

Rota Ecio, IX. korpus 13, Izola, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 5608, izdala UE
Izola. g-18141

Rotar Matej, Prapretno 48a, Hrastnik,
spričevali 2. in 3. letnika in zaključni izpit na
Srednji šoli za elektrotehniko in gostinstvo,
za leta 1994/95 in 1995/96. g-18299

Rozman Ivan, Trg prekomorskih brigad
7, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1190467, reg. št. 187933, izdala UE
Ljubljana. s-18016

Rozman Sabina, Deteljica 7, Tržič, voz-
niško dovoljenje, reg. št. 7036. g-18221

Rudel Lenart, Polanškova ulica 22, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
21417. s-18376

STUDIO MAK, d.o.o., Gallusova 6, Ko-
per, izjavo o ustreznosti posamično pregle-
danega vozila JT. B 0025314, izdal Inštitut
d.o.o., Koper, dne 20. 1. 1995. g-18009

Sapor Katja, Andraževa 23, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 39557.
s-18296

Sedlar Franci, Arze 8, Portorož, vozniško
dovoljenje, kat. ABCEF, št. 2983, izdala
UE Piran. g-18212

Selimovič Maja, Bratov Učakar 116,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
33388. s-18272

Senčar Gašper, Vrhovci c. 16/5, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 2447.
s-18064

Senčar Mihaela, Cven 80c, Ljutomer,
spričevalo na ime Sabotin Mihaela. p-18023

Sešek Domen, Zgornje Pirniče 101,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 447184, reg. št. 185516, izdala UE
Ljubljana. s-18059

Sečnik Marta, Maroltova 10, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 1942.
s-18250

Sikavica Ines, Brilejeva ulica 20, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
296203, reg. št. 186606, izdala UE Ljub-
ljana. s-18127

Sinigoj Rahela, Za povrtmi 2, Šmartno
pri Litiji, zaključno spričevalo 3. letnika Sred-
nje kemijske šole, šol. leto 1995/96.
s-18332

Sitar Andrej, Pristava 5, Vojnik, vozniško
dovoljenje. p-18044

Sitar Milan, Grobeljska cesta 4, Men-
geš, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
437682, reg. št. 3806, izdala UE Domža-
le. s-18047

Skok Lucijan, Pot na Rakovo jelšo 64,
Ljubljana, delovno knjižico. s-18234

Slak Anton, Metliška ulica 6, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
813704, reg. št. 64461, izdala UE Ljublja-
na. s-18062

Smlatič Grega, Archenetova 3, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 14240.
s-18239

Smodek Đuro, Kolodvorska 2, Ormož,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 5649,
izdala UE Ormož. g-18143

Smodek Jožica, Kolodvorska 2, Ormož,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
10149, izdala UE Ormož. g-19142

Smodek Pavel, Kolodvorska 2, Ormož,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
10149, izdala UE Ormož. g-18144

Smodiš Saša, Glinškova ploščad 11,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
41765. s-18321

Smrke Marjan, Kamni potok 22, Treb-
nje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
775410, reg. št. 8114, izdala UE Trebnje.
s-18019

Sok Karmen, Kred 2/a, Kobarid, diplo-
mo Srednje šole za oblikovanje in fotografi-
jo iz leta 1989 v Ljubljani. g-18209

Stajnko Sandra, Miličinskega 1, Celje,
vozniško dovoljenje št. 33851. p-18040

Stante Tatjana, Dražgoška 6, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 14321.
s-18347
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Steget Silvo, Kolodvorska 20, Postojna,
diplomo št. I-KS 86, izdana dne 30. 7.
1984. g-18303

Stepišnik Milan, Mariborska c. 5, Radlje
ob Dravi, diplomo o zaključnem izpitu Ka-
detske šole za miličnike, izdana leta 1988.
s-18306

Stojković Zdravko, Klemenova ulica 87,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH,
št. S 21985, reg. št. 39512, izdala UE
Ljubljana. s-18095

Strehovec Luka, Krožna pot 6, Voglje,
Šenčur, vozniško dovoljenje, kat. B, št. S
1224059, reg. št. 49348, izdala UE Kranj.
g-18102

Strnad Urška, Ljubeljska ulica 25, Ljub-
ljana, zaključni izpit Srednje upravno admi-
nistrativne šole v Ljubljani. s-18154

Struna Mojca, Brilejeva 13, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 5955.
s-18076

Šikovec Marjana, Ravenska vas 50, Za-
gorje ob Savi, zaključno spričevalo Srednje
tekstilne šole Sevnica, za šolsko leto
1992/93. p-18015

Šimenc Marjana, Kidričeva 27, Trzin,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
944601, reg. št. 29808, izdala UE Domža-
le. s-18106

Škrabec Franc, Slavka Gruma 26, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
št. 10596, izdala UE Novo mesto. g-18340

Škufca Marjeta, Lazina 8, Hinje, letno
spričevalo Gostinske šole, letnik 1969/70
in 70/71. g-18200

Škulj Darja, Golo 93, Ig, dijaško meseč-
no vozovnico, št. 43206. s-18092

Šneberger Silvana, Rožna dolina c. III/15b,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
734466, izdala UE Ljubljana. s-18135

Štefančič Davorin, Zgornje Rute 7, Gozd
Martuljek, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 00866946, izdala Občina Jesenice.
s-18134

Štucin Uroš, Mladinska 3, Spodnja Idri-
ja, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
gostinske in turistične šole, izdano leta
1992. s-18284

Štular Biserka, Celovška cesta 108,
Ljubljana, diplomo Srednje šole za elektro-
niko Ljubljana, program elektronika, smer
elektrotehnik elektronik, izdano 25. 6.
1985, št. I/101-92. s-18130

Šumanovac Kata, Cesta svobode 3,
Bled, maturitetno spričevalo Šolskega cen-
tra za blagovni promet v Kranju, Šola za
prodajalce, izdano leta 1980 na ime Rašič
Kata. s-18030

Švajger Robert, Cankarjeva 2, Črnomelj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7598,
izdala UE Črnomelj. p-18017

Tepina Janez, Pševska 19, Kranj, diplo-
mo Srednje šole elektrotehniške in kovin-

sko predelovalne usmeritve Kranj, št. I/222,
izdana leta 1991. s-18243

Teraž Anica, Podgorje ob Sevnični 37,
Zabukovje, spričevalo 3. 4. letnika in matu-
ritetno spričevalo Srednje pedagoške šole
v Celju, izdani leta 1982, 1983 in leta 1984.
s-18312

Toni Tomaž, Trnovski pristan 12, Ljublja-
na, delovno knjižico. s-18044

Toni Tomaž, Trnovski pristan 12, Ljublja-
na, indeks Fakultete za družbene vede, iz-
dan leta 1992. s-18048

Torić Jasmin, Bilečanska ulica 5, Ljub-
ljana, delovno knjižico. s-18197

Traknja Irena, Senik 14, Dobrovo v Br-
dih, vozniško dovoljenje. g-18366

Trapečar Alenka, Ihanska cesta 2, Dom-
žale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
485714, reg. št. 23596, izdala UE Domža-
le. s-18057

Trempus Marijan, Smledniška 81, Kranj,
duplikat vozniškega dovoljenja, kat. BGH,
št. S 475736, reg. št. 27685. g-18146

Trobiž Danilo, Stražica 5/b, Frankolovo,
vozniško dovoljenje št. 6517. p-18027

Trpin Matevž, Irča vas 23, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 31236,
izdala UE Novo mesto. g-18344

Tul Nataša, Oljčna pot 43b, Koper, voz-
niško dovoljenje št. 27281, izdala SO Ko-
per. g-18345

Turk Aleš, Titova 8, Radeče pri Zidanem
most, zaključno spričevalo TSEŠ Trbovlje,
izdano leta 1984. g-18138

Varkaš Dalibor, Beblerjev trg 9, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
613553, reg. št. 194168, izdala UE Ljub-
ljana. s-18311

Veber Hinko, Breznica 29, Prevalje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGHH, št. 9029, iz-
dala UE Ravne na Koroškem. g-18099

Velič Almir, Za progo 1a, Ljubljana, dijaško
mesečno vozovnico, št. 42145. s-18259

Vidali Martina, Jadranska c. 16c, Koper,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 42924.
g-18218

Vidic Tomaž, Zalog pri Moravčah 18,
Moravče, študentsko izkaznico. s-18122

Vidic Vladimir, Kračmanova 9, Šmarje
Sap, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
2498, izdala UE Grosuplje. s-18108

Višković Barbara, Rojčeva ulica 6, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
23485. s-18276

Višković Rok, Rojčeva ulica 6, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 20295.
s-18289

Vovk Boris, Varpolje 87, Rečica ob Savi-
nji, COP dokument za tovorno vozilo, DAF
95-380, CE 61-64A. s-18365

Vujadinović Vlado, Ulica Janeza Rožiča
21, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.

BGH, št. S 1076099, reg. št. 211256,
izdala UE Ljubljana. s-18133

Vukan Stanislav, Turjaško naselje 2, Ko-
čevje, vozniško dovoljenje, kat. BGHF, št.
2569, izdala UE Kočevje. g-18096

Weiss Drago, Šmartno ob Dreti 45,
Šmartno/Dreti, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. 2429, izdala UE Mozirje.
s-18288

Zenkić Ismira, Hudovernikova ulica 11,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
6962. s-18069

Zobec Blaž, Globočnikova 1, Ljubljana,
diplomo-duplikat Srednje lesarske šole v
Ljubljani. s-18326

Zobec Blaž, Globočnikova 1, Ljubljana,
preklic diplome, objavljeno v UL, št. 63/97.
s-18327

Zorman Marko, Draža vas 80, Loče pri
Poljčanah, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 9228. š18010

Zupan Alojz, Slamnikarska ulica 14,
Mengeš, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 00758617, reg. št. 17641, izdala UE
Domžale. s-18269

Zupan Demetrij, C. 9. avgusta 72, Za-
gorje, spričevalo o zaključnem izpitu Zasav-
skega srednješolskega centra, Srednja šo-
la el. -st. usmeritve, izdano 24. 6. 1983.
g-18202

Zupančič Marta, Ob Ljubljanici 92, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1193317, reg. št. 62221, izdala UE Ljub-
ljana. s-18262

Zupančič Tomaž, Sela pri Raki 27, Ra-
ka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
15051. p-18029

Zupančič Zdenka, Habatova 10 a, Trzin,
spričevalo o zaključnem izpitu, izdala Grad-
bena tehniška šola v Ljubljani dne 22. 6.
1983 pod št. 110. s-13307

Žakelj Matjaž, Dobračevska 38, Žiri, voz-
niško dovoljenje, kat. BFG, št. 21859, iz-
dala SO Škofja Loka. g-18100

Železnik Andrej, Gabrje 46, Dobrova,
spričevalo 3. letnika Srednje šole za elek-
trotehniko in računalništvo Ljubljana, izdan
1996. s-18325

Žepič Anže, Letnje 13, Križe, letno Inte-
gralovo vozovnico na relaciji Kranj-Tržič.
g-18295

Živalič Ivana, Praše 19, Mavčiče, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 421258,
reg. št. 8645, izdala UE Kranj. g-18101

Žnidarič Anita, Groharjeva 14, Kamnik,
diplomo Srednje tekstilne in obutvene šole
v Kranju, izdana leta 1990. s-18283

Žnidaršič Andrej, Bazoviška 7, Ilirska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 12712, izdala UE Ilirska Bistrica.
s-18031

Žorž Simon, Goče 5/a, Vipava, vozniško
dovoljenje, kat. B, št. S 705742. g-18214
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Prof. dr. Ljubo Bavcon
in sodelavci
Marko Bošnjak, prof. dr. Franc Brinc, mag. Matjaž Jager,
prof. dr. Davor Krapac, prof. dr. Darko Maver

MEDNMEDNMEDNMEDNMEDNARARARARARODNOODNOODNOODNOODNO
KAZENSKKAZENSKKAZENSKKAZENSKKAZENSKO PRAO PRAO PRAO PRAO PRAVVVVVOOOOO
Policija, ministrstvo za pravosodje, državno tožilstvo in sodišča se pogosto srečujejo s
kazenskimi zadevami, ki so kakorkoli povezane s tujino, pri tem pa jih vežejo bilateral-
ne, multirateralne, regionalne ali globalne mednarodne pogodbe. Zato je treba poznati
to specifično pravno področje, ki mu rečemo mednarodno kazensko pravo.

To je bilo izhodišče avtorjev pri pripravi zbornika, ki poskuša predstaviti bistveno
vsebino domačih in mednarodnih norm kazenskopravne narave in jih povezati v
sistematično celoto. Njegov namen pa je tudi spodbuda državi Sloveniji, da bi se
ustvarjalno vključila v prizadevanja za nadaljnji razvoj mednarodnega kazenskega
prava. Slovenija je pač majhna država in se z drugimi ne more kosati na ravni fizične,
gospodarske, vojaške ali politične moči. Pravo nasploh pa je orožje šibkejših, kar velja
tudi za mednarodno pravo in njegov kazenski vidik.

Vsebino knjige sestavljajo štirje deli: obseg in pojem mednarodnega kazenskega
prava, mednarodno materialno kazensko pravo, mednarodno kazensko procesno
pravo in mednarodno kazensko organizacijsko in izvršilno pravo.

Cena: 3738 SIT (10427)

Knjige

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



Stran 1932 / Št. 18 / 6. 3. 1998 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

sedma spremenjena in dopolnjena izdaja zbirke

PREDPISI O DOHODNINI,
DAVKIH OBČANOV IN DRUGIH
DAVKIH TER PRISPEVKIH,
ki veljajo v letu 1998
Vsebinska zasnova zbirke je spremenjena. Predvsem je bolj pregledna! Predpisi so zbrani v
naslednjih poglavjih:
– dohodnina – katastrski dohodek – davki občanov – davek od dobička pravnih oseb –

obdavčitev tujih oseb – posebni davki – prispevki – odločbe, sklepi in ugotovitve
Ustavnega sodišča RS – zamudne obresti – davčna služba – davčni postopek

Opozarjamo:
– vsi spremenjeni ali dopolnjeni predpisi, so objavljeni v prečiščenih besedilih
– pri vseh spremembah in dopolnitvah, ki so tiskane v kurzivi (ležečem tisku), je naveden datum

njihove uveljavitve
– razveljavljena besedila predpisov so prečrtana.

Cena 4.620 10446

Pravkar izšlo

Sodni register 1881

Ljubljana 1881

Maribor 1884

Murska Sobota 1884

Prenehanje družb po skrajšanem
postopku in izbris  iz sodnega
registra 1885

Koper 1885

Kranj 1885

Ljubljana 1885

Evidenca statutov sindikatov 1886

Razglasi sodišč 1886
Oklici dedičem 1886
Oklici o skrbnikih in razpravah 1886
Stečajni postopki in likvidacije 1886

Razpisi delovnih mest 1887

Javna naročila po zakonu
o javnih naročilih 1887
Namera o naročilu 1887
Javni razpis za izbiro izvajalca brez

omejitev 1888
Javni razpis za izbiro izvajalca

s predhodnim ugotavljanjem
sposobnosti 1908

Sklepi po 42. členu 1912

Oddaja javnega naročila brez
javnega razpisa (55. člen) 1918

Javni razpisi 1919

Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala 1921

Sklici skupščin in nasprotni predlogi 1921

Razne objave 1922

Izgubljene listine preklicujejo 1923

Potne listine 1923

Druge listine 1924
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