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Sodni register

Popravek

V Uradnem listu RS, št. 17 z dne 5. 3.
1998, Rg-114677, Srg 97/00499, se sub-
jekt vpisa pravilno glasi: RIVAL, Proizvod-
nja, storitve in trgovina, Novo mesto,
d.o.o.

LJUBLJANA

Rg-31814
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03944 z dne 9. 11. 1995 pri subjektu
vpisa EMONA – RIBARSTVO, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Slovenska 17, Ljubljana,
pod vložno št. 1/04669/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča lastninsko preobliko-
vanje, uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo ustanoviteljev,
osnovnega kapitala in spremembo poobla-
stil zastopnika s temile podatki:

Matična št. 5727847
Osnovni kapital: 105,769.000 SIT
Ustanovitelji: Emona Ribarstvo, izstop

18. 11. 1995; Emona VPS, d.o.o., Ljublja-
na, Šmartinska 130, vložek: 36,358.000
SIT;  Sklad  Republike  Slovenije  za  raz-
voj, Ljubljana, Kotnikova 28, vložek:
36,100.000 SIT; Kapitalski sklad pokojnin-
skega in invalidskega zavarovanja, Ljublja-
na, Kotnikova 28, vložek: 6,941.000 SIT;
Slovenski odškodninski sklad, Ljubljana,
Mala ulica 5, vložek: 6,941.000 SIT; Rup-
nik Andrej, Ljubljana, Tomažičeva 32, vlo-
žek: 1,306.000 SIT; Rupnik Janez, Ljublja-
na, Tomažičeva 32, vložek: 200.000 SIT;
Rupnik Tatjana, Ljubljana, Tomažičeva 32,
vložek: 350.000 SIT; Rupnik Pavla, Ljublja-
na, Poljanska cesta 18, vložek: 400.000
SIT; Križ Robert, Ljubljana, Tbilisijska ulica
60, vložek: 200.000 SIT; Križ Mateja, Ljub-
ljana, Tbilisijska ulica 60, vložek: 200.000
SIT; Mrak Franci, Ljubljana, Kocjančičeva
ulica 37, vložek: 300.000 SIT; Kurent Ro-
zalija, Ljubljana, Rimska cesta 7A, vložek:
586.000 SIT; Kurent Marko, Ljubljana, Rim-
ska cesta 7A, vložek: 100.000 SIT; Dolenc
Olga, Dobrova, Podsmreka 61, vložek:
672.000 SIT; Dolenc Urška, Dobrova, Pod-
smreka 61, vložek: 100.000 SIT; Blažič

Antonija, Ljubljana, Plešičeva ulica 23, vlo-
žek: 400.000 SIT; Kosirnik Marta, Šenčur,
Partizanska ulica 4, vložek 250.000 SIT;
Krivec Darja, Visoko pri Kranju, Visoko 91A,
vložek: 300.000 SIT; Krivec Katja, Visoko
pri Kranju, Visoko 91A, vložek: 100.000
SIT; Krivec Petra, Visoko pri Kranju, Visoko
91A, vložek: 100.000 SIT; Krivec Mirko,
Visoko pri Kranju, Visoko 91A, vložek:
35.000 SIT; Krivec Peregrina, Visoko pri
Kranju, Visoko 91A, vložek: 40.000 SIT;
Gros Vladislav, Kranj, Šorlijeva ulica 11, vlo-
žek: 400.000 SIT; Kocjančič Marija, Ljub-
ljana, Ulica bratov Rozmanov 4, vložek:
300.000 SIT; Praprotnik Janez, Ljubljana,
Bratovševa ploščad 36, vložek: 1,116.000
SIT; Praprotnik Luka, Ljubljana, Rojčeva uli-
ca 15, vložek: 200.000 SIT; Grum Gregor,
Dvor pri Žužemberku, Dvor 53, vložek:
476.000 SIT; Mrvar Albin, Dvor pri Žužem-
berku, Jama pri Dvoru 16, vložek: 688.000
SIT; Murn Ivan, Dvor pri Žužemberku, Dvor
27A, vložek: 516.000 SIT; Murn Mojca,
Dvor pri Žužemberku, Dvor 27A, vložek:
100.000 SIT; Šinkovec Maksimiljan, Dvor
pri Žužemberku, Dvor 44, vložek: 542.000
SIT; Gnidovec Franc, Dvor pri Žužemberku,
Jama pri Dvoru 16, vložek: 300.000 SIT;
Gnidovec Lucija, Dvor pri Žužemberku, Ja-
ma pri Dvoru 16, vložek: 100.000 SIT;
Špelko Igor, Dvor pri Žužemberku, Jama pri
Dvoru 14, vložek: 412.000 SIT; Špelko Ži-
ga, Dvor pri Žužemberku, Jama pri Dvoru
14, vložek: 100.000 SIT; Kepic Stanislav,
Domžale, Dragomelj 9, vložek: 708.000
SIT; Kepic Gregor, Domžale, Dragomelj 9,
vložek: 100.000 SIT; Banko Marija, Dom-
žale, Dragomelj 48, vložek: 596.000 SIT;
Grad Jernej, Domžale, Dragomelj 130, vlo-
žek: 506.000 SIT; Kostanjšek Zdravko,
Kranj, Čirče 16, vložek: 408.000 SIT; Ko-
stanjšek Simon, Kranj, Čirče 16, vložek:
100.000 SIT; Skok Branko, Ljubljana, To-
mažičeva ulica 36, vložek: 532.000 SIT;
Maltašič Majda, Ljubljana, Abramova ulica
12, vložek: 514.000 SIT; Lisič Sakib, Ljub-
ljana, Hrenova ulica 17, vložek: 550.000
SIT; Hrvatin Dušan, Knežak, Šembije 67,
vložek: 638.000 SIT; Hrvatin Jernej, Kne-
žak, Šembije 67, vložek: 200.000 SIT; Pit-
terle Hildegarda Ana, Ljubljana, Celovška
177, vložek: 400.000 SIT; Pompe Ivanka,
Vrhnika, Pionirska cesta 50, vložek:
400.000 SIT; Grčar Cecilija, Domžale, Dra-
gomelj 114, vložek: 400.000 SIT; Dermota
Mihael, Ljubljana, Medveščkova ulica 4, vlo-
žek: 400.000 SIT; Legan Ludvik, Dvor pri
Žužemberku, Dvor 68, vložek: 682.000
SIT; Jakovljevič Stojan, Novo mesto, Glavni
trg 20, vložek: 400.000 SIT; Kovač Anton
Branko, Ljubljana, Ul. bratov Učakar 6, vlo-

žek: 300.000 SIT; Hann Irma, Ljubljana,
Krimska 20, vložek: 204.000 SIT; Lavrič
Ciril, Ivančna Gorica, Spodnja Draga 20,
vložek: 202.000 SIT; Rupnik Katarina, Ljub-
ljana, Tomažičeva 32, vložek: 200.000 SIT;
Kocjančič Mladen, Ljubljana, Ulica bratov
Rozmanov 4, vložek: 100.000 SIT, vsi vsto-
pili 18. 11. 1994, odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
Rupnik Andrej, Ljubljana, Tomažičeva 32,
razrešen in ponovno imenovan 18. 11.
1997 za direktorja, ki zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 5. 1. 1995:
0125 Reja drugih živali.

Dejavnost, vpisana dne 9. 11. 1995:
0502 Ribogojstvo, ribiške storitve; 1520
Predelava in konzerviranje rib, proizvodnja
ribjih izdelkov; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5138 Trgovina na debe-
lo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6312 Skladiščenje; 7482 Pa-
kiranje.

Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije št.
LPS-241/0093/94/JM z dne 7. 7. 1995.

Rg-103818
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03806 z dne 3. 10. 1996 pod št. vlož-
ka 1/28425/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št. 5953332
Firma: CIDRA, d.o.o., poslovanje z ne-

premičninami, Ljubljana
Skrajšana firma: CIDRA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 ljubljana, Gallusovo na-

brežje 9
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Dragonja Ciril, Ljubljana,

Gallusovo nabrežje 9, vstop 19. 6. 1996,
vložek: 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Dragonja Ciril, Ljubljana, Gallusovo
nabrežje 9, imenovan 19. 6. 1996, ki za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 3. 10. 1996: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
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nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5512 Dejavnost hotelov brez
restavracije; 5521 Dejavnost planinskih in
drugih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 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; 7123 Dajanje zračnih plovil v
najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov ši-
roke porabe; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti.

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku in izbris

iz sodnega registra

CELJE

Srg 95/00200 Rg-110700
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 95/00200 z dne 11. 7. 1997 pod
št. vložka 1/03381/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:

Matična št.: 5566720
Firma:  ROBILES,  trgovina  na  debe-

lo  in  drobno,  d.o.o.,  Solčava,  Solča-
va 53

Skrajšana firma: ROBILES, d.o.o., Sol-
čava

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 3335 Solčava, Solčava 53
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Sklep družbenikov z dne 21. 3. 1995 o

prenehanju družbe po skrajšanem postop-
ku (Srg 200/95 z dne 25. 3. 1997).

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku (Srg 200/95 z dne 11. 7.
1997).

Obveznost plačila morebitnih obveznosti
izbrisane družbe sta prevzeli Gregorc Slav-
ka in Robnik Renata, obe Solčava 53, Sol-
čava.

KRŠKO

Srg 123/97 Rg-200415
Okrožno sodišče v Krškem kot registr-

sko sodišče je po predlogu sklenilo:

ALMA, trgovina, gostinstvo, prevozni-
štvo in storitve, d.o.o., Brežice, Cerjako-
va ulica 2, se izbriše iz sodnega registra.

Obveznost plačila morebitnih obveznosti
izbrisane družbe je prevzela Lapuh Eva, Ce-
sta bratov Cerjakov 2, Brežice.

Zoper ta sklep je dopustna pritožba v
roku 15 dni od dneva objave v Uradnem
listu RS na Višje sodišče v Ljubljani. Pritož-
bo lahko vloži vsak, ki ima pravni interes pri
tem sodišču, v dveh izvodih.

Okrožno sodišče v Krškem
dne 9. 1. 1998

Srg 329/96 Rg-200992
Okrožno sodišče v Krškem kot registr-

sko sodišče je po predlogu sklenilo:
TEKOS, konfekcija tekstiloprema ser-

vis Razbor, d.o.o., Razbor 36, Loka pri
Zidanem mostu, se izbriše iz sodnega re-
gistra.

Obveznost plačila morebitnih obveznosti
izbrisane družbe sta prevzela Jeler Alojz in
Jeler Ljubomira, oba Razbor 36, Loka pri
Zidanem mostu.

Zoper ta sklep je dopustna pritožba v
roku 15 dni od dneva objave v Uradnem
listu RS na Višje sodišče v Ljubljani. Pritož-
bo lahko vloži vsak, ki ima pravni interes pri
tem sodišču, v dveh izvodih.

Okrožno sodišče v Krškem
dne 2. 2. 1998

LJUBLJANA

Srg 4371/97 Rg-47
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

Družba TRIVAL, kemična predeloval-
na industrija, d.o.o., Bakovnik 3, Kam-
nik, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 15. 7. 1997.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji družbe so Trival elektroizo-
lacije, d.o.o., Kamnik, Bakovnik 3, Trival
kompoziti, d.o.o., Kamnik, Bakovnik 3, Tri-
val gumbi, d.o.o., Kamnik, Žebljarska ul. 5
in Lestor, d.o.o., Kamnik, Drnovškova 7, z
ustanovitvenim kapitalom 123,075.636 SIT,
ki prevzemajo obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

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

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smi-
slu 396. in 397. člena zakona o gospodar-
skih 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 8. 1. 1998

Srg 27/98 Rg-48
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

Družba MBP, svetovanje, projektira-
nje, inženiring, proizvodnja, trgovina,
d.o.o., Zagorje ob Savi, Levstikova 17,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 14. 6. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Marija Grčar ter mlado-
letna Jernej Grčar in Matjaž Grčar, ki jih
zastopa skrbnik Leon Brtoncelj, vsi družbe-
niki stanujoči Levstikova 17, Zagorje, dedi-
či dosedanjega družbenika Borisa Grčarja,
ki prevzemajo obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

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

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 14. 1. 1998

Srg 3152/97 Rg-49
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

Družba ISKRA SEM MEGFIL, d.o.o.,
Ljubljana, Cesta dveh cesarjev 403, pre-
neha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 27. 5. 1997.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica družbe je Iskra SEM, Ele-
menti za elektroniko, d.o.o., Cesta dveh
cesarjev 403, Ljubljana, z ustanovitvenim
kapitalom 5,170.590 SIT, ki prevzema ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti 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 14. 1. 1998

Srg 2628/96 Rg-50
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

Družba ARC, konsalting, inženiring in
marketing, p.o., Ljubljana, Malči Beliče-
ve 155, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 27. 5. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Svetislav Varšek, Malči
Beličeve 155, Ljubljana, z ustanovitvenim
kapitalom 100 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje družbe prene-
se v celoti na ustanovitelja.
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Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smi-
slu 396. in 397. člena zakona o gospodar-
skih družbah dopusten ugovor v 15 dneh
od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer
bo sodišče po preteku tega roka sprejelo
sklep  o  izbrisu  družbe  iz  sodnega
registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 1. 1998

Srg 16914/94 Rg-51
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

Družba CONSILIUM, svetovanje,
d.o.o., Log, Cesta dolomitskega odreda
51, Brezovica pri Ljubljani, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 27. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja družbe sta Igor Ravnik, Pri-
voz 6, Ljubljana in Vali Glavič-Tretnjak, Ce-
sta dolomitskega odreda 51, Log pri Brezo-
vici, z ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT,
ki prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje družbe prene-
se v celoti na ustanovitelja, in sicer na vsa-
kega do ene polovice.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smi-
slu 396. in 397. člena zakona o gospodar-
skih 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 1097/97 Rg-52
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

Družba INKFER, d.o.o., podjetje za
proizvodnjo in trgovino feritnih izdelkov
in navitih komponent, Ljubljana, Stegne
29, reg. št. vl. 1/20120/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu ustanovite-
ljice z dne 10. 2. 1997.

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

Ustanoviteljica je ISKRA FERITI, podjet-
je za proizvodnjo feritov in navitih kompo-
nent, d.o.o., Ljubljana, Stegne 29, z usta-
novitvenim kapitalom 100.000 SIT, ki prev-
zema obveznost plačila morebitnih preosta-
lih 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 smi-
slu 396. in 397. člena zakona o gospodar-
skih družbah dopusten ugovor v 15 dneh
od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer
bo sodišče po preteku tega roka sprejelo
sklep  o  izbrisu  družbe  iz  sodnega
registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. 5. 1997

MARIBOR

Srg 96/00443 Rg-108201
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 96/00443 z dne 13. 5.
1997 pod št. vložka 1/09421/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo za-
radi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št.: 5884497
Firma: MALAWER, d.d., Industrierstr.

12, 4922 Butzberg, Švica, Podružnica:
MALAWER AG, proizvodnja, posredova-
nje in trgovina lesnoobdelovalnih stro-
jev, Maribor

Skrajšana firma: MALAWER, d.d., Švi-
ca, Podružnica MALAWER AG Maribor

Pravnoorg. oblika: podružnica
Sedež: 2000 Maribor, Prušnikova 44
Ustanovitelj: MALAWER, d.d., izstop

13. 5. 1997.

MURSKA SOBOTA

Srg 97/00480 Rg-116298
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 97/00480 z dne 26. 9.
1997 pod št. vložka 1/02033/01 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča podružni-
co s temile podatki:

Matična št.: 5816297
Firma: IVAN SIMIČ, davčno svetova-

nje, d.o.o., Podružnica Ljubljana
Skrajšana firma: Ivan Simič
Pravnoorg oblika: pod
Sedež: 1000 Ljubljana, Prekmurska

ulica 6
Ustanovitelj: Ivan Simič, Davčno sveto-

vanje, d.o.o., izstop 26. 9. 1997.
Na podlagi sklepa ustnaovitelja z dne

20. 8. 1997 je bila podružnica s sklepom
Srg 97/00480 z dne 26. 9. 1997 izbrisana
iz registra.

NOVA GORICA

Rg-113938
Družba PETRA LORGER in družbenik,

k.d., storitve za nego telesa, s sedežem
Vipavska 13, Nova Gorica, vpisana pri
Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v registru
s št. reg. vl. 1-3634-00, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu komplementar-
ke in komanditista družbe z dne 29. 9.
1997.

Komplementarka Lorger Petra, Korpule
22, Šmarje pri Jelšah in komanditist Čebo-
kelj Matej, Podkraj 4, Col, ki prevzemata
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanovite-
ljema.

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do usta-
noviteljev v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.

Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v

roku 15 dni od dneva objave, sicer bo so-
dišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz regi-
stra. O ugovoru odloča sodišče, ki je spre-
jelo sklep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 29. 9. 1997

Srg 97/00853 Rg-116689
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 97/00853 z dne 29. 12.
1997 pod št. vložka 1/03538/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo za-
radi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št.: 5920833
Firma: ECOGLASS, Proizvodnja ste-

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

govornostjo
Sedež: 5292 Renče, Žigoni 41
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Finvetro, s.p.a., izstop

29. 12. 1997.
Sklep ustanovitelja družbe z dne 24. 9.

1997 o prenehanju družbe po skrajšanem
postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe prevze-
ma Finvetro, s.p.a., Via Marco Pollo 24,
Torino, Italija.

Rg-200627
Družba TRGOTUR OBERSTAR & Co.,

Družba za turizem, gostinstvo in trgovi-
no, d.n.o., Tolmin, s sedežem Trg marša-
la Tita 19, Tolmin, vpisana pri Okrožnem
sodišču v Novi Gorici, v registru s št. reg. vl.
1-895-00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu ustanoviteljev družbe z dne
5. 1. 1998.

Ustanovitelja sta Oberstar Venčeslav in
Oberstar Nada, oba Gradnikova ulica 3, Tol-
min, ki prevzemata obveznost plačila more-
bitnih preostalih obveznosti družbe.

Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanovite-
ljema.

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do usta-
noviteljev v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.

Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo so-
dišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz regi-
stra. O ugovoru odloča sodišče, ki je spre-
jelo sklep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 5. 1. 1998

NOVO MESTO

Srg 94/01820 Rg-116403
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 94/01820 z dne 10. 7.
1997 pod št. vložka 1/00567/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo za-
radi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:
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Matična št.: 5321476
Firma: 3 T, trgovina, transport, turi-

zem, Novo mesto, d.o.o.
Skrajšana firma: 3 T, Novo mesto,

d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 8000 Novo mesto, Cesta he-

rojev 60
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelji. Tratar Božidar, Tratar Jani-

slava in Tratar Nataša, izstopili 2. 6. 1997.
Sklep skupščine z dne 2. 6. 1994 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila morebit-
nih obveznosti izbrisane družbe so prevzeli
Božidar Tratar, Janislava Tratar in Nataša Tra-
tar, vsi Cesta herojev 60, Novo mesto.

Srg 97/00469 Rg-200444
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 97/00469 z dne 23. 12.
1997 pod št. vložka 1/03904/01 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča podružni-
co s temile podatki:

Matična št.: 5947332001
Firma: PERSPEKTIVA FT, finančni tr-

gi, d.o.o., Podružnica Ljubljana
Skrajšana firma: PERSPEKTIVA FT,

d.o.o., Podružnica Ljubljana
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska ce-

sta 156
Ustanovitelj: Perspektiva FT, finančni tr-

gi, d.o.o., izstop 23. 10. 1997.

Srg 94/01656 Rg-201803
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 94/01656 z dne 18. 2.
1998 pod št. vložka 1/02871/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo za-
radi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št.: 5706653
Firma: KIEFL, trgovsko in storitveno

podjetje, d.o.o., Gradac
Skrajšana firma: KIEFL, d.o.o., Gradac
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 8332 Gradac, Gradac 67
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelj: Jurejevčič Marjan, izstop

20. 5. 1994.
Akt o ustanovitvi družbe z omejeno od-

govornostjo z dne 4. 1. 1993. Vpis ustano-
vitve v sodni register s sklepom Srg 19/93
z dne 29. 1. 1993.

Sklep skupščine z dne 20. 5. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila morebit-
nih obveznosti izbrisane družbe je prevzel
Marjan Jurejevčič, Gradac 67, Gradac.

SLOVENJ GRADEC

Srg 3084/94 Rg-53
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je v

registrski zadevi št. Srg 3084/94 zaradi vpi-
sa prenehanja družbe po skrajšanem po-
stopku dne 19. 2. 1998 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/4954-00 vpiše izbris družbe PO-
DATIR, podjetje za trgovino, osebne in
druge storitve in izobraževanje, d.o.o.,
Vuzenica, Livarska 15, zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih obveznosti
izbrisane družbe prevzame Irena Torej, Li-
varska cesta 15, Vuzenica.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 19. 2. 1998

Evidenca statutov
sindikatov

Popravek

Ob-1130
Pri objavi pravilnika Sindikata podjetja

Avtoplus, d.d., PE Postojna, Neodvisnost
Konfederacija novih sindikatov Sloveni-
je, objavljene v Uradnem listu RS, št. 15 z
dne 27. 2. 1998, se številka zadeve pravil-
no glasi: Št. 014-4/97.

Št. 028-1/98 Ob-1095
Pravila Sindikata SKEI podjetja IMP

Telekom, d.d., Ljubljana, Vojkova 58,
sprejeta 2. 2. 1998, se hranijo pri Upravni
enoti Ljubljana, izpostava Bežigrad. Pravila
so vpisana v evidenco statutov sindikatov
pod št. 028-1/98 dne 16. 2. 1998.

Št. 024-1/97-119 Ob-1096
Pravila Zveze svobodnih sindikatov

Slovenije, Sindikata dejavnosti trgovine,
Sindikalne organizacije podjetja ANR,
Amer Nielsen Research, Raziskovalne
družbe, d.o.o., Ljubljana, Cesta na Brdo
10 A, Ljubljana, se hranijo v Upravni enoti
Ljubljana, izpostava Vič-Rudnik.

Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zap. št. 119 dne 3. 3. 1998.

Št. 028-1/98-02 Ob-1097
Republika Slovenija, Upravna enota Ljub-

ljana, izpostava Center, Oddelek za občo
upravo, družbene dejavnosti in skupne zade-
ve z dnem izdaje te odločbe sprejme v hram-
bo statut, vpisan v evidenco statutov sindika-
tov dne 2. 3. 1998, pod zap. št. 243, z nazi-
vom pravila sindikata družbe Mesnine dežele
kranjske, d.o.o., Ljubljana, ki ga je zahtevala
pooblaščena oseba sindikata z imenom: Sin-
dikat družbe Mesnine dežele kranjske,
d.o.o., matično številko: 1159674 in sede-
žem: Mesarska cesta 1, Ljubljana.

Št. 007-2/98-3/5 Ob-1105
Pravila Sindikata tekstilcev Slovenije

podjetja Inpod, d.o.o., s sedežem Otiški
vrh 53, Šentjanž pri Dravogradu, se z
dnem 25. 2. 1998 hranijo pri Upravni enoti
Dravograd.

Pravila so napisana v evidenco statutov
sindikatov pod zap. št. 33.

Razglasi sodišč

Oklici dedičem

D 242/97 R-48
Marjana Starman (roj. Jelovčan), z zad-

njim prebivališčem v Združenih državah
Amerike, je dne 23. 9. 1973 umrla. Imela
je dva otroka, Franca Starmana in Marijo
Starman – priimek po poroki ni znan.

Pozivamo Franca Starmana in Marijo
Starman – katere priimek po poroki ni znan
in se domnevno oba nahajata v Združenih
državah Amerike, da se v roku enega leta
od te objave priglasita tukajšnjemu sodišču,
sicer bo sodišče po preteku 1-letnega roka
odločilo o zapuščini na podlagi izjave po-
stavljenega skrbnika in na podlagi podat-
kov, s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Škoflji Loki
dne 2. 3. 1998

P 115/95 R-47
To sodišče je v pravdni zadevi toženih

strank Košec Ladislava, Košec Marije, oba
Ločica ob Savinji 35, Polzela, ki ju zastopa
odv. Jože Jarh iz Celja, proti toženim stran-
kam Becej Janeza, Becej Marije, Škorjanc
Jožefa, Kolenc Martina, Kolenc Agnes, zara-
di izstavitve listin, na temelju določila 4. toč-
ke 2. odstavka 84. člena zakona o pravd-
nem postopku – tožencem Becej Janezu,
Becej Mariji, Škorjanc Jožefu, Kolenc Marti-
nu in Kolenc Agnesi oziroma njihovim dedi-
čem, katerih prebivališče je neznano, se po-
stavi začasni zastopnik Barbara Zavolovšek
iz Celja, Valvasorjeva 60, strokovna sodelav-
ka Okrajnega sodišča v Žalcu.

Začasni zastopnik se postavlja, ker je
prebivališče tožencev oziroma njihovih de-
dičev neznano, v pravdi nimajo pooblaščen-
ca, reden postopek s postavitvijo zakonite-
ga zastopnika pa bi trajal predolgo, tako da
bi zaradi tega lahko nastale škodljive posle-
dice za tožnike.

Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal
tožene v postopku vse dotlej, dokler toženec
ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred so-
diščem oziroma dokler skrbstveni organ ne
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Žalcu
dne 9. 12. 1997

Oklici o skrbnikih in razpravah

Stečajni postopki
in likvidacije

Popravek

V objavi začetka postopka prisilne po-
ravnave nad dolžnikom Lesonit Lesnoke-
mična industrija, d.d., Ilirska Bistrica – v
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stečaju, Nikole Tesle 11, Ilirska Bistri-
ca, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 18
z dne 6. 3. 1998, St 4/97, S-119, se prvi
odstavek druge točke pravilno glasi:

2. Vse upnike, katerih terjatve so nastale v
času od začetka stečajnega postopka, to je
od 19. 5. 1997, do začetka postopka prisilne
poravnave v stečaju, to je do 24. 2. 1998,
pozivamo, da v 30 dneh po objavi oklica v
Uradnem listu RS prijavijo svoje terjatve.

Uredništvo

St 14/96 S-124
V stečajni zadevi nad dolžnikom

Nivo-Bis, Gostinsko turistično podjetje,
d.o.o., Ankaran – v stečaju, bo tretji narok
za preizkus terjatev 16. 4. 1998 ob 8.30, v
sobi št. 135/I tukajšnjega sodišča.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 3. 3. 1998

St 383/93 S-125
Okrožno sodišče v Ljubljani v stečajnem

postopku nad Riko Ind, d.o.o., Ribnica – v
stečaju, obvešča upnike, da je za dne
15. 4. 1998 ob 9. uri, v konferenčni dvora-
ni, razpisan narok za preizkus terjatev.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 2. 1998

St 2/97-117 S-126
Okrožno sodišče v Mariboru je dne 27. 2.

1998 s sklepom opr. št. St 2/97 začelo
postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Iskra – Releji, Tovarna relejev, d.o.o. – v
stečaju, Makole, Štatenberg 88.

Upniki, katerih terjatve so nastale do dne-
va nabitja oklica o začetku postopka prisilne
poravnave v stečaju na oglasno desko, naj z
obrazloženo vlogo v dveh izvodih in prilože-
nimi dokazili v roku 30 dni po objavi tega
oglasa prijavijo svoje terjatve. Upniki, ki bo-
do poleg glavnice zahtevali tudi obresti, naj
obresti obračunajo do dneva začetka po-
stopka prisilne poravnave v stečaju.

Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo
ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v
roku 30 dni po izteku roka iz prejšnje točke.

Dolžnosti upravitelja prisilne poravnave
opravlja stečajni upravitelj Mitja Zagrajšek,
dipl. ek., Pregarčevih 26, Maribor.

Ustanovi se upniški odbor, katerega čla-
ni so:

1. Republika Slovenija, Ministrstvo za fi-
nance, Ljubljana,

2. Iskra Tela, d.d., Ljubljana, Savska ce-
sta 3,

3. Mladen Sumina, s.p., Dragomer, Pot
za stan 15, Brezovica,

4. Zavarovalnica Maribor, d.d., Maribor,
Cankarjeva ul. 3,

5. delavski zaupnik, mag. Leon Pernat,
Maribor, Štrekljeva 46.

Oklic o začetku postopka prisilne porav-
nave je bil nabit na oglasno desko tuk. so-
dišča dne 27. 2. 1998.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 27. 2. 1998

S-127
To sodišče je s sklepom St 10/98 dne

27. 2. 1998 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Tamiz, d.d., Mengeš, Sloven-
ska 96.

Za stečajnega upravitelja se imenuje Jer-
nej Razboršek iz Ljubljane.

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

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike 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
28. 8. 1998 ob 13. uri, soba 368/III tu-
kajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
27. 2. 1998.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 2. 1998

St 41/96 S-128
To sodišče obvešča vse upnike, da bo

drugi narok za preizkus terjatev v stečajni
zadevi Zdenex, Trgovsko podjetje, d.o.o.
– v stečaju, Šentilj, Šentilj 51, dne 14. 4.
1998 ob 9. uri, v sobi št. 46.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 2. 3. 1998

St 13/96 S-129
V stečajni zadevi zoper stečajno maso

Brizgal, Predelava in dodelava plastič-
nih mas, d.o.o., Volčja draga, bo narok za
obravnavanje osnutka za glavno razdelitev v
torek, 14. 4. 1998 ob 14. uri, v sobi 310/III
naslovnega sodišča.

Osnutek za glavno razdelitev lahko upni-
ki vpogledajo v stečajni pisarni naslovnega
sodišča med uradnimi urami.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 6. 3. 1998

St 52/93-267 S-130
Potrdi se predlog stečajnega upravitelja

osnutka za glavno razdelitev stečajne mase
Elrada Antene, d.o.o., v stečaju, Gornja
Radgona.

Narok za obravnavanje osnutka za glav-
no razdelitev stečajne mase bo 1. 6. 1998
ob 12. uri, na tukajšnjem sodišču v Murski
Soboti, soba št. 12.

Upniki se lahko seznanijo in vpogledajo
v osnutek za glavno razdelitev stečajne ma-
se na gospodarskem oddelku tukajšnjega
sodišča v Murski Soboti, soba št. 411/IV, v
času uradnih ur.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 5. 3. 1997

St 54/93-198 S-131
Potrdi se predlog stečajnega upravitelja

osnutka za glavno razdelitev stečajne mase
Elrada Orodja, d.o.o., v stečaju, Gornja
Radgona.

Narok za obravnavanje osnutka za glav-
no razdelitev stečajne mase bo dne 1. 6.
1998 ob 12.30, na tukajšnjem sodišču v
Murski Soboti, soba št. 12.

Upniki se lahko seznanijo in vpogledajo
v osnutek za glavno razdelitev stečajne ma-
se na gospodarskem oddelku tukajšnjega

sodišča v Murski Soboti, soba št. 411/IV, v
času uradnih ur.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 5. 3. 1998

Razpisi
 delovnih mest

Št. 122-2/98 Ob-1104
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 72. člena zakona o držav-

nem tožilstvu (Ur. l. RS, št. 63/94):
a) 2 prosti mesti okrožnih državnih

tožilcev na Okrožnem državnem tožil-
stvu v Ljubljani;

II. na podlagi 73. člena zakona o držav-
nem tožilstvu (Ur. l. RS, št. 63/94):

a) 1 prosto mesto višjega državnega
tožilca na Višjem državnem tožilstvu v
Ljubljani.

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

pogoje za izvolitev na sodniško mesto, do-
ločene v 8. členu zakona o sodniški službi
in posebne pogoje za imenovanje na mesto
okrožnega državnega tožilca, določene v
prvem odstavku 15. člena zakona o držav-
nem tožilstvu;

K II/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne

pogoje za izvolitev na sodniško mesto, do-
ločene v 8. členu zakona o sodniški službi
in posebne pogoje za imenovanje na mesto
višjega državnega tožilca, določene v dru-
gem odstavku 15. člena in v 16. členu za-
kona o državnem tožilstvu.

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

Ministrstvo za pravosodje

Št. 36/98 Ob-1068
Na podlagi 30. in 31. člena statuta Ko-

roške lekarne in sklepa sveta javnega zavo-
da Koroška lekarna z dne 25. 2. 1998 raz-
pisujemo delovno mesto

direktorja Koroške lekarne
Kandidat mora imeti visokošolsko izo-

brazbo farmacevtske smeri, strokovni izpit
in najmanj 5 let delovnih izkušenj v lekar-
niški dejavnosti.

Mandat traja 4 leta.
Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili o

izpolnjevanju pogojev v zaprti ovojnici na
naslov: Javni zavod Koroška lekarna, Ob
Suhi 9, Ravne na Koroškem, z oznako “za
razpis“.

Rok za prijavo je 8 dni po objavi razpisa.
Prijavljeni kandidati bodo o izbiri ob-

veščeni v tridesetih dneh od poteka razpi-
sa, kolikor bodo občine v tem roku že dale
soglasje k imenovanju.

Koroška lekarna
Ravne na Koroškem
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Št. 34/1-98 Ob-1069
Svet Osnovne šole Mozirje, Šolska ul.

23, Mozirje, razpisuje delovno mesto
ravnatelja
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje po

zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 12/96),
23. členu statuta Osnovne šole Mozirje in
imeti pedagoške ter organizacijske sposob-
nosti za vodenje zavoda.

Ravnatelj bo imenovan za 4 leta. Delo
bo začel opravljati 1. septembra 1998.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
pošljite v 15 dneh po objavi razpisa na na-
slov šole s pripisom “za razpis ravnatelja“.

Kandidati bodo obveščeni o izboru v za-
konitem roku.

Osnovna šola Mozirje

Javna naročila
po zakonu

o javnih naročilih

Namera o naročilu

Pojasnilo
Ob-1188

Družba za avtoceste v Republiki Sloveni-
ji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje (v nadalje-
vanju DARS, d.d.) pojasnjuje objavo name-
re, objavljene v Ur. l. RS, št. 67 z dne
30. 10. 1997 o mednarodnem javnem na-
ročilu za AC Pesnica–Slivnica: pododsek
Slivnica–Ptujska cesta:

“V okviru omenjene namere o mednarod-
nem javnem naročilu bo Občina Maribor, Ko-
munalna direkcija, investitor za rekonstrukci-
jo Miklavške ceste v Hočah z izgradnjo
podvoza pod železniško progo od km 0,1 –
km 1,2 s komunalnimi napravami.”

DARS, d.d.

Ob-1183
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: Družba za avtoceste v Republiki Slove-
niji, d.d., kont. oseba Oto Rubinič, dipl. inž.
– DDC, d.o.o., Ljubljana, Cesta 14. divizije
št. 4, Celje, tel. 061/178-83-31, faks
061/178-83-32, soba št. 103.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: gradnja AC A-1 od-
sek Naklo–Kranj vzhod II. faza AC (via-
dukt Rupovščica, most Kokra in Trasa).

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa:
2.121,670.000 SIT, začetek junij 1998 in
zaključek oktober 1998.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 28 mesecev, začetek no-
vember 1998 in zaključek marec 2001.

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

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

Datum objave javnega razpisa: junij
1998.

DARS, d.d., Celje

Ob-1157
Na podlagi tretjega odstavka 18. člena

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

namero o javnem naročilu

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za promet in zveze – Direk-
cija RS za ceste, kont. oseba Matej Lapaj-
ne, dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
178-80-36, faks 178-81-23, soba št. 203.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: rekonstrukcija ma-
gistralne ceste M 10-9 na odseku 1182
Ribče–Litija, pododsek od km 0+500 do
km 4+750, III. in IV. faza od km 2+000
do km 3+020.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa:
400,000.000 SIT, začetek 1. 6. 1998 in
zaključek 1. 7. 1998.

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

njevanju ponudb
Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-

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

Datum objave javnega razpisa: 13. 3.
1998.

Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija RS za ceste

Ob-1121
Na podlagi tretjega odstavka 18. člena

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

namero o naročilu

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Mestna občina Maribor, Komunalna di-
rekcija, kont. oseba Adi Lesničar, Sloven-
ska 40, Maribor, tel. 062/22-01-450, faks
062/226-551, soba št. 112.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: rekonstrukcija Mi-
klavške ceste v Hočar z izgradnjo pod-
voza pod železniško progo od km
0,1 – km 1, 2 s komunalnimi napravami.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa:
1.100,000.000 SIT, začetek 19. 6. 1998
in/ali zaključek 4. 8. 1998.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 10 mesecev, začetek 1. 9.
1998 in/ali zaključek 30. 6. 1999

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

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

Datum objave javnega razpisa: 19. 6.
1998.

Mestna občina Maribor,
Komunalna direkcija

Št. 5825/98 Ob-1129
Na podlagi tretjega odstavka 18. člena

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

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

ka: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za
stavbna zemljišča, kont. oseba mag. Tržan
Milena, Tomšičeva 6, Ljubljana, tel.
061/212-849.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izvajanje temelje-
nja in pilotiranja ceste A na odseku od
priključka na avtocesto vključno z ron-
dojem v območju urejanja VP 1/2 Rud-
nik.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa:
400,000.000 SIT, začetek 15. 6. 1998 in
zaključek 15. 7. 1998.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 4 mesece ali 120 dni, za-
četek 1. 8. 1998 in zaključek 1. 12. 1998.

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

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

Datum objave javnega razpisa: 15. 6.
1998.

Mestna občina Ljubljana
Oddelek za stavbna zemljišča

Popravek

V javnem razpisu za izbiro izvajalca brez
omejitev za izgradnjo pločnika in ulične raz-
svetljave Občine Dornava, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 18 z dne 6. 3. 1998
Ob-992, št. 11/98, se v 8. točki ime orga-
nizacije pri kateri lahko zainteresirani po-
nudniki dvignejo razpisno dokumentacijo
pravilno glasi: IUSING, d.o.o.

Uredništvo

Št. 11/98 Ob-1073
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Mestna občina Ptuj, kont. oseba Anton
Purg, inž. gr., Mestni trg 1, Ptuj, tel.
772-731, faks 771-783, soba št. 57/III.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izgradnja sekundar-
ne kanalizacije (preddela, zemeljska de-
la, kanalizacija, ureditvena dela v Ul.
Franca Kosca na Ptuju, naselje Budina.

Javni razpis za izbiro izvajalca
brez omejitev
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3. Orientacijska vrednost naročila:
15,158.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 1 mesec ali 30 koledarskih
dni, začetek 15. 4. 1998 in zaključek 15. 5.
1998.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje v 30 dneh po tej
objavi do 12. ure, na naslov: Mestna občina
Ptuj, prevzemnik Oddelek za okolje, pro-
stor in gospodarsko infrastrukturo, Mestni
trg 1, 2250 Ptuj, tel. 772-731, faks
771-783, soba št. 54/III.

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 na dan do-
stave ponudb ob 12.30, na naslovu: Mest-
na občina Ptuj, odpiranje vodi predsednik
komisije, Mestni trg 1, Ptuj, tel. 772-731,
faks 771-783, soba št. 2/I.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje v 22 dneh po odpiranju po-
nudb.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo: Mestna občina Ptuj, kont. oseba
Anton Purg, inž. gr., Mestni trg 1, Ptuj, tel.
772-731, faks 771-783, soba št. 57/III.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
7 dni po objavi javnega razpisa za 5.000
SIT.

Način plačila: z virmanskim nalogom, na
račun številka: 52400-630-20701.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko.
Ponudba mora veljati 60 dni od dneva

odpiranja ponudb.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 14 dni po prejemu sklepa o izbiri naj-
ugodnejšega ponudnika.

10. Splošno
Naročnik si pridržuje pravico določiti

manjši obseg del od razpisanega, glede na
razpoložljiva sredstva ali odstopiti od po-
godbe zaradi finančnih ali drugih razlogov.
V obeh primerih ponudniki nimajo pravice
do odškodnine iz tega naslova.

Če pride datum oddaje ponudb na dela
prost dan, se šteje za oddajo ponudbe na-
slednji delovni dan. Isto velja za odpiranje
ponudb!

Št. 11/98 Ob-1074
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Mestna občina Ptuj, kont. oseba Anton
Purg, inž. gr., Mestni trg 1, Ptuj, tel.
772-731, faks 771-783, soba št. 57.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: gradnja parkirišča
za avtobusno postajo na Ptuju (50 PM,
1009 m3) v asfaltni izvedbi.

3. Orientacijska vrednost naročila:
14,200.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 1 mesec ali 30 koledarskih
dni, začetek 15. 4. 1998 in zaključek 15. 5.
1998.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje v 30 dneh po objavi
v Uradnem listu RS, do 12. ure, na naslov:
Mestna občina Ptuj, prevzemnik Oddelek
za okolje, prostor in gospodarsko infrastruk-
turo, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, tel. 772-731,
faks 771-783, soba št. 54/III.

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 na dan od-
daje ponudb ob 13.30, na naslovu: Mestna
občina Ptuj, odpiranje vodi predsednik ko-
misije, Mestni trg 1, Ptuj, tel. 772-731, faks
771-783, soba št. 2/I.

7. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Mestna občina Ptuj, kont.
oseba Anton Purg, inž. gr., Mestni trg 1,
Ptuj, tel. 772-731, faks 771-783, soba št.
57/III.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
7 dni po objavi razpisa za 5.000 SIT.

Način plačila: z virmanskim nalogom, na
račun številka: 52400-630-20701.

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 60 dni od dneva

odpiranja ponudb.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 14 dni po prejemu sklepa o izbiri naj-
ugodnejšega ponudnika.

10. Splošno
Naročnik si pridržuje pravico določiti

manjši obseg del od razpisanega, glede na
razpoložljiva sredstva ali odstopiti od po-
godbe zaradi finančnih ali drugih razlogov.
V obeh primerih ponudniki nimajo pravice
do odškodnine iz tega naslova.

Če pride datum oddaje ponudb na dela
prost dan, se šteje za oddajo ponudbe na-
slednji delovni dan. Isto velja za odpiranje
ponudb!

Mestna občina Ptuj

Št. 171924 Ob-1075
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 Celje, javno podjetje za distribu-
cijo električne energije, p.o., Vrunčeva 2a,
Celje, kont. oseba Danica Mirnik, Vrunčeva
2a, Celje, tel. 063/42-01-473, faks
063/485-023, soba št. 408.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine:
1. tovorno vozilo z dvigalom in eno-

osno prikolico – 1 kom,
2. tovorno vozilo – ekipno – 5 kom.
3. Orientacijska vrednost naročila: sku-

paj 42,000.000 SIT – od tega:
pod 1: 18,000.000 SIT,
pod 2: 24,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 3 mesece.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be: merila, navedena v razpisni dokumenta-
ciji.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 3. 4. 1998 do
10. ure, na naslov: Elektro Celje, javno pod-
jetje za distribucijo električne energije, p.o.,
prevzemnica Danica Mirnik, Vrunčeva 2a,
3000 Celje, tel. 063/42-01-473, faks
063/485-023, soba št. 408.

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

Javno odpiranje ponudb bo 7. 4. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Elektro Celje, Vrun-
čeva 2a, Celje, odpiranje vodi Marijan Žu-
mer, dipl. inž., Vrunčeva 2a, Celje, soba št.
401.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izbiri s pis-
nim sklepom do 29. 4. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Elektro Celje, Vrunčeva 2a,
Celje, kont. oseba Danica Mirnik, Vrunčeva
2a, Celje, tel. 063/42-01-473, soba št.
408.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 27. 3. 1998 za 4.000 SIT za posamez-
no vrsto storitev, po predhodni enodnevni
najavi po faksu št. 063/485-023, z dokazi-
lom o plačilu stroškov na račun številka
50700-601-10238 s pripisom “za razpisno
dokumentacijo” ali na blagajni podjetja s pri-
pisom “za razpisno dokumentacijo”.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije – samo pisne – se

dobijo na naslovu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 30. 5. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 6. 5. 1998.
Elektro Celje, p.o., Celje

Ob-1076
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: Nigrad, Javno komunalno podjetje, d.d.,
kont. oseba Slavko Bunderla, dipl. inž., Str-
ma ulica 8, Maribor, tel.062/225-351.

2. Predmet javnega naročila: blago.
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Navedba vsebine: izbira najugodnejše-
ga ponudnika za dobavo gramoznih
agregatov in gradbenega materiala.

3. Orientacijska vrednost naročila:
29,000.000 SIT.

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

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve: 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 2. 4. 1998 do
11. ure, na naslov: Nigrad, Javno komunal-
no podjetje, d.d., prevzemnica Bračko Ma-
rija, Strma ulica 8, Maribor,
tel.062/225-351, faks 062/225-515, so-
ba št. 3/II.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 2. 4. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Nigrad, Javno ko-
munalno podjetje, d.d., odpiranje vodi Slav-
ko Bunderla, dipl. inž., Strma ul. 8, Mari-
bor, tel. 062/225-351, faks 062/225-515,
soba št. 26/I.

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

Ponudniki bodo o izidu razpisa obvešče-
ni najkasneje do 17. 4. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Nigrad, Javno komunalno
podjetje, d.d., kont. oseba Jožica Likavec,
Strma ulica 8, Maribor, tel. 062/225-351,
faks 062/225-515, soba št. 42/I.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 27. 3. 1998 za 3.000 SIT.

Način plačila: virman, na račun številka:
51800-601-47072 pri APP Maribor.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Nigrad, Javno komunalno podjetje, d.d.,
kont. oseba Slavko Bunderla, dipl. inž., Str-
ma ulica 8, Maribor, tel. 062/225-351, faks
225-515.

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

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

čila: 17. 4. 1998.

Ob-1077
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: Nigrad, Javno komunalno podjetje, d.d.,
kont. oseba Slavko Bunderla, dipl. inž., Str-
ma ulica 8, Maribor, tel.062/225-351.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: izbira najugodnej-

šega ponudnika za dobavo asfaltnih
zmesi.

3. Orientacijska vrednost naročila:
97,000.000 SIT.

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

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve: 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 2. 4. 1998 do
11. ure, na naslov: Nigrad, Javno komunal-
no podjetje, d.d., prevzemnica Bračko Ma-
rija, Strma ulica 8, Maribor,
tel.062/225-351, faks 062/225-515, so-
ba št. 3/II.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 2. 4. 1998
ob 13. uri, na naslovu: Nigrad, Javno ko-
munalno podjetje, d.d., odpiranje vodi Slav-
ko Bunderla, dipl. inž., Strma ul. 8, Mari-
bor, tel. 062/225-351, faks 062/225-515,
soba št. 26/I.

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

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

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Nigrad, Javno komunalno
podjetje, d.d., kont. oseba Jožica Likavec,
Strma ulica 8, Maribor, tel. 062/225-351,
faks 062/225-515, soba št. 42/I.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 27. 3. 1998 za 3.000 SIT.

Način plačila: virman, na račun številka:
51800-601-47072 pri APP Maribor.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Nigrad, Javno komunalno podjetje, d.d.,
kont. oseba Slavko Bunderla, dipl. inž., Str-
ma ulica 8, Maribor, tel. 062/225-351, faks
225-515.

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

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

čila: 17. 4. 1998.
Nigrad, d.d., Maribor

Ob-1078
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: JZ RTV Slovenija, Kolodvorska 2, Ljub-
ljana.

2. Predmet javnega naročila: računal-
niško usposabljanje in izobraževanje.

Navedba vsebine:
– skupina A: računalniško izobraže-

vanje na področju Windows 95,
– skupina B: računalniško izobraže-

vanje za področje Office.
3. Orientacijska vrednost naročila: ca.

10,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma začetek in do-

končanje nabav: do konca leta 1998.

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

– cena na udeleženca na predvideno
kvaliteto in obseg,

– plačilni pogoji in rok plačila,
– možnost izvedbe storitev na dislocira-

nih enotah,
– sposobnost prilagajanja potrebam na-

ročnika,
– izobraževanje na lastni opremi ali opre-

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

niki,
– druga merila, navedena v razpisni do-

kumentaciji,
– upoštevane  bodo  ponudbe  za  po-

samezno skupino storitev in celovite po-
nudbe.

7. Rok v katerem morajo ponudniki pred-
ložiti ponudbe je 10 dni in začne teči na-
slednji delovni dan po objavi v Uradnem
listu RS. Ponudbe je potrebno poslati na
naslov: RTV Slovenija – vložišče, za Službo
izobraževanja, Kolodvorska 2, 1550 Ljub-
ljana.

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. 004/98 – računalniško izobraževanje.

Za pravočasno prispele ponudbe bo ve-
ljal datum poštnega žiga ali žiga vložišča
RTV Slovenija.

Ponudbe morajo biti veljavne do skleni-
tve pogodbe.

8. Javno odpiranje ponudb bo 25. 3.
1998 ob 13. uri v prostorih Izobraževalne-
ga centra RTV Slovenija, Resljeva 1 – vhod
iz Petkovškovega nabrežja – oznaka TIC,
1550 Ljubljana.

9. Ponudniki lahko dvigajo razpisno do-
kumentacijo od 16. 3. 1998 do 19. 3.
1998 med 9. in 10. uro pri Daši Saftič,
soba št. 1, Resljeva 1 – vhod iz Petkovško-
vega nabrežja, tel. 175-38-78, faks
175-43-57.

Razpisna dokumentacija bo na razpola-
go za 10.000 SIT po enodnevni predhodni
najavi po telefaksu in na podlagi dokazila o
vplačilu. Način plačila je negotovinski na
račun številka 50101-603-45036 z oznako
predmeta plačila. Dodatne informacije so
na razpolago samo v pismeni obliki na na-
slovu in pri kontaktni osebi pod 9. točko.

10. Naročnik si pridržuje pravico do
morebitnega manjšega ali večjega obsega
naročil od razpisanih odvisno od razpolož-
ljivih finančnih sredstev in dejanskih po-
treb.

11. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
razpisa najkasneje v 7 dneh po podpisa-
nem sklepu o izbiri ponudnika.

Javni zavod RTV Slovenija

Št. 082/98 Ob-1079
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: Poklicna gasilska enota Krško, oseba
direktor – poveljnik, Kolar Blaž-Željko, To-
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varniška 19, Krško, tel. 0608/21-489, faks
0808/22-905.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nadgradnja gasil-

skega vozila GVC 16/24 na novem pod-
vozju Marcedes Benz tipa 1124
AF/3640/4×4, ki je v lasti naročnika, s
pripadajočo opremo.

3. Orientacijska vrednost naročila:
25,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok za dokonča-
nje del: v sedmih mesecih po podpisu po-
godbe.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 27. 3. 1998 do
12. ure, na naslov: Poklicna gasilska enota
Krško, Tovarniška 19, 8270 Krško, prev-
zemnica, tajništvo, Kranjc Vlasta, od 8. do
13. ure, vsak delovni dan, tel.
0608/21-489, faks 0608/22-905..

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 27. 3. 1998
ob 12.30, na naslovu: Poklicna gasilska
enota Krško, Tovarniška 19, Krško, odpira-
nje vodi predsednik strokovne komisije.

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: Poklicna gasilska enota Kr-
ško, Tovarniška 19, Krško, Dvoršek Stani-
slav, pomočnik direktorja – poveljnika, tel.
0608/21-488, faks 0608/22-905, vsak
delovnik od 8. do 13. ure.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 24. 3. 1998 po predhodnem plačilu
30.000 SIT kot nepovratna sredstva na žiro
račun številka 51600-603-31247.

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

Poklicna gasilska enota Krško

Št. 62/98 Ob-1080
Vlada Republike Slovenije, Urad pred-

sednika Vlade Republike Slovenije, Gregor-
čičeva 20, Ljubljana, objavlja na podlagi do-
ločil zakona o izvrševanju proračuna RS (Ur.
l. RS, št. 5/96) in zakona o javnih naročilih
(Ur. l. RS, št. 24/97)

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
zavarovanje opreme v prostorih Urada

predsednika vlade in zgradbe na
letališču Brnik

1. Naročnik: Vlada Republike Slovenije,
Urad predsednika Vlade Republike Sloveni-
je, Ljubljana, Gregorčičeva 20.

2. Predmet razpisa: zavarovanje opre-
me v prostorih Urada presednika Vlade

Republike Slovenije, Gregorčičeva 20
in 27 in zgradbe na letališču Brnik.

Oprema se zavaruje zaradi naslednjih ne-
varnosti: požara, strele, eksplozije, viharja,
toče, udarca zavarovančevega motornega
vozila, padca letala, manifestacije in demon-
stracije ter izliva vode.

Zgradba se zavaruje zaradi naslednjih
nevarnosti: požara, strele, eksplozije, vi-
harja, toče, udarca zavarovančevega mo-
tornega vozila, padca letala, manifestacije,
demonstracije, izliva vode, udarca motor-
nega vozila, ki ni last zavarovanca ter po-
tresa.

V objektih Gregorčičeva 20 in 27 je
vgrajen protipožarni sistem in organizirana
stalna lastna čuvajska služba. Zgradba na
letališču Brnik ima vgrajen protipožarni si-
stem, vezan na sistem letališča, čuvajsko
varnostno službo pa organizira Aerodrom
Ljubljana tudi za ta objekt kot za celotno
letališče.

Pridržujemo si pravico, da za posamezni
riziko iz predhodnega odstavka ne sklene-
mo zavarovanja.

3. Zavarovanje se sklene za dobo 10
let, in sicer od 1. 1. 1998 do 31. 12. 2007
(oba dneva vključena).

4. Orientacijska vrednost zavarovalne let-
ne premije znaša 1,000.000 SIT vključno s
prometnim davkm.

5. Merila za izbor:
– višina premije s popusti in obračuna-

nim prometnim davkom za leto 1998,
– plačilni pogoji, (možnost plačila v več

obrokih brez pribitka za obročno plačeva-
nje),

– posebne ugodnosti.
Pri  ocenjevanju  ponudb  ne  bomo

upoštevane preference za domače ponud-
nike.

6. Razpisno dokumentacijo in dodatne
informacije lahko pooblaščene osebe po-
nudnikov dobijo v Uradu predsednika Vlade
Republike Slovenije, soba 30, pri Dragici
Vidovič, tel. 178-14-01, med 9. in 10. uro
do 25. 3. 1998. Dokumentacija je brez-
plačna, podatki iz nje pa so poslovna skriv-
nost.

7. Ponudbe morajo biti oddane v zape-
čateni kuverti z oznako “Ne odpiraj – javni
razpis za zavarovanje opreme in zgradbe” v
slovenskem jeziku.

8. Rok za oddajo ponudb je 10. 4. 1998
do 13. ure v Urad predsednika Vlade Re-
publike Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljub-
ljana, Sektor za ekonomske in tehnične za-
deve, soba št. 30.

Vse  ponudbe,  ki  bodo  prispele  po
tem roku ali bodo nepravilno označene,
bodo avtomatično izločene in vrnjene po-
nudniku.

9. Javno odpiranje ponudb bo 15. 4.
1998 ob 9. uri v Uradu predsednika Vlade
Republike Slovenije, Gregorčičeva 27.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo navzo-
či pri javnem odpiranju ponudb, morajo
predložiti pisno pooblastilo ponudnikov za
zastopanje.

10. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
javnega razpisa do 22. 4. 1998.

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

Urad predsednika
Vlade Republike Slovenije

Št. 53/98 Ob-1081
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 Ljubljanske tržnice,
d.o.o., Kopitarjeva 2, Ljubljana.

2. Navedba vsebine: prenova obstoje-
če asfaltirane površine – okrog 2100
m2 na Vodnikovem trgu.

3. Orientacijska vrednost naročila:
11,500.000 SIT.

4. Rok dokončanja del: 24. 7. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: kompletnost ponudbe: cena, rok od-
plačila, garancija, krajši rok od zahtevane-
ga, bančna garancija in načrt izvedbe del.

6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 2. 4. 1998 do
13. ure, na naslov JP Ljubljanske tržnice,
d.o.o., Kopitarjeva 2, prevzemnik tajništvo,
soba 9 v 1. nadstropju.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 2. 4. 1998
ob 13.30, na naslovu: JP Ljubljanske tržni-
ce, d.o.o. – sejna soba št. 16/I, odpiranje
vodi komisija za izbor.

8. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa: najkasneje
do 10. 4. 1998.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvigajo razpisno do-
kumentacijo: JP Ljubljanske tržnice, d.o.o.,
Kopitarjeva 2, Jože Simonič, 1. nadstropje,
soba 15, dne 17. 3. 1998, od 8. do
12. ure, tel. 13-27-132.

Razpisna dokumentacija se dobi proti
plačilu v znesku 5.000 SIT – možnost plači-
la v blagajni podjetja, soba št. 6, JP Ljub-
ljanske tržnice, Kopitarjeva 2.

Št. 53/98 Ob-1082
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 Ljubljanske tržnice,
d.o.o., Kopitarjeva 2, Ljubljana.

2. Navedba vsebine: 80 kom nadkritih
prodajnih kioskov.

3. Orientacijska vrednost naročila:
30,000.000 SIT.

4. Rok dokončanja del: 31. 7. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upo-
števane: kompletnost ponudbe po razpisni
dokumentaciji: cena, rok odplačila, garan-
cija, krajši rok od zahtevanega, bančna ga-
rancija.

6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 2. 4. 1998 do
12. ure, na naslov JP Ljubljanske tržnice,
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d.o.o., Kopitarjeva 2, prevzemnik tajništvo,
soba 9 v 1. nadstropju.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 2. 4. 1998
ob 12.15, na naslovu: JP Ljubljanske tržni-
ce, d.o.o. – sejna soba št. 16/I, odpiranje
vodi komisija za izbor.

8. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa: najkasneje
do 10. 4. 1998.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvigajo razpisno do-
kumentacijo: JP Ljubljanske tržnice, d.o.o.,
Kopitarjeva 2, Jože Simonič, 1. nadstropje,
soba 15, dne 17. 3. 1998, od 8. do
12. ure, tel. 13-27-132.

Razpisna dokumentacija se dobi proti
plačilu v znesku 10.000 SIT – možnost pla-
čila v blagajni podjetja, soba št. 6, JP Ljub-
ljanske tržnice, Kopitarjeva 2.

JP Ljubljanske tržnice, d.o.o.

Ob-1117
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 Sv. Jurij ob Ščavnici, kont. ose-
ba Peter Brumen, Biserjane 1a, Sv. Jurij ob
Ščavnici, tel. 069/68-004, faks
069/68-135.

E-mail: obcina.sv.jurij@siol.net.
2. Predmet javnega naročila: gradbena

dela.
Navedba vsebine: javni vodovod za na-

selji Žihlava–Slaptinci s prečrpalno po-
stajo Žihlava, vezan Ljutomerski vodo-
vodni sistem.

3. Orientacijska vrednost naročila:
27,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 45 dni, začetek 10. 4.
1998 in zaključek 29. 5. 1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 30. 3. 1998 do
11.30, na naslov: Občina Sv. Jurij ob Ščav-
nici, prevzemnica Francka Lavrenčič, Biser-
jane 1a, Sv.Jurij ob Ščavnici, tel.
069/68-004, faks 069/68-135. e-mail: ob-
cina.sv.jurij@siol.net.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 30. 3. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Občina Sv. Jurij ob
Ščavnici, odpiranje vodi Peter Brumen, Bi-

serjane 1a, Sv. Jurij ob Ščavnici, tel.
069/68-004, faks 069/68-135. e-mail: ob-
cina.sv.jurij@siol.net.

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

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

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Sv. Jurij ob Ščav-
nici, prevzemnica Francka Lavrenčič, Bi-
serjane 1a, Sv. Jurij ob Ščavnici, tel.
069/68-004, faks 069/68-135. e-mail:
obcina.sv.jurij@siol.net.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 23. 4. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: preko ŽR na račun števil-
ka: 51910-630-76129.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na na-

slovu: Občina Sv. Jurij ob Ščavnici, kont.
oseba Peter Brumen, Biserjane 1a, Sv. Ju-
rij ob Ščavnici, tel. 069/68-004, faks
069/68-135. e-mail: obcina.sv.jurij-
@siol.net.

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: 15. 4. 1998.
Občina Sveti Jurij ob Ščavnici

Št. 66/98 Ob-1083
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: Vrtec Ljubljana Center, Poljanska cesta
12, Ljubljana, kontaktna oseba: strokovna
sodelavka za zdravstveno higienski režim
Branka Strah, Poljanska cesta 12, Ljublja-
na; tel. 061/322-391, 312-294, faks
132-60-90.

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

prostorov Vrtca Ljubljana Center, ca.
10.260 m2.

Podrobnosti razvidne iz razpisne doku-
mentacije.

Naročnik si pridržuje pravico spremem-
be kvadrature čistilnih površin glede na de-
janske spremembe potreb v času trajanja
pogodbe.

3. Orientacijska vrednost naročila: ca.
36,000.000 SIT letno.

4. Rok začetka in dokončanja del: 24
mesecev, začetek 1. 6. 1998, zaključek
31. 5. 2000.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: cena, kvaliteta ter druga merila, nave-
dena v razpisni dokumentaciji.

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

6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
prispele oziroma bodo predložene najka-
sneje do 2. 4. 1998 do 12. ure na naslov:
Vrtec Ljubljana Center, Poljanska cesta 12,
1000 Ljubljana, prevzemnik tajnica Sonja
Fijavž, vsak delovni dan od ponedeljka do
petka med 9. in 12. uro, tel. 061/322-391,
312-294.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj, ponudba -
javni razpis brez omejitev za redno čiščenje
prostorov Vrtca Ljubljana Center“.

Na hrbtni strani kuverte mora biti ozna-
čeno ime in naslov ponudnika.

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

Javno odpiranje ponudb bo 7. 4. 1998
ob 9.30 na naslovu: Vrtec Ljubljana Center,
enota Ane Ziherl, Čufarjeva cesta 14 - pe-
dagoška soba - klet. Odpiranje vodi Branka
Strah, sanitarni inženir.

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

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

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Vrtec Ljubljana Center, Po-
ljanska cesta 12 - tajništvo, kontaktna ose-
ba Sonja Fijavž, tel. 061/322-391,
312-294.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 23. 3. 1998 vsak delovni dan od pone-
deljka do petka med 9. in 12. uro. Vrednost
razpisne dokumentacije je 5.000 SIT. Pro-
metni davek je vštet v ceno.

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

10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Vrtec Ljubljana Center, Poljanska cesta
12, Ljubljana, telefon 061/322-391,
312-294, kontaktna oseba Branka Strah,
vsak delovni dan od ponedeljka do petka,
od 9. do 10. ure, do 27. 3. 1998.

Ogled prostorov vrtca bo mogoč od
23. 3. 1998 do 27. 3. 1998 v času med
8. in 9. uro s predhodno najavo pri vodji
enote, kot je določeno v razpisni doku-
mentaciji.

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

Ponudba mora veljati 60 dni od dneva
odpiranja ponudb.

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

Vrtec Ljubljana Center

Ob-1103
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za šolstvo in šport, kont.
oseba Janez Čač, Zavod RS za šolstvo,
Poljanska 28, Ljubljana, tel. 1333-266, Žu-
pančičeva 6, Ljubljana, tel. 1785-212, faks
1785-668, e-mail po.ro@guest.arnes.si.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nakup računalniške

programske opreme.
Izbrani bodo dobavitelji računalniške

programske opreme. Ministrstvo si pridr-
žuje  pravico,  da  za  posamezno  vrsto
programske  opreme  izbere  več  ponud-
nikov.
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3. Vrednost dodeljenga naročila:
140,000.000 SIT letno.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 3. 1998 in/ali zaključek 31. 12.
1999.

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

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

Merila, ki bodo uporabljena pri ocenje-
vanju ponudb in pri izbiri najugodnejše po-
nudbe, vključno z navedbo referenc ponud-
nika so:

a) za točke VII. a-h razpisne dokumenta-
cije:

– mnenja in ocene strokovnjakov o upo-
rabnosti programske opreme v vzgojno-izo-
braževalnih zavodih,

– skladnost vsebine ponudbe z zahteva-
mi in željami naročnika,

– ugotovljene potrebe po programski
opremi,

– dosedanje izkušnje pri uporabi ponu-
jene programske opreme v vzgojno-izobra-
ževalnih zavodih v Sloveniji in tujini,

– razmerje cena/kvaliteta ponujene pro-
gramske opreme,

– prilagojenost programske opreme zah-
tevam uporabe v slovenskem prostoru,

– višina ocenjenih stroškov, ki so pove-
zani z uvajanjem in uporabo ponujene pro-
gramske opreme v vzgojno-izobraževalnih
zavodih,

– dostopnost uporabniške literature v
slovenskem in drugih jezikih,

– zagotovljena tehnična pomoč pri upo-
rabi programske opreme,

– pripravljenost ponudnika za sodelova-
nje pri uvajanju ponujene programske opre-
me v šole,

b) za točke VII. i.j. razpisne dokumenta-
cije:

– mnenja in ocene strokovnjakov o upo-
rabnosti programske opreme v vzgojno-izo-
braževalnih zavodih,

– mnenja in ocene strokovnjakov o upo-
rabnosti ponujenih didaktično-metodičnih
navodil v vzgojno-izobraževalnih zavodih za
področje dela za katero je programska opre-
ma namenjena,

– skladnost vsebine ponudbe z zahteva-
mi in željami naročnika,

– ugotovljene potrebe po programski
opremi,

– dosedanje izkušnje pri uporabi ponu-
jene programske opreme v vzgojno-izobra-
ževalnih zavodih v Sloveniji in tujini,

– razmerje cena/kvaliteta ponujene pro-
gramske opreme,

– prilagojenost programske opreme zah-
tevam uporabe v slovenskem prostoru,

– višina ocenjenih stroškov, ki so pove-
zani z uvajanjem in uporabo ponujene pro-
gramske opreme v vzgojno-izobraževalnih
zavodih,

– dostopnost uporabniške literature in di-
daktično-metodičnih navodil v slovenskem
in drugih jezikih,

– zagotovljena tehnična pomoč pri upo-
rabi programske opreme,

– pripravljenost ponudnika za sodelova-
nje pri uvajanju ponujene programske opre-
me v šole.

Najcenejši ponudnik ni nujno tudi naj-
ugodnejši ponudnik.

Vrednostna ocena meril, ki bodo upo-
rabljena pri ocenjevanju ponudb in pri izbiri
najugodnejše ponudbe, je navedena v
obrazcu Po1-98 – Razpisni obrazec 5 –
merila za izbor.

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

predložene najkasneje do
– petka, 17. 4. 1998 do 9.45,
– petka, 11. 9. 1998 do 9.45,
– petka, 15. 1. 1999 do 9.45,
– petka, 16. 4. 1999 do 9.45,
– petka, 10. 9. 1999 do 9.45,
na naslov: Poljanska 28, Zavod RS za

šolstvo, prevzemnik Marjan Malovrh, Poljan-
ska 28, 1000 Ljubljana, tel.
061/1333-266, faks 061/310-267, vlo-
žišče, št. 4, e-mail po.ro@guest.arnes.si.

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

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

Javna odpiranja ponudb bodo v:
– petek, 17. 4. 1998 ob 10. uri,
– petek, 11. 9. 1998 ob 10. uri,
– petek 15. 1. 1999 ob 10. uri,
– petek, 16. 4. 1999 ob 10. uri,
– petek, 10. 9. 1999 ob 10. uri
– na naslovu: Poljanska 28, Zavod RS

za šolstvo, Ljubljana.
Naročnik Ministrstvo za šolstvo in šport,

odpiranje vodi Janez Čač, Poljanska 28,
Zavod RS za šolstvo, Ljubljana, tel.
061/1333-266, faks 061/310-267 soba
št. 215, e-mail po.ro@guest.arnes.si.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa v skladu z zakonom o javnih naročilih v
roku 45 dni od dneva odpiranja ponudb.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Zavod RS za šolstvo, kont.
oseba Marjan Malovrh, Poljanska 28, Ljub-
ljana, tel. 061/1333-266, faks
061/310-267, soba št. 4, e-mail po.ro-
@guest.arnes.si.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
za 5.040 SIT do:

– petka, 10. 4. 1998 do 14. ure,
– petka, 4. 9. 1998 do 14. ure,
– petka, 8. 1. 1999 do 14. ure,
– petka, 9. 4. 1999 do 14. ure,
– petka, 3. 9. 1999 do 14. ure.
Način plačila: virman ali položnica na ra-

čun številka: Zavod RS za šolstvo, žiro ra-
čun št. 50100-603-40175, sklic na št.: 00
2070.

10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na infor-

mativnih dnevih, in sicer:
– petek, 10. 4. 1998 ob 10. uri,
– petek, 4. 9. 1998 ob 10. uri,
– petek, 8. 1. 1999 ob 10. uri,
– petek, 9. 4. 1999 ob 10. uri,
– petek, 3. 9. 1999 ob 10. uri, na spo-

daj navedenem naslovu ali na elektronski

pošti; Zavod RS za šolstvo, kont. oseba
Janez Čač, Poljanska 28, Ljubljana, tel.
061/1333-266, faks 061/310-267, soba
št. 215, e-mail po.ro@guest.arnes.si.

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

Ponudba mora veljati do vključno:
– petka, 26. 6. 1998
– petka, 20. 11. 1998,
– petka, 26. 3. 1999,
– petka, 25. 6. 1999,
– petka, 19. 11. 1999.
Datum objave razpisa: 13. 3. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila:
– za 1. odpiranje ponudb do 31. 5.

1998,
– za 2. odpiranje ponudb do 26. 10.

1998,
– za 3. odpiranje ponudb do 1. 3. 1999,
– za 4. odpiranje ponudb do 29. 4.

1999,
– za 5. odpiranje ponudb do 25. 10.

1999.
Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-1070
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Mestna občina Slovenj Gradec, kont.
osebi Branko Malek in Špela Pruš, Šolska
5, Slovenj Gradec, tel. 0602/41-114, faks
0602/43-261.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: adaptacija podruž-
nične Osnovne šole Sele.

3. Orientacijska vrednost naročila:
24,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 2 meseca in v 6 dnevih,
začetek 15. 6. 1998 in zaključek 21. 8.
1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in omejitve, ki se bodo upoštevale: dru-
ga merila, navedena v razpisni dokumenta-
ciji.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 2. 4. 1998 do
13. ure, na naslov: Mestna občina Slovenj
Gradec, prevzemnik vložišče, Šolska 5,
2380 Slovenj Gradec, tel. 0602/41-114,
faks 0602/43-261.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno 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 9. uri na naslovu: Mestna občina Slovenj
Gradec, odpiranje vodi Aleksandra Stermec
Perovec, Šolska 5, Slovenj Gradec, tel.
0602/41-114, faks 0602/43-261, sejna
soba.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa
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Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 15. 4. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Mestna občina Slovenj Gra-
dec, kont. oseba Tanja Meh, Šolska 5, Slo-
venj Gradec, tel. 0602/41-114, faks
0602/43-261, vložišče.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 27. 3. 1998 za 3.000 SIT.

Način plačila: virman na račun št.
51840-630-25638.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Mestna občina Slovenj Gradec, kont.
oseba Branko Malek, Šolska 5, Slovenj Gra-
dec, tel. 0602/41-114, faks
0602/43-261.

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

Ponudba mora veljati do: 3. 5. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 17. 4. 1998.
Mestna občina Slovenj Gradec

Ob-1071
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Vlada Republike Slovenije, Servis skup-
nih služb, kont. oseba Aleš Ponikvar, Gre-
gorčičeva 27a, Ljubljana, tel.
061/1785-565, faks 061/1785-579, so-
ba št. 58.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: varnostno receptor-

ska služba prostorov državnih upravnih
organov na lokaciji Jesenkova 3 v Ljub-
ljani.

3. Orientacijska vrednost naročila:
8,200.000 SIT.

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

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 24. 3. 1998 do
9. ure, na naslov: Gregorčičeva 27a, Ljub-
ljana, RS, Vlada Republike Slovenije, Servis
skupnih služb, prevzemnica Mojca Gre-
gorič, Gregorčičeva 27a, Ljubljana, tel.
061/1785-589, faks 061/1785-579, glav-
na pisarna SSSV.

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

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

Javno odpiranje bo 24. 3. 1998 ob
10. uri na naslovu: RS, Vlada Republike Slo-
venije, Servis skupnih služb, odpiranje vodi
Bojan Bučinel, Gregorčičeva 27a, Ljublja-
na, tel. 061/1785-590, 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 30. 3. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: RS, Vlada Republike Slove-
nije, Servis skupnih služb, kont. oseba Aleš
Ponikvar, Gregorčičeva 27a, Ljubljana, tel.
061/1785-568, faks 061/1785-579.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 20. 3. 1998.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 24. 6. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 10. 4. 1998.
Vlada RS Servis skupnih služb vlade

Št. 663-05-349/97 Ob-1072
Ministrstvo za delo, družino in socialne

zadeve, Ljubljana, Kotnikova ul. 5, objavlja
na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97)

javni razpis
za organizacijo in izvedbo

subvencionirane prehrane študentov
Višje šole za turizem in gostinstvo Bled

1. Predmet razpisa je organizacija in
izvedba subvencionirane prehrane štu-
dentov Višje šole za gostinstvo in turizem
Bled.

2. Pri izbiri ponudnikov se bodo upošte-
vala naslednja merila:

– ponudba kosil,
– kvaliteta hrane (specifična teža kosila),
– priprava jedil v lastni kuhinji,
– možnost prehranjevanja študentov in-

validov,
– cena kosila in popust pri ceni,
– oddaljenost lokalov od višješolskih ozi-

roma visokošolskih zavodov in študentskih
domov,

– reference ponudnika,
– morbitne druge prednosti oziroma

ugodnosti.
Najcenejša ponudba ne predstavlja naj-

ugodnejše ponudbe.
3. Ponudba mora vsebovati firmo in se-

dež ponudnika oziroma točen naslov loka-
la, kjer se nudi študentska prehrana, po-
datke iz 2. točke tega razpisa, overjena
dokazila o registraciji družbe oziroma o pri-
glasitvi dejavnosti podjetnika posamezni-
ka, za obrtnike overjeno obrtno dovoljenje
in dokazilo o opravljenem preventivnem
zdravstvenem  nadzoru,  ki  ni  starejše  od
30 dni.

Ponudnikom s statusom javnega zavoda
ni potrebno prilagati dokazil o registraciji.

4. Interesenti lahko dvignejo razpisno
dokumentacijo v času trajanja razpisa pri
Študentski organizaciji Univerze v Ljubljani,
na Študentskem servisu, Ljubljana, Borštni-
kov trg 2, vsak delovni dan med 9. in
11. uro, kjer prejmejo tudi podrobnejše in-
formacije.

5. Ponudbe se pošljejo priporočeno v
zaprtih ovojnicah na naslov: Ministrstvo za
delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova
ul. 5/IV, Ljubljana, s pripisom “Ne odpiraj –
študetnska prehrana”.

6. Upoštevale se bodo vse ponudbe, ki
bodo pravilno opremljene in bodo prispele
na naslov naročnika do ponedeljka,
30. marca 1998 do 15. ure.

7 Javno odpiranje ponudb bo v sredo,
1. aprila 1998, ob 10. uri v sejni sobi Mini-
strstva za delo, družino in socialne zadeve,
Kotnikova 5/IV, Ljubljana (vhod številka 4).
Zastopniki ponudnikov morajo predložiti pi-
sno pooblastilo ponudnika.

8. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 15 dni od javnega odpiranja ponudb. Z
izbranimi ponudniki bo naročnik sklenil po-
godbo najkasneje do 1. 5. 1998.
Ministrstvo za delo, družino in socialne

zadeve

Ob-1122
Na podlagi prvega odstavka 18. člena

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Splošna bolnišnica Novo mesto, kont.
oseba Dular Vincenc, dipl. inž. elekt., Šmi-
helska cesta 1, Novo mesto, tel.
068/39-16-142, faks 068/323-097.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine:
a) dobava prenosnega, namiznega

DOPLER SYSTEMA s priborom (sonda
2, 4, 8 MHz, unilateralni monitoring in
spencer fiksator),

b) dobava in montaža oftalmološke-
ga mikroskopa na stropnem stativu.

3. Orientacijska vrednost naročila:
a) 4,500.000 SIT,
b) 11,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja dobav: za-

četek 1. 5. 1998 in zaključek 30. 6. 1998.
5. Pogoji za priznanje sposobnosti in do-

kazila, ki jih mora predložiti ponudnik:
– veljavna registracija za opravljanje de-

javnosti,
– potrdilo sodišča, da proti ponudniku ni

uveden postopek prisilne poravnave, ste-
čajni postopek ali postopek likvidacije,

– potrdilo sodišča, da proti ponudniku ni
bila izdana pravnomočna sodna odločba, ki
kaže na ponudnikovo nestrokovnost,

– potrdilo Agencije za plačilni promet ozi-
roma davčnega organa, da ima ponudnik
poravnane svoje obveznosti iz naslova dav-
kov, taks in drugih dajatev, določenih z za-
konom,

– potrjen obrazec BON 1 in BON 2 ozi-
roma BON3,

– potrjena  garancija  za  resnost  po-
nudbe,

– potrjena izjava banke, da bo ponudnik
dobil garancijo za dobro izvedbo posla.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika: najnižja cena, druga merila, nave-
dena v razpisni dokumentaciji.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 7. 4. 1998 do
9. ure, na naslov: Splošna bolnišnica Novo
mesto, prevzemnik tajništvo, Šmihelska ce-
sta 1, Novo mesto, tel. 068/323-025, faks
068/323-097, tajništvo bolnišnice.
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Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila.

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

Javno odpiranje ponudb bo 7. 4. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Splošna bolnišnica
Novo mesto, odpiranje vodi Šuštarič Niko,
dipl. jur., Šmihelska cesta 1, Novo mesto,
sejna soba v upravni stavbi bolnišnice.

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

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

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Splošna bolnišnica Novo
mesto, kont. oseba tajništvo bolnišnice,
Šmihelska cesta 1, Novo mesto, tel.
068/323-025, faks 068/323-097, tajniš-
tvo bolnišnice.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 25. 3. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: negotovinsko, na račun
številka: 52100-603-30372.

10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Splošna bolnišnica Novo mesto, kont.
oseba Dular Vincenc, dipl. inž. elekt., Šmi-
helska cesta 1, Novo mesto, faks
068/323-097, samo pisno do 30. 3. 1998.

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

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

čila: 24. 4. 1998.
Splošna bolnišnica Novo mesto

Št. 8120/1998/372 Ob-1123
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
Marjan Kavčič, Kraška c. 1, Divača, tel.
067/60-167, faks 067/60-128.

2. Predmet javnega naročila: izvajanje
gozdnih posekov in širitev DV tras na
območju EP Divača.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 9,000.000
SIT, začetek 13. 3. 1998 in zaključek 8. 5.
1998.

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

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

Pogoji za sodelovanje na javnem razpi-
su so:

– ponudnik mora imeti najmanj 5 redno
zaposlenih delavcev, ki neposredno izvaja-
jo poseke,

– oddaja  dela  podizvajalcem  ni  dovo-
ljena,

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

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

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

Merila so navedena v razpisni dokumen-
taciji.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 9. 4. 1998 do
8.30, na naslov: Elektro – Slovenija, d.o.o.,
prevzemnica Katarina Lipovec, Hajdrihova
2, 1000 Ljubljana, tel. 061/216-405, faks
061/219-389, soba št. 3 C 5.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba javni razpis
–  izvajanje  gozdnih  posekov  in  širitev
DV tras  na  območju  EP  Divača”  in
številko  objave  javnega  razpisa  v  Urad-
nem  listu  RS.

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

Javno odpiranje ponudb bo 9. 4. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Elektro – Slovenija,
d.o.o., odpiranje vodi Marjan Kavčič, 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 24. 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 20. 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: 24. 5. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 8. 5. 1998.

Št. 81-14/41 Ob-1116
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
Kostja Skok, Hajdrihova 2, Ljubljana, tel.
061/216-518, faks 12-11-421.

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

Navedba vsebine: izdelava in dobava
omar za opremo vodenja v 400 kV in 220

kV stikališču v RTP 400-220/110/35 kV
Divača.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 28,000.000
SIT, začetek 14. 3. 1998, zaključek 2. 4.
1998.

4. Rok izvedbe: 4 mesece; začetek: maj
1998, zaključek: avgust 1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 2. 4. 1998 do
9. ure, na naslov: Elektro – Slovenija,
d.o.o., prevzemnik splošna tehnična služba
(Katarina Lipovec), Hajdrihova 2, 1000 Ljub-
ljana, tel. 061/12-50-333 (int. 681), soba
št. 3C.5.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 2. 4. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Elektro – Slovenija,
d.o.o., Hajdrihova 2, sejna soba (IV. nad-
stropje), odpiranje vodi Jože Podlipnik.

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: Elektro – Slovenija, d.o.o.,
kont. oseba Sara Ravš, Hajdrihova 2, Ljub-
ljana, tel. 061/1250-333 (int. 323), faks
12-11-421, soba št. 407.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 27. 3. 1998, med 8. in 12. uro, za
21.300 SIT, upoštevan 6,5% prometni da-
vek.

Način plačila: z virmanom – z oznako
izdelava in dobava omar za opremo vodenja
v RTP Divača, na žiro račun številka
50106-601-90093 pri Agenciji za plačilni
promet.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Elektro – Slovenija, d.o.o., kont. oseba
Kostja Skok, Hajdrihova 2, Ljubljana, tel.
061/216-518, faks 12-11-421, soba št.
310.

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

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

Ob-1124
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 Izola, po koncesijski pogodbi
Stavbenik, servisne storitve, d.o.o., Koper,
kont. oseba Zdenka Kofol-Dobrila, gr. inž.,
Cankarjev drevored 17, Izola, tel.
066/647-646, faks 066/647-651.
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2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: obnova in dozidava
stanovanjskega objekta Aškerčeva 9,
Izola, in sicer:

a) rekonstrukcija obstoječega objek-
ta v etažnosti P+1+M (121 m2);

b) dozidava v etažnosti P+2 (97 m2);
c) ureditev treh stanovanjskih enot.
3. Orientacijska vrednost naročila:

25,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek 15. 5. 1998 in zaključek 15. 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 ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 3. 4. 1998 do
9. ure, na naslov: Stavbenik, servisne stori-
tve, d.o.o., Koper, prevzemnik Zdenka Ko-
fol-Dobrila, gr. inž., Cankarjev drevored 17,
Izola, tel. 066/647-646, faks
066/647-651.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – Ne odpi-
raj; javni razpis – Aškerčeva 9, Izola” in
številko  objave  javnega  razpisa  v  Urad-
nem  listu  RS  ter  z  navedbo  predmeta
naročila.

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

Javno odpiranje ponudb bo 3. 4. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Občina Izola, Urad
za komunalni razvoj,odpiranje vodi predsed-
nik komisije Boris Stupar, Postojnska 3, Izo-
la, tel. 066/480-222, sejna soba.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 18. 4. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Stavbenik, servisne storitve,
d.o.o., Koper, PE Koncesija, kont. oseba
Zdenka Kofol-Dobrila, gr. inž., Cankarjev
drevored 17, Izola, tel. 066/647-646, faks
066/647-651.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 27. 3. 1998 za 15.000 SIT.

Način plačila: na žiro račun številka:
51400-601-22449, Stavbenik, servisne
storitve, d.o.o., Koper, z navedbo predme-
ta naročila ali v gotovini ob prevzemu.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

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

čila: 17. 4. 1998.

Ob-1125
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 Izola, po koncesijski pogodbi
Stavbenik, servisne storitve, d.o.o., Koper,

kont. oseba Zdenka Kofol-Dobrila, gr. inž.,
Cankarjev drevored 17, Izola, tel.
066/647-646, faks 066/647-651.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: adaptacija podstre-
šnih stanovanj (dve stanovanjski enoti)
v objektu Trg republike 4, Izola.

3. Orientacijska vrednost naročila:
10,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: 60
dni po podpisu pogodbe.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 3. 4. 1998 do 9. ure,
na naslov: Stavbenik, servisne storitve,
d.o.o., Koper, prevzemnik Zdenka Kofol-Do-
brila, gr. inž., Cankarjev drevored 17, Izola,
tel. 066/647-646, faks 066/647-651.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj;
javni razpis – Trg republike 4, Izola” in šte-
vilko objave javnega razpisa v Uradnem listu
RS ter z navedbo predmeta naročila.

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

Javno odpiranje ponudb bo 3. 4. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Občina Izola, Urad
za komunalni razvoj,odpiranje vodi predsed-
nik komisije Boris Stupar, Postojnska 3, Izo-
la, tel. 066/480-222, sejna soba.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 18. 4. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Stavbenik, servisne storitve,
d.o.o., Koper, kont. oseba Zdenka Ko-
fol-Dobrila, gr. inž., Cankarjev drevored 17,
Izola, tel. 066/647-646, faks
066/647-651.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 27. 3. 1998 za 7.000 SIT.

Način plačila: na žiro račun številka:
51400-601-22449, Stavbenik, servisne
storitve, d.o.o., Koper, z navedbo predme-
ta naročila ali v gotovini ob prevzemu.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

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

čila: 17. 4. 1998.
Občina Izola

Ob-1126
Javno komunalno podjetje Grosuplje,

Cesta na Krko 7, Grosuplje, na podlagi 18.
in 19. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) in sklepa direktorja JKPG o
pričetku oddaje javnega naročila, št.
SS-67/98 z dne 6. 3. 1998, objavlja

javni razpis brez omejitev
za izbiro izvajalca del pri sanaciji
sekundarnega gnilišča na čistilni

napravi Ivančna Gorica

1. Naročnik: Javno komunalno podjetje
Grosuplje, Cesta na Krko 7, Grosuplje.

2. Predmet  razpisa  je  sanacija  sekun-
darnega  gnilišča  na  čistilni  napravi  v
Ivančni Gorici po projektu sanacije ČN, ki
ga je izdelalo podjetje Irma, d.o.o., iz Ljub-
ljane.

3. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 7,000.000 SIT.

4. Predvideni rok pričetka del je april
1998, rok dokončanja del pa junij 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– ponudbena cena,
– način plačila in fiksnost cen,
– reference pri izvajanju tovrstnih del,
– usposobljenost in sposobnost za izva-

janje del,
– rok izvedbe,
– možnost kreditiranja in pogoji le-tega,
– popolnost ponudbe,
– opcija ponudbe,
– druge ugodnosti.
Opozorilo: najnižja ponudbena cena še

ne predstavlja najugodnejše ponudbe. Na-
ročnik si pridržuje določiti eventualno manj-
ši obseg del od razpisanega z ozirom na
razpoložljiva sredstva ali odstopiti od podpi-
sa pogodbe. V obeh primerih ponudniki ni-
majo pravice do uveljavljanja odškodnine iz
tega naslova.

6. Rok za dostavo ponudb je 14. 4.
1998 do 8.30, na naslov: Javno komunal-
no podjetje Grosuplje, Cesta na Krko 7,
Grosuplje. Ponudbe morajo biti dostavljene
osebno, in sicer v zaprti kuverti z navedbo
naslova ponudnika in z oznako “Čistilna na-
prava – Ne odpiraj“. Ponudbe, ki bodo po-
slane po pošti ali dostavljene po preteku
razpisanega roka, bo naročnik zavrnil in
neodprte vrnil odpošiljatelju.

7. Odpiranje ponudb bo 14. 4. 1998 ob
8. uri, na Javnem komunalnem podjetju v
Grosupljem. Ponudniki, ki bodo prisotni na
javnem odpiranju ponudb, morajo predložiti
komisiji pismeno pooblastilo.

8. Ponudniki bodo o izidu javnega razpi-
sa obveščeni v 20 dneh od dneva odpiranja
ponudb.

9. Razpisna dokumentacija in ogled pro-
jekta sta na voljo vsak delovni dan od 16. 3.
do 20. 3. 1998, od 8. do 10. ure, na Jav-
nem komunalnem podjetju Grosuplje, Ce-
sta na Krko 7, pri Darji Tomažin, tel.
762-311. Za dodatne informacije lahko kan-
didati pismeno zaprosijo na JKPG do vključ-
no 23. 3. 1998. Odgovori, pomembni za
vse kandidate, bodo poslani na naslove vseh
kandidatov, ki bodo prevzeli razpisno doku-
mentacijo.

Javno komunalno podjetje Grosuplje

Ob-1137
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 gospodarjenje s stavb-
nimi zemljišči, d.o.o., kont. oseba Matjaž
Bertoncelj, d.i.a., ZIM, d.o.o., Slovenska
40, Maribor, tel. 062/220-1582, faks
062/20-573.
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2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izdelava projektne

dokumentacije: projekti PGD, PZR, PZI
za rekonstrukcijo regionalne ceste
R-348 Pobreška cesta (na odseku od
Titovega mostu do Nasipne ulice) in
vzhodno pentljo Titove ceste (magistral-
na cesta M10) vključno z rekonstrukcijo
komunalnih vodov in naprav v Mariboru.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 8,000.000
SIT, čas razpisa: začetek 13. 3. 1998 in
zaključek 31. 3. 1998.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 22. 4. 1998 in zaključek 14. 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  31.  3.  1998
do  12.  ure,  na  naslov:  Javno  podjetje
za  gospodarjenje  s  stavbnimi  zemljišči,
d.o.o., prevzemnica Barbara Bobnar, Slo-
venska 40, 2000 Maribor, tel.
062/220-1426, faks ZIM 062/20-573,
soba št. 102/I. nad.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 31. 3. 1998
ob 12.20, na naslovu: Javno podjetje za
gospodarjenje s stavbnimi zemljišči, d.o.o.,
odpiranje vodi Mojmir Grmek, dipl. prav.,
Slovenska 40, tel. 062/220-1421, sejna
soba 1. nad. desno.

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

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

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Javno podjetje za gospo-
darjenje s stavbnimi zemljišči, d.o.o., kont.
oseba Barbara Bobnar, Slovenska 40, Ma-
ribor, tel. 062/220-1426, faks ZIM
062/20-573, soba št. 102/I. nad.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 26. 3. 1998 za 15.000 SIT.

Način plačila: virmansko nakazilo, na ra-
čun številka: 51800-845-000-0029679,
Mestna občina Maribor – drugi prihodki od
stavbnih zemljišč.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: ZIM, zasnove in vodenje investicij,
d.o.o., kont. oseba Matjaž Bertoncelj, d.i.a.,
Slovenska 40, Maribor, tel.
062/220-1581, faks 062/20-573, soba
št. 208/II. nad.

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

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

čila: 24. 4. 1998.
Javno podjetje

za gospodarjenje
s stavbnimi zemljišči, d.o.o.

Maribor

Št. 64-1/98-601 Ob-1138
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 Ljubno, kont. oseba tajnik obči-
ne Franjo Naraločnik, Cesta v Rastke 12,
Ljubno ob Savinji, tel. 063/841-010, faks
063/841-415.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: adaptacija podstreš-
ja Osnovne šole Ljubno, gradbena- obrt-
niška in instalacijska dela.

3. Orientacijska vrednost naročila:
26,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 2 meseca ali 61 dni, za-
četek 20. 6. 1998 in zaključek 20. 8.
1998.

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

Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike v viši-
ni 80%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 1. 4. 1998 do
11. ure, na naslov: Občina Ljubno, prev-
zemnik tajništvo, Branka Medič, Cesta v
Rastke 12, 3333 Ljubno ob Savinji, tel.
063/841-010, faks 063/841-415.

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 12. uri, na naslovu: Občina Ljubno, od-
piranje vodi komisija za odpiranje ponudb,
Cesta v Rastke 12, Ljubno ob Savinji, tel.
063/841-010, faks 063/841-415.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa pisno.

8. Kraj,  čas  in  oseba,  pri  kateri
lahko  zainteresirani  ponudniki  dvignejo
razpisno  dokumentacijo:  Občina  Ljubno,
kont.  oseba  tajnik  občine  Franjo  Nara-
ločnik,  Cesta  v  Rastke  12,  Ljubno  ob
Savinji, tel. 063/841-010, faks
063/841-415.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
10 dni po objavi, za 6.000 SIT.

Način plačila: virman, na račun številka:
52810-630-10126.

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. 7. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: april 1998.
Občina Ljubno

Občinska uprava

Ob-1139
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 Kranjska Gora, Kolodvorska ce-
sta 1A, Kranjska Gora, kont. oseba Neda
Kovačič, dipl. ek., tel. 064/881-846, faks
064/881-350, http://www.kranjska-go-
ra.si/; e-mail: info@kranjska-gora.si.

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

Navedba vsebine: celostno urejanje
podeželja in obnova vasi – CRPOV – v
KS Dovje Mojstrana – izvedba: Obnova
stavbe kovačnice na Dovjem – nado-
mestna gradnja.

3. Orientacijska vrednost gradbenih,
obrtniških del in instalacij znaša
19,000.000 SIT.

4. Rok za začetek oziroma za dokonča-
nje del: 5 mesecev, začetek 1. 6. 1998,
zaključek 30. 10. 1998.

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

– cena,
– kvaliteta opravljenega dela,
– reference ponudnika,
– rok plačila,
– garancija del,
– popusti.
6. Ponudba mora vsebovati:
– naslov in točen naziv dejavnosti fizične

ali pravne osebe,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti (v

nadaljevanju – odločba o izpolnjevanju po-
gojev za opravljanje dejavnosti),

– cena,
– reference,
– BON 1, 2 in 3, pri samostojnih podjet-

nikih pa davčno napoved za preteklo leto,
– plačilni pogoji,
– obrazec izjave, da ponudnik sprejema

pogoje razpisne dokumentacije,
– bančno garancijo za resnost ponud-

be,
– bančno garancijo za dobro in pravoča-

sno izvedbo posla, ki jo bo izbrani ponudnik
dostavil najkasneje v 10 dneh od sklenitve
pogodbe,

– garancijo za odpravo napak v garancij-
skem roku, ki jo bo izvajalec izročil naročni-
ku ob izvedbi del.

7. Rok za oddajo ponudbe je 31. marec
1998. Ponudbe oddajte do 31. 3. 1998 do
11. ure na naslovu: Občina Kranjska Gora,
Kolodvorska 1A, 4280 Kranjska Gora. Po-
nudba mora biti zapečatena in označena
“Ne odpiraj – ponudba – CRPOV – izvedba
– KS Dovje Mojstrana – obnova stavbe ko-
vačnice“.

8. Javno odpiranje ponudb bo v torek,
31. 3. 1998 ob 12. uri, v prostorih Občine
Kranjska Gora.

9. Ponudniki bodo o izidu javnega razpi-
sa obveščeni pisno, najkasneje v 8 dneh po
odpiranju ponudb.

10. Razpisno dokumentacijo lahko prev-
zamete v času razpisa na sedežu KS Dovje
Mojstrana, Savska cesta 1, 4281 Mojstra-
na, vsak ponedeljek od 8. do 13. ure in
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sredo od 8. do 12. ure ter od 14. do
16. ure, za 10.000 SIT. Ob dvigu doku-
mentacije je potrebno predložiti dokazilo o
vplačilu na račun naročnika, št. ŽR:
51530-630-50246 (za CRPOV).

11. Dodatne informacije lahko dobijo in-
teresenti v Krajevni skupnosti Dovje Moj-
strana pri Cirili Kosmač Rabič, tel./faks
064/891-184, vsak delovni dan med 8. in
12. uro.

Vse neveljavne ponudbe (nepravočasno
predložene) ali nepravilno označene bo ko-
misija izločila iz nadaljnjega postopka in jih
neodprte vrnila ponudnikom.

Občina Kranjska Gora

Ob-1140
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: Dravske elektrarne Mari-
bor, d.o.o., Obrežna ul. 170, Maribor, tel.
062/30-050, faks 062/30-05-685.

2. Predmet javnega naročila: nakup
osebnih zaščitnih sredstev v letih 1998,
1999 in 2000.

Dobava osebnih zaščitnih sredstev se
bo vršila na elektrarne: Dravograd, Vuzeni-
ca, Vuhred, Ožbalt, Fala, Mariborski otok,
Zlatoličje, Formin in Center vodenja v Mari-
boru.

3. Letna orientacijska vrednost naročila:
10,500.000 SIT.

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

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

Merila za izbiro najugodnejšega ponud-
nika so navedena v posebnih razpisnih po-
gojih.

Najnižja ponudbena cena še ne pred-
stavlja najugodnejše ponudbe. Naročnik si
pridržuje določiti eventualno manjši obseg
del od razpisanega z ozirom na razpoložlji-
va sredstva ali odstopiti od podpisa pogod-
be. V obeh primerih ponudniki nimajo pra-
vice do uveljavljanja odškodnine iz tega
naslova.

Ponudba, ki ne bo sestavljena v skladu
z zahtevami tega razpisa in za katero se bo
v katerikoli fazi izbire ugotovilo, da je po-
nudnik navedel neresnične podatke, bo iz-
ločena.

6. Predložitev ponudb
Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-

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

Na hrbtni strani kuverte mora biti ozna-
čen naslov pošiljatelja. Upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 23. 3. 1998 do 12. ure, na naslov: Drav-
ske elektrarne Maribor, d.o.o., Obrežna
170, 2000 Maribor.

7. Javno odpiranje pravočasno prispelih
ponudb bo 24. 3. 1998 ob 11. uri, v pro-
storih Dravskih elektrarn Maribor, Obrežna
170, Maribor.

Javno odpiranje ponudb bo vodil pred-
sednik komisije za odpiranje ponudb.

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

Nepravočasno prispele in nepravilno oz-
načene oziroma oddane ponudbe se ne bo-
do odpirale in bodo vrnjene ponudniku
neodprte.

8. Ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa najkasneje v roku 22 dni po
odpiranju ponudb.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Dravske elektrarne Maribor,
d.o.o., Obrežna 170, Maribor, v vložišču,
soba 016, tel. 062/30-05-389.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 20. 3. 1998. Informacije in dokumenta-
cija so brezplačne.

10. Dodatne informacije v zvezi z jav-
nim razpisom lahko dobite na tel.
062/30-05-281, 062/30-050, vsak de-
lovni dan med 7. in 14. uro, pri Francu
Kocbeku.

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

Ponudba mora veljati 45 dni od dneva
odpiranja ponudb.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 15. 4. 1998.

Dravske elektrarne Maribor

Ob-1190
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 delov letne

in zimske carinske uniforme (7.000 kom
letnih strajc, 7.000 kom zimskih srajc in
1.740 kom letnih kap).

Dobava delov letne in zimske carinske
uniforme se bo izvajala na lokacije posa-
meznih carinarnic: Celje, Dravograd, Jese-
nice, Koper, Ljubljana, Maribor, Murska So-
bota, Nova Gorica in Sežana.

3. Orientacijska vrednost naročila za iz-
delavo letnih srajc znaša 13,050.000 SIT,
zimskih srajc 11,280.000 SIT ter letnih kap
3,400.000 SIT, skupaj 27,730.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del:
– rok začetka izdelave letnih srajc je

31. 5. 1998 in rok dokončanja del 30. 6.
1998,

– rok začetka izdelave zimskih srajc je
15. 7. 1998 in rok dokončanja del 31. 8.
1998,

– rok začetka izdelave letnih kap je
25. 4. 1998 in rok dokončanja 31. 5.
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 2. 4. 1998 do
9. ure, na naslov Carinska uprava RS, prev-
zemnici Erika Anderlič in Račič Karmen,
Šmartinska 130, Ljubljana, tel.
061/140-10-44, int. 21-78, soba št. 709.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 2. 4. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Carinska uprava RS,
odpiranje vodi Tatjana Pečar Rus, Šmartin-
ska 130, Ljubljana, tel. 061/140-10-44,
int. 21-73, faks 061/140-21-55, sejna so-
ba, 11. nad.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 24. 4. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Carinska uprava RS, kont.
oseba Barbara Gašperlin, Šmartinska 130,
Ljubljana, tel. 061/140-10-44, int. 22-77,
faks 061/140-21-55, soba št. 719.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 1. 4. 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 1. 6. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 1. 5. 1998.
Carinska uprava RS

Ob-1143
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca izdelave podložene
betonske plošče in kamnoseška dela

oziroma oblikovanje ploščadi ob cerkvi
Vseh svetih na Žalah

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Mestna občina Ljubljana, Adamič Lun-
drovo n. 2, Ljubljana, kont. oseba Vida Sta-
novnik, vodja naročila, Adamič Lundrovo n.
2, soba 255/II, Ljubljana, tel. 13-33-269 in
faks 318-350 in Župnijski urad, Na žalah 2,
Ljubljana.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izdelava podložne
betonske plošče in kamnoseška dela
oziroma oblikovanje ploščadi ob cerkvi
Vseh svetih na Žalah.

3. Orientacijska vrednost naročila:
15,000.000 SIT.

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

Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike v viši-
ni 10%.
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Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pris-
pele po pošti ali osebno predložene najka-
sneje do 6. 4. 1998 do 12.45, na naslov:
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava,
Dani Klarič, Adamič Lundrovo n. 2, 1000
Ljubljana, soba 255/II, Ljubljana, tel.
13-33-269 in faks 318-350.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj –
ureditev okolice Vseh svetih na Žalah –
JR/45”.

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

Javno odpiranje ponudb bo 6. 4. 1998
ob 13. uri, v prostorih Mestne občine Ljub-
ljana, Adamič Lundrovo nabrežje 2, Ljublja-
na, pred sobo št. 143 v I. nadstropju. Odpi-
ranje bo vodil Vidmar Stane.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa v 7 dneh po podpisu sklepa.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Mestna občina Ljubljana,
Mestna uprava, kont. oseba Dani Klarič,
Adamič Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana, so-
ba 255/II.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
od 16. 3. 1998 do 20. 3. 1998, s fotoko-
pijo potrdila o plačilu 20.000 SIT.

Način plačila: s položnico na žiro račun
Mestne občine Ljubljana, št.
50100-845-50358, s pripisom “JR/45 –
ureditev okolice cerkve Vseh svetih na Ža-
lah“.

9. Opcija ponudbe je 60 dni.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila je v zakonskem roku.
Mestna občina Ljubljana

in
Župnijski urad Sv. Križa na Žalah

Št. 663-05-009(98 Ob-1131
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 delo, družino in socialne
zadeve, kont. oseba Darja Naglič, Kotniko-
va 5, Ljubljana, tel. 178-34-30, faks
061/178-34-56, soba št. 22.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: pisarniški material.
3. Orientacijska vrednost naročila:

40,000.000 SIT oziroma 20,000.000 SIT
letno.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek maj 1998 in zaključek april 2000.

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

Merila: celovitost ponudbe, kakovost,
kvaliteta, cena, popust, dostava, dobavni
roki, jamstva, možnost dodatne ponudbe.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 6. 4. 1998 do
12. ure, na naslov: Ministrstvo za delo, dru-
žino in socialne zadeve, prevzemnica Dar-
ja Naglič, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, tel.
178-34-30, faks 178-34-56, soba št. 22.

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 9. uri, na naslovu: Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve, odpiranje vodi
Darja Naglič, Kotnikova 5/IV, Ljubljana, sej-
na soba.

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

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

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve, Kotnikova 5/IV, recep-
cija.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 3. 4. 1998 za 6.000 SIT.

Način plačila: virmansko nakazilo na ra-
čun številka: plačilo s položnico na žiro ra-
čun št. 50100-637-55221.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko.
Ponudba mora veljati do: 30. 5. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 13. 3. 1998.
Ministrstvo za delo, družino

in socialne zadeve

Ob-1152
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Krško, kont. oseba Ivanka Kra-
ljič, CKŽ 14, Krško, tel. 0608/22-771, faks
0608/22-221.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izdelava lokacijske-

ga načrta za obvoznico Krško (most).
3. Orientacijska vrednost naročila:

5,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek 1. 5. 1998 in/ali zaključek 1. 11. 1998
(sprejem na občinskem svetu).

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 30. 3. 1998 do
10. ure, na naslov: Občina Krško, prevzem-
nica Ivanka Kraljič, CKŽ 14, 8270 Krško,
tel. 0608/22-771, faks 0608/22-221.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 30. 3. 1998
ob 10.30, na naslovu: Občina Krško, odpi-

ranje vodi Vinko Bah, CKŽ 14, Krško, tel.
0608/22-771, faks 0608/22-221.

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: Občina Krško, kont. oseba
Ivanka Kraljič, CKŽ 14, Krško, tel.
0608/22-771, faks 0608/22-221.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 27. 3. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: na račun številka
51600-630-13042.

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

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

čila: 24. 4. 1998.
Občina Krško

Št. 6-4/1-98 Ob-1153
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Mestna občina Koper, kont. oseba Tat-
jana Lečič, Verdijeva 6, Koper, tel.
066/446-290, faks 066/22-393.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: obnova vseh komu-
nalnih naprav, plina in tržnega tlaka Gor-
tanovega in Staničevega trga v Kopru.

3. Orientacijska vrednost naročila:
140,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 6 mesecev ali 180 dni,
začetek 1. 9. 1998 in zaključek 1. 3.
1999.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 15. 4. 1998 do
12. ure, na naslov: Rižanski vodovod Ko-
per, prevzemnica Lesjak Liljana, Ulica
15. maja 13, 6000 Koper, tel. 066/4860,
faks 066/486-120, soba št. 101.

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 15. 4. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Rižanski vodovod
Koper, odpiranje vodi strokovna komisija,
Ulica 15. maja št. 13, Koper, tel.
066/4860, faks 066/486-120, soba št.
113.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 30. 4. 1998.

8. Kraj,  čas  in  oseba,  pri  kateri
lahko zainteresirani ponudniki dvignejo raz-
pisno dokumentacijo: Rižanski vodovod
Koper, kont. oseba Lesjak Liljana, Ulica
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15. maja 13, Koper, tel. 066/4860, faks
066/486-120, soba št. 101.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 1. 4. 1998, za 50.000 SIT.

Način plačila: virman, na račun številka:
51400-601-11191.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Rižanski vodovod Koper, kont. oseba
Dejan Avsec, Ulica 15. maja 13, Koper, tel.
066/486163, faks 066/486-120, soba št.
114.

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

Ponudba mora veljati do 31. 12. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 30. 4. 1998.
Rižanski vodovod Koper, p.o.

Ob-1154
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: RS, Vlada Republike Slovenije, Servis
skupnih služb, kont. oseba Aleš Ponikvar,
Gregorčičeva 27a, Ljubljana, tel.
061/1785-565, faks 061/1785-579, so-
ba št. 58.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: varnostno receptor-

ska služba prostorov državnih upravnih
organov na lokaciji Jesenkova 3 v Ljub-
ljani.

3. Orientacijska vrednost naročila:
8,200.000 SIT.

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

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 24. 3. 1998 do
9. ure, na naslov: RS, Vlada Republike Slo-
venije, Servis skupnih služb, prevzemnica
Mojca Gregorič, Gregorčičeva 27a, Ljub-
ljana, tel. 061/1785-589, faks
061/1785-579, glavna pisarna SSSV.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “ Ne odpiraj – Ponud-
ba” in številko objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta
naročila in naslovom naročnika ter pošil-
jatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 24. 3.
1998 ob 10. uri, na naslovu: RS, Vlada
Republike Slovenije, Servis skupnih služb,
odpiranje vodi Bojan Bučinel, Gregorčiče-
va 27a, Ljubljana, tel. 061/1785-590, 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 30. 3. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: RS, Vlada Republike Slove-
nije, Servis skupnih služb, kont. oseba Aleš

Ponikvar, Gregorčičeva 27a, Ljubljana, tel.
061/1785-565, faks 061/1785-579.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 20. 3. 1998.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 24. 6. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 10. 4. 1998.
Vlada Republike Slovenije

Servis skupnih služb

Ob-1155
Elektro Maribor, javno podjetje za distri-

bucijo električne energije, p.o., Vetrinjska
ulica 2, Maribor, na podlagi določil zakona
o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) ob-
javlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za izgradnjo
poslovnega objekta za potrebe

upravnih in tehničnih služb v Murski
Soboti

1. Investitor: Elektro Maribor, javno pod-
jetje za distribucijo električne energije, p.o.,
Vetrinjska ulica 2, Maribor.

2. Predmet razpisa: gradbena, obrt-
niška in inštalacijska dela pri izgradnji
poslovnega objekta za potrebe uprav-
nih in tehničnih služb v Murski Soboti, v
skupni izmeri 870 m2 neto koristne po-
vršine.

3. Orientacijska vrednost razpisanih del
znaša 130,000.000 SIT.

4. Predvideni rok pričetka del je april
1998, predvideni rok končanja del je maj
1998.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so razvidna iz razpisne dokumenta-
cije.

Ponudba mora veljati do 30. maja 1998.
6. Rok za oddajo ponudbe je 8. april

1998 do 9. ure. Pisne ponudbe je potreb-
no oddati v zaprti pisemski ovojnici z ozna-
ko “Ponudba za izgradnjo poslovnega ob-
jekta v Murski Soboti – Ne odpiraj“ na na-
slov JP Elektro Maribor, Vetrinjska 2, 2000
Maribor.

7. Javno odpiranje ponudb bo 8. aprila
1998 ob 12. uri, v prostorih Elektro Mari-
bor, Vetrinjska ulica 2, Maribor, II. nad-
stropje.

8. Ponudniki bodo o izidu javnega razpi-
sa obveščeni v roku 8 dni od odpiranja po-
nudb.

9. Razpisno dokumentacijo ponudniki
prejmejo na sedežu Elektro Maribor takoj
po objavi uradnega razpisa, in sicer vsak
dan v času od 8. do 10. ure, ob predhod-
nem plačilu 5.000 SIT na žiro račun št.
51800-601-22802, z oznako razpisna do-
kumentacija za poslovni objekt v Murski So-
boti.

Kont. oseba je Matjaž Lepenik, tel.
062/220-0142.

Ob-1156
Elektro Maribor, javno podjetje za distri-

bucijo električne energije, p.o., Vetrinjska
ulica 2, Maribor, na podlagi določil zakona

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

javni razpis
za izbiro izvajalca za ureditev

depandans na Belem Križu v Portorožu
1. Investitor: Elektro Maribor, javno pod-

jetje za distribucijo električne energije, p.o.,
Vetrinjska ulica 2, Maribor.

2. Predmet razpisa: gradbena, obrt-
niška in inštalacijska dela pri ureditvi
depandans  na  Belem  Križu  v  Porto-
rožu.

3. Orientacijska vrednost razpisanih del
znaša 18,000.000 SIT.

4. Predvideni rok pričetka del je april
1998, predvideni rok končanja del je maj
1998.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so razvidna iz razpisne dokumenta-
cije.

Ponudba mora veljati do 30. maja 1998.
6. Rok za oddajo ponudbe je 7. april

1998 do 9. ure. Pisne ponudbe je potreb-
no oddati v Portorožu, “Ne odpiraj“, na na-
slov JP Elektro Maribor, Vetrinjska 2, 2000
Maribor.

7. Javno odpiranje ponudb bo 7. aprila
1998 ob 12. uri, v prostorih Elektro Mari-
bor, Vetrinjska ulica 2, Maribor, II. nad-
stropje.

8. Ponudniki bodo o izidu javnega razpi-
sa obveščeni v roku 8 dni od odpiranja po-
nudb.

9. Razpisno dokumentacijo ponudniki
prejmejo na sedežu Elektro Maribor takoj
po objavi uradnega razpisa, in sicer vsak
dan v času od 8. do 10. ure, ob predhod-
nem plačilu 10.000 SIT na žiro račun št.
51800-601-22802, z oznako razpisna do-
kumentacija za ureditev depandans na Be-
lem Križu v Portorožu.

Kont. oseba je Matjaž Lepenik, tel.
062/220-0142.

JP Elektro Maribor

Ob-1158
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 Romana Berniak, dipl. inž., Titova c.
38, Maribor, tel. 062/44-252, faks
062/104-444.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba  vsebine:  izbira  izvajalca

za  izgradnjo  medkrajevnega  teleko-
munikacijskega  kabla  na  relaciji  KC
Pesnica  pri  Mariboru  –  KC  Zg.  Kun-
gota.

3. Orientacijska vrednost naročila:
24,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 3 mesece, začetek 4. 5.
1998 in zaključek 4. 8. 1998.

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

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upo-
števane preference za domače ponudnike.
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Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 3. 4. 1998 do
8. ure, na naslov: Telekom Slovenije, PE
Maribor, prevzemnik vložišče, Titova c. 38,
2001 Maribor, tel. 062/44-414, faks
062/104-444.

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 9. uri, na naslovu: Telekom Slovenije,
PE Maribor, odpiranje vodi Dušan Nova-
čan, dipl. prav., 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 17. 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, soba št. 006.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 30. 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 Romana Berniak, dipl. inž., Titova c.
38, Maribor, tel. 062/44-252, faks
062/104-444.

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

Ponudba mora veljati do: 14. 6. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 28. 4. 1998.
Telekom Slovenije

PE Maribor

Ob-1159
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: specifikacija potreb-

nih materialov:
1. 18 ton tirnic S 49, 880 N/mm2,
2. 340 kosov podložnih plošč za si-

stem S 49 ravne,
3. 160 kosov podložnih plošč za si-

stem S 49 z nagibom 1:20,
4. 1.100 kosov vijakov z matico “T”

oblike za pritrditev tirnic pri “SKL” siste-
mu (DŽ 11b),

5. 2.250 kosov dvojnih vzmetnih
obročkov (DŽ 70),

6. 2.200 kosov lesnih vijakov, tirfon,
l = 160 mm,

7. 420 kosov naprav proti vzdolžne-
mu pomiku tirnic S 49 za lesen prag,

8. 27 kosov lepljenih izoliranih stikov
tip “L”, l = 2,80 m, za S 49,

9. 2 kosa lepljenih izoliranih stikov
tip “L”, l = 3,60 m, za S 49,

10. 1 kos križišče S 49–12° vključe-
no v dvojno tirno zvezo K 4 Zalog (kom-
pletno s kretniškimi pragi),

11. 2 kosa kretnica S 49-R = 215-6°
vključena v dvojno tirno zvezo K4 Zalog
(kompletni s kretniškimi pragi),

12. 3 kosi kretnica S 49-R = 200-6° L
vključene v dvojno tirno zvezo K4 Zalog
(kompletne s kretniškimi pragi),

13. 1 kos križišče S 49-12° vključe-
no v dvojno tirno zvezo K4 Zalog (kom-
pletno s kretniškimi pragi),

14. 1 kos kretnica S 49-R = 500-1:12 D
vključena v dvojnio tirno zvezo K4 Zalog
(kompletno s kretniškimi pragi),

15. 44.327 m3 tolčenca 22-56 in si-
pine 4-8 v skladu z navodilom o kakovo-
sti točenca (Ur. l. RS, št. 39/95 in dopol-
nitev Ur. l. RS, št. 75/96).

3. Orientacijska vrednost naročila:
ca. 103 mio SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek junij 1998 in zaključek julij 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 14. 4. 1998 do
14. ure, na naslov: SŽ – materialno poslo-
vanje, prevzemnica Lili Banovič, Trg OF 6/I,
1506 Ljubljana, tel. 061/322-746, faks
061/322-746, soba št. 6.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 16. 4. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Slovenske železni-
ce, d.d., odpiranje vodi Leon Kostiov, dipl.
inž., Kolodvorska 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 15. 5. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: SŽ – materialno poslova-
nje, kont. oseba Lili Banovič, Trg OF 6/I,
Ljubljana, tel. 061/322-746, faks
061/322-745, soba št. 6.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 31. 3. 1998 za 18.900 SIT.

Način plačila: virmanski nalog na račun
številka: 50100-601-14744 (domači po-
nudniki) 50100-620-133-27620-593834
(tuji ponudniki).

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: 17. 7. 1998,

90 dni.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 5. 6. 1998.

Slovenske železnice, d.d., Ljubljana

Ob-1160
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: MOP, Uprava RS za varstvo narave in
Občine Ajdovščina, Nova Gorica, Idrija, Vi-
pava, Kanal, kont. oseba Ada Štravs-Brus,
dipl. inž. gradb., Vojkova 1b, Ljubljana, tel.
061/178-44-38, faks 061/178-40-52, so-
ba št. 221, e-mail ada.stravs-brus@mo-
puvn.sigov.mail.si.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: strokovne podlage

za varovanje kraških vodnih virov Trnov-
sko-Banjške planote.

3. Orientacijska vrednost naročila:
8,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: največ 9 mesecev, dokon-
čanje do 30. 11. 1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 6. 4. 1998 do
12. ure, na naslov: MOP, Uprava RS za
varstvo narave, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b,
prevzemnica Jelka Šimenc (vložišče upra-
ve), Vojkova 1b, Ljubljana, tel.
061/178-44-09, faks 061/178-40-52, so-
ba št. P13.

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 7. 4. 1998
ob 10. uri, na naslovu: MOP, Uprava RS za
varstvo narave, odpiranje vodi Ada
Štravs-Brus, dipl. inž. gradb., Vojkova 1b,
Ljubljana, tel. 061/178-44-38, faks
061/178-40-52, soba št. 221, e-mail
ada.stravs-brus@mopuvn.sigov.mail.si.

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: MOP, Uprava RS za varstvo
narave, kont. oseba Vesna Plemelj, Vojkova
1b, Ljubljana, tel. 061/178-44-33, faks
061/178-40-52, soba št. 217, e-mail ve-
sna.plemelj@mopuvn.sigov.mail.si.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 6. 4. 1998 do 10. ure.

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

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

čila: 8. 5. 1998.
Ministrstvo za okolje in prostor

Uprava RS za varstvo narave
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Ob-1161
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 Brezovica, kont. oseba Janez
Miklič, Tržaška c. 390, Brezovica, tel.
653-222.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: notranja oprema

prizidka OŠ Brezovica – 11 matičnih
učilnic, 5 specialnih učilnic, 4 kabineti,
1 temnica, 1 mala telovadnica z garde-
robo.

3. Orientacijska vrednost naročila:
21,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 45 dni, začetek 17. 4.
1998 in zaključek 31. 5. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji, reference na šolskih objektih,
atesti opreme, rok dobave, najcenejša po-
nudba ni nujno najugodnejša.

Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike v viši-
ni 15%.

Upoštevane  bodo  ponudbe,  ki  bodo
predložene  najkasneje  do  3.  4.  1998
do  9.  ure,  na  naslov:  Občina  Brezovica,
prevzemnica  Ivanka  Stražišar,  Tržaška
c. 390, Brezovica, tel./faks 653-223, 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 6. 4. 1998
ob 13. uri, na naslovu: Občina Brezovica,
odpiranje vodi Dušan Povšič, Tržaška c.
390, Brezovica, tel./faks 653-223, sejna
soba.

7. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Brezovica, kont.
oseba Janez Miklič, Tržaška c. 390, Brezo-
vica, tel./faks 653-223.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 23. 3. 1998 za 15.000 SIT.

Način plačila: z virmanom na račun šte-
vilka: 50106-630-810113.

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

čila: 18. 4. 1998.
Občina Brezovica

Št. 353-6/98 Ob-1162
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) iz programa urejanja stavb-
nih zemljišč za leto 1998 Občina Lenart
objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za
izgradnjo kanalizacije v industrijski

coni Lenart, II. faza
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, Le-
nart v Slovenskih goricah.

2. Predmet javnega naročila: izgradnja
kanalizacije v industrijski coni Lenart, II.
faza, po projektu Inštituta za ekološki
inženiring Maribor, št. 6H8031.

3. Navedba vsebine dela: dela se bodo
izvajala po projektu Inštituta za ekološki
inženiring Maribor, št. proj. 6H8031, in
sicer:

– fekalna kanalizacija v projektirani cesti
III. in IV. v dolžini 205 m (∅ 20 cm),

– kanalizacija – kanal II. v dolžini 55 m
(∅ 20 cm).

4. Orientacijska vrednost naročila je
3,000.000 SIT – funkcionalni ključ v roke.

5. Predvideni rok pričetka del je 4. 5.
1998, rok dokončanja pa 30. 5. 1998.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– ponudbena cena,
– reference ponudnika,
– rok plačila situacij.
7. Vsebina ponudbe: ponudba mora vse-

bovati vse elemente, naštete v navodilu po-
nudnikom za izdelavo ponudbe.

8. Upoštevane  bodo  ponudbe,  ki  bo-
do predložene najkasneje v 20 dneh od
objave razpisa, to je do 2. 4. 1998 do
12. ure, na naslov: Občina Lenart, Trg os-
voboditve 7, 2230 Lenart v Slovenskih go-
ricah.

9. Ponudbe morajo biti oddane v zape-
čateni kuverti z oznako: “Ne odpiraj – Po-
nudba javni razpis – kanalizacija, industrij-
ska cona, II. faza”.

Na kuverti mora biti tudi razviden po-
nudnik.

10. Javno odpiranje ponudb bo 3. 4.
1998 ob 9. uri v prostorih Občine Lenart,
Trg osvoboditve 7, Lenart v Slovenskih gori-
cah, soba 24/II.

11. Ponudniki  bodo  o  izidu  razpisa
obveščeni  najkasneje  v  15  dneh  od
dneva odpiranja ponudb, to je do 18. 4.
1998.

12. Naročnik si pridržuje pravico, da
zmanjša obseg del. Izvajalec v primeru
zmanjšanega naročila ni upravičen do uve-
ljavljanja odškodnine iz tega naslova.

13. Zainteresirani ponudniki lahko dvig-
nejo razpisno dokumentacijo na Občini Le-
nart, Trg osvoboditve 7, Lenart v Slovenskih
goricah, soba 19/I.

14. Razpisna dokumentacija je na raz-
polago od dneva objave razpisa v Uradnem
listu RS, pa do 30. 3. 1998, vsak delovnik
med 7. in 13. uro.

15. Dodatna pojasnila glede razpisne
dokumentacije lahko zainteresirani ponud-
niki dobijo na Občini Lenart, tel.
062/724-205, int. 10 oziroma 26 (Irena
Golob, Silvo Slaček).

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

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

čila: 24. 4. 1998.
Občina Lenart

Ob-1163A
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Družba za avtoceste Republike Sloveni-
je, d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje.

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

podlag za študijo primerjave variant in
idejnega projekta za priključek Celje –
vzhod.

3. Orientacijska vrednost naročila:
50,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del

Končni  datum  za  oddajo  projektne
dokumentacije,  ki  je  predmet  1.  faze
razpisane  naloge  je  60 dni  po  podpisu
pogodbe.

Datum oddaje idejnega projekta, ki je
predmet 2. faze pa je 60 dni po pridobitvi
strokovnih usmeritev za izdelavo IP.

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 14. 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 Izdelava strokovnih podlag za študijo pri-
merjave variant in idejnega projekta za pri-
ključek Celje – vzhod” – M. P. Na hrbtni
strani mora biti označen naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 14. 4. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Direkcija Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana,
naročnik: Družba za avtoceste Republike
Slovenije, d.d., odpiranje vodi strokovna ko-
misija, 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 6. 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 14. 4. 1998, za 5.000 SIT.

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

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko: Družba za državne
ceste, d.o.o., Ljubljana, kont. oseba Mar-
jana Potočnik, dipl. inž., Tržaška 19a,
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1000 Ljubljana, tel. 061/178-83-67, faks
061/178-83-32, soba št. 226.

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

Ponudba mora veljati do 13. 6. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 15. 5. 1998.

Ob-1163B
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Družba za avtoceste Republike Sloveni-
je, d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje.

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

podlag in idejnega projekta za LN magi-
stralne ceste M-3 na odseku Hajdina–
Zagrebška cesta na Ptuju.

3. Orientacijska vrednost naročila:
15,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del

Rok oddaje projektne dokumentacije
idejnega projekta je tri mesece po podpisu
pogodbe oziroma potrditvi variante.

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 14. 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 Izdelava strokovnih podlag in idejnega
projekta za LN magistralne ceste M-3 na
odseku Hajdina–Zagrebška cesta na Ptuju”
– M. P. Na hrbtni strani mora biti označen
naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 14. 4. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Direkcija Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana,
naročnik: Družba za avtoceste Republike
Slovenije, d.d., odpiranje vodi strokovna ko-
misija, 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 6. 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 14. 4. 1998, za 4.000 SIT.

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

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko: Družba za državne ce-
ste, d.o.o., Ljubljana, kont. oseba Marjana
Potočnik, dipl. inž., Tržaška 19a, Ljubljana,
tel. 061/178-83-67, faks 061/178-83-32,
soba št. 226.

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

Ponudba mora veljati do 13. 6. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 15. 5. 1998.
Družba za avtoceste

v Republiki Sloveniji, d.d.

Ob-1164A
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za promet in zveze – Direk-
cija RS za ceste, kont. oseba Jure Pejano-
vič, dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-89, faks 061/178-81-23, so-
ba št. 205.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: PZI rekonstrukcije
R 352/1306 Šentilj–Gornja Radgona od
km 2+200 do km 3+100 vključno s kri-
žišča za Ceršak.

3. Orientacijska vrednost naročila:
6,000.000 SIT.

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 30. 3. 1998 do
8.30, na naslov: Družba za državne ceste,
d.o.o., prevzemnik vložišče, Tržaška 19a,
Ljubljana, tel. 061/178-83-25, faks
061/178-83-26, soba št. 123.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za PZI rekonstrukcije Šentilj–Gornja Rad-
gona.” – M. M. Na hrbtni strani mora biti
označen naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 30. 3.
1998 ob 9. uri, na naslovu: Ministrstvo za
promet in zveze – Direkcija RS za ceste,
odpiranje vodi strokovna komisija, Tržaška
19, Ljubljana, tel. 061/178-80-74, faks
061/178-81-23, 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 22. 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 20. 3. 1998, za 2.500 SIT.

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

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko: Družba za državne ce-
ste, d.o.o., Ljubljana, kont. oseba Metka
Marinček, dipl. inž., Tržaška 19a, Ljubljana,
tel. 061/178-84-37, faks 061/178-83-26,
soba št. 208.

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

Ponudba mora veljati do 30. 5. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 29. 5. 1998.

Ob-1164B
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za promet in zveze – Direk-
cija RS za ceste, kont. oseba Andrej Vižin,
dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-30, faks 061/178-81-23, so-
ba št. 417.

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

PGD, PZI za rehabilitacijo vozišč po sez-
namu (EBRD).

3. Orientacijska vrednost naročila:
112,000.000 SIT.

4. Rok dokončanja del: zaključek 30. 7.
1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 14. 4. 1998 do
9.30, na naslov: Družba za državne ceste,
d.o.o., prevzemnik vložišče, Tržaška 19a,
Ljubljana, tel. 061/178-83-25, faks
061/178-83-26, soba št. 123.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za Izdelava PGD, PZI za vozišča po sezna-
mu EBRD” – B. F. Na hrbtni strani mora biti
označen naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 14. 4. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Ministrstvo za pro-
met in zveze – Direkcija RS za ceste, odpi-
ranje vodi strokovna komisija, Tržaška 19,
Ljubljana, tel. 061/178-80-74, faks
061/178-81-23, soba št. 220/II.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 5. 6. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo: Družba za državne ceste, d.o.o.,
Ljubljana, kont. oseba Irena Skubic, Tržaška
19a, Ljubljana, tel. 061/178-83-36, faks
061/178-83-26, soba št. 105.
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Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 20. 3. 1998, za 2.500 SIT.

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

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko: Družba za državne ce-
ste, d.o.o., Ljubljana, kont. oseba Boris Fa-
kin, dipl. inž., Tržaška 19a, Ljubljana, tel.
061/178-84-60, faks 061/178-83-26, so-
ba št. 315.

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

Ponudba mora veljati do 13. 6. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 14. 5. 1998.
Ministrstvo za promet in zveze

Direkcija RS za ceste

Št. 59/98 Ob-1173
Na podlagi zakona o izvrševanju prora-

čuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
5/96), zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97) Občina Pesnica objavlja

javni razpis
za izbiro programov na področju športa

v letu 1998
I. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji

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

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

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

– vrtci in osnovne šole.
II. V letu 1998 bomo financirali nasled-

nje programe:
1. Šport otrok in mladine:
– športna vzgoja predšolskih otrok (pouk

plavanja, program športne značke “Zlati son-
ček”, izvedba smučarskih tečajev,

– športna vadba osnovnošolskih otrok in
srednješolske mladine (80 urni programi
vadbe in pouk plavanja).

2. Šport otrok in mladine usmerjenih v
kakovostni in vrhunski šport:

– programe športne vadbe otrok in mla-
dine usmerjene v kakovostni in vrhunski
šport, in sicer 160-urne programe vadbe in
240-urne programe vadbe.

3. Športnorekreativno dejavnost odraslih.
4. Organizacijo športnorekreativnih pri-

reditev in tekmovanj.
5. Izobraževanje strokovnih delavcev.
6. Vzdrževanje športnih objektov in na-

kup osnovnih sredstev.
III. Izbrane  programe  in  akcije  bomo

sofinancirali v skladu s pravilnikom za izbor
in izvedbo programov športa v Občini Pe-
snica.

Prijavni obrazec, podrobnejše podatke
lahko dobite na Občini Pesnica (soba M
10).

IV. Prednost pri izboru bodo imeli izvajal-
ci neprofitnih organizacij in zavodov.

V. Izvajalci morajo k prijavnem obrazcu
priložiti:

– potrdilo o registraciji,
– poimenske sezname vadečih,
– predračune del, kolikor se prijavljate

na sredstva za vzdrževanje objektov in na-
kup opreme.

VI. Rok za prijavo programov je 10 dni
po objavi tega razpisa v Uradnem listu RS.

VII. Prijave na razpisnem obrazcu pošlji-
te na naslov: Občina Pesnica, Občinski
urad, Pesnica pri Mariboru 39/a, 2211 Pe-
snica pri Mariboru, s pripisom “Javni razpis
– šport”.

VIII. Izbor bo objavljen v 15 dneh po po-
teku roka za oddajo prijav. Z izbranimi izva-
jalci bomo sklenili pogodbe.

Občina Pesnica

Ob-1174
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: gradbena
dela.

Navedba vsebine: injektiranje hribine
v rovu – zapiranje dotokov vode.

3. Orientacijska vrednost naročila:
10,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 3 mesece, začetek 1. 5.
1998 in zaključek 1. 8. 1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 26. 3. 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 26. 3. 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 14. 4. 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 24. 3. 1998 za 10.000 SIT.

Način plačila: nakazilo na žiro račun
RTH, d.o.o., na račun 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: 30. 4. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

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

Št. 5/98 Ob-1184
Prostovoljno gasilsko društvo Postojna,

Ulica 1. maja 7, Postojna, objavlja na podla-
gi zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97)

javni razpis
za nabavo vozila za gašenje

1. Predmet razpisa je nabava novega vo-
zila za gašenje GVC 24/50.

2. Orientacijska vrednost vozila znaša
25,000.000 SIT.

3. Rok dobave: v letu 1998.
4. Ponudbe morajo biti sestavljene v

skladu z razpisom. Poleg tega morajo vse-
bovati še:

– potrdilo o registraciji podjetja,
– možnost vzdrževanja, popravila, in do-

kupa opreme po določenem času.
5. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-

kumentacijo od dneva objave razpisa do
vključno 31. 3. 1998 v prostorih PGD Po-
stojna, Ulica 1.maja št 7 pri Triler Boštjanu.

6. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika:

– cena in pogoji plačila,
– kvaliteta in garancijski rok,
– tehnične karakteristike vozila,
– ustreznost ponudbe,
– možnost servisiranja in popravil.
7. Ponudbe z tehnično dokumentacijo

lahko ponudniki predložijo osebno ali po
pošti do 21. 4. 1998 do 8. ure na naslov
Prostovoljno gasilsko društvo Postojna, Uli-
ca 1. maja 7, Postojna. Ponudbe morajo
biti poslane v zaprti kuverti z oznako “Ne
odpiraj - javni razpis GVC.

8. Javno odpiranje ponudb bo potekalo
v sejni sobi PGD Postojna, Ulica 1. maja 7,
dne 24. 4. 1998 ob 9. uri.

9. Ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v roku 15 dni po javnem odpi-
ranju.
Prostovoljno gasilsko društvo Postojna

Št. 352-4/98 Ob-1100
Na podlagi prvega odstavka 58. člena

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

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Občina Izola, Sončno nabrežje 8, Izola,
kont. oseba Jana Purger, dipl. inž. arh.,
Urad za prostorsko načrtovanje, Postojnska
3, Izola, tel. 066/480-200.

Javni razpis za izbiro izvajalca
s predhodnim ugotavljanjem

sposobnosti
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2. Predmet javnega naročila: predmet
razpisa je ugotovitev usposobljenosti za
pridobitev izdelovalcev, ki izpolnjujejo
pogoje za dejavnost urbanističnega na-
črtovanja v Občini Izola in za izdelova-
nje projektne dokumentacije za potre-
be Občine Izola.

Gre za naslednje naloge:
A) izdelava lokacijskih dokumentacij za

posege v prostor na območju Občine Izola,
B) izdelava strokovnih podlag, prostor-

skih planskih in izvedbenih aktov Občine
Izola,

C) izdelava projektne dokumentacije za
izvedbo posameznih posegov za potrebe
Občine Izola.

Ponudniki lahko kandidirajo za eno, dve
ali vse tri sklope nalog.

3. Orientacijska vrednost naročila
Določi se glede na obseg in predmet

načrtovanega dela in v skladu z veljavnimi
tarifnimi pogoji za dejavnost urbanističnega
načrtovanja in projektiranja.

4. Rok  začetka  in  dokončanja  veljav-
nosti

Sposobnost ponudnikom bo priznana za
dobo 12 mesecev oziroma do konca leta
2000, ko preteče veljavnost sedanjih pro-
storskih planskih aktov Občine Izola.

5. Merila za ugotavljanje in priznanje spo-
sobnosti:

– izpolnjevanje zakonsko določenih po-
gojev za opravljanje dejavnosti urbanistič-
nega načrtovanja (Ad 2.A in 2.B),

– izpolnjevanje zakonsko določenih po-
gojev za opravljanje dejavnosti projektiranja
(Ad 2.C),

– reference in dosedanje izkušnje z iz-
delovalci.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 6. 4. 1998 do
12. ure, na naslov: Občina Izola, Urad za
prostorsko načrtovanje, prevzemnica Klara
Giasse, soba št. 11, tajništvo, Postojnska
3, 6310 Izola, tel. 066/480-200, faks
066/480-210.

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: “Javni razpis – izdelava dokumentacij“.

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

Javno odpiranje ponudb bo 7. 4. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Občina Izola, Urad za
prostorsko načrtovanje, odpiranje vodi Ja-
na Gojanović Purger, dipl. inž. arh., Uradi
občine Izola, sejna soba, Postojnska 3, Izo-
la, tel. 066/480-200, faks 066/480-210.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu s
sklepom dne 21. 4. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
gradivo: Urad za prostorsko načrtovanje,
kont. oseba Barbara Miklavc, Postojnska 3,
Izola, tel. 066/480-200, 480-241, faks
066/480-210, soba št. 15.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 27. 3. 1998 za 4.500 SIT.

Plačilo stroškov priprave razpisne doku-
mentacije na račun številka:
51430-630-90025, s pripisom: za razpis,
izdelava dokumentacij.

9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavlja-
njem sposobnosti.

Ponudba mora veljati do 21. 4. 1999
(12 mesecev).

Predvideni datum odločitve: 21. 4.
1998.

Občina Izola

Ob-1101
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

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Zdravstveni dom Radlje ob Dravi, kont.
oseba Sonja Keuc, Mariborska 37, Radlje
ob Dravi, tel. 0602/73-114, faks
0602/73-072.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine:
I. zdravila skupine D: v vrednosti

12,500.000 SIT,
– sanitetni in medicinsko potrošni, la-

boratorijski in rentgenski material,
II. zobozdravstveni material: v vredno-

sti 10,000.000 SIT.
3. Orientacijska vrednost naročila in

predvideni čas objave razpisa: 22,500.000
SIT, čas objave 13. 3. 1998.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in do-
končanja del: 9 mesecev, začetek 1. 4. 1998
in zaključek 31. 12. 1998 – sukcesivno.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 27. 3. 1998 do
12. ure, na naslov: Zdravstveni dom Radlje
ob Dravi, prevzemnik tajništvo zavoda, Ma-
riborska 37, 2360 Radlje ob Dravi, tel.
0602/73-114, faks 0602/73-072.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 27. 3. 1998
ob 13. uri, na naslovu: Zdravstveni dom Ra-
dlje ob Dravi, odpiranje vodi strokovna ko-
misija, Mariborska 37, Radlje ob Dravi, tel.
0602/73-114, faks 0602/73-072.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 5. 4. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Zdravstveni dom Radlje ob
Dravi, kont. oseba tajništvo zavoda, Mari-
borska 37, Radlje ob Dravi, tel.
0602/73-114, faks 0602/73-072.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 25. 3. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: pri blagajni zavoda ob
prevzemu dokumentacije.

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.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 10. 4. 1998.

Zdravstveni dom
Radlje ob Dravi

Ob-1171
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: Ministrstvo za promet in zveze – Direk-
cija RS za ceste, kont. oseba mag. Mihaela
Dovč, dipl. ek., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-22, faks 061/178-81-23, so-
ba št. 411.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: ugotavljanje spo-

sobnosti za določanje višine, pobiranje,
nakazovanje v proračun in kontrolo vpla-
čil za uporabo cest na območju UE No-
vo mesto.

3. Dobavni rok: 12 mesecev.
4. Merila za ugotavljanje in priznanje spo-

sobnosti: merila, navedena v razpisni doku-
mentaciji.

5. Dokazi, ki jih mora predložiti ponud-
nik glede izpolnjevanja pogojev: dokazi, na-
vedeni v razpisni dokumentaciji.

Upoštevane bodo prijave, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 30. 3. 1998 do 9.30,
na naslov: Družba za državne ceste, d.o.o.,
Ljubljana, prevzemnik vložišče, Tržaška
19a, Ljubljana, tel. 061/178-83-25, faks
061/178-83-26, soba št. 123.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Prijava za
ugotavljanje sposobnosti za določanje viši-
ne za uporabo cest na območju UE Novo
mesto” – M. D. Na hrbtni strani mora biti
označen naslov pošiljatelja.

6. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o priznanju sposobnosti

Ponudniki bodo obveščeni priznanju
sposobnosti najkasneje do 30. 4. 1998.

7. 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 20. 3. 1998 za 1.000 SIT.

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

8. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Ministrstvo za promet in zveze – Direkci-
ja RS za ceste, kont. oseba mag. Mihaela
Dovč, dipl. ek., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-22, faks 061/178-81-23, so-
ba št. 411.

9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavlja-
njem sposobnosti.

Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija RS za ceste
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Sklepi po 42. členu

Ob-1106
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 okolje in prostor – Geo-
detska uprava Republike Slovenije, kont.
oseba Vida Kostanjevec, Šaranovičeva 12,
Ljubljana, tel. 17-84-800, faks 17-84-834,
soba št. P 02. e-mail: pisarna.gu@gu.si-
gov.mail.si.

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

ga materiala za potrebe Območne geo-
detske uprave Ptuj (letne količine).

3. Orientacijska vrednost naročila:
3,000.000 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.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: cene, reference, fiksnost cen, do-
bavni roki, ugodnosti.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 13. 2.
1998 ob 12.30, na sedežu naročnika.

Število prispelih ponudb: 4, najnižja ce-
na: 2,383.006,71 SIT, najvišja cena:
2,474.630 SIT.

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

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 5 z dne 23. 1. 1998,
Ob-288.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 13. 3. 1998.

Ob-1107
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 okolje in prostor – Geo-
detska uprava Republike Slovenije, kont.
oseba Vida Kostanjevec, Šaranovičeva 12,
Ljubljana, tel. 17-84-800, faks 17-84-834,
soba št. P 02. e-mail: pisarna.gu@gu.si-
gov.mail.si.

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

ga materiala za potrebe Območne geo-
detske uprave Maribor (letne količine).

3. Orientacijska vrednost naročila:
3,000.000 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.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: cene, reference, fiksnost cen, do-
bavni roki, ugodnosti.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 13. 2.
1998 ob 10.30, na sedežu naročnika.

Število prispelih ponudb: 4, najnižja ce-
na: 2,468.753,90 SIT, najvišja cena:
2,617.664,80 SIT.

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

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 5 z dne 23. 1. 1998,
Ob-287.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 13. 3. 1998.

MOP – Geodetska uprava
Republike Slovenije

Št. 351-03-6/98-566 Ob-1108
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:

Občina Ljutomer, Vrazova 1, Ljutomer, tel.
069/81-712, faks 069/81-610, soba 215.

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

opreme za vrtec Cven.
3. Orientacijska vrednost naročila:

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

dokončanja del: 20. 2. 1998, zaključek
15. 3. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: ponudbena cena, plačilni pogoji.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 30. 1.
1998 ob 11. uri, v prostorih Občine Ljuto-
mer, Vrazova 1.

Število prispelih ponudb: 8 veljavnih po-
nudb, najnižja cena: 5,059.428,15 SIT, naj-
višja cena: 6,987.847 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-9.

Občina Ljutomer

Ob-1109
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, faks 066/63-932.

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

pinah za leto 1998.
3. Utemeljitev izbire ponudnika: druga

merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe:
I. skupina: izbran ponudnik: Kruh Ko-

per, Ul. 15. maja 12, 6000 Koper;

II. skupina: izbran ponudnik: Agroind »Vi-
pava 1894«, Vinarska cesta 5, 5271 Vipava;

III. skupina: izbran ponudnik: Kmetijska
zadruga Agraria Koper, z.o.o., Ulica 15. ma-
ja 17, 6000 Koper;

IV. skupina: izbran ponudnik: Kras Com-
merce, d.d., Sežana, Šepulje 31, 6210 Se-
žana;

V. skupina: izbran ponudnik: Trgovsko
podjetje Jestvina Koper, Belveder 8, 6000
Koper;

VI. skupina: izbran ponudnik: Droga Por-
torož, Živilska industrija, d.d., Obala 27,
6320 Portorož.

4. 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: 26.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

VIZ Vrtec Mavrica
Izola

Št. 58/98 Ob-1110
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 Pesnica, kont. oseba Vilko Far-
tely, Pesnica pri Mariboru 39/A, Pesnica
pri Mariboru, tel. 062/653-111, faks
062/653-079.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: predhodno ugotav-
ljanje sposobnosti za obnovitvena dela
na občinskih javnih cestah Občine Pe-
snica v letu 1998.

Naročnik je priznal sposobnost nasled-
njim ponudnikom:

– G7 združenje za cestogradnjo, GIZ
G7, Tržaška 2, 1000 Ljubljana,

– Vialit Asphalt, d.o.o., Tržaška 2, 1000
Ljubljana,

– Vlast gradbeništvo in storitve, d.o.o.,
Bolgarska 3, 2000 Maribor,

– Podjetje za gozdne gradnje in hortikul-
turo, d.o.o., Kosarjeva ulica 4, 2000 Mari-
bor,

– Nigrad, d.d., Strma ulica 8, 2000 Ma-
ribor,

– Tempograd, d.o.o., Bezenškova 62,
2000 Maribor,

– SCT, d.d., Slovenska 56, 1000 Ljub-
ljana,

– Cestno podjetje Maribor, Iztokova 30,
2000 Maribor.

3. Orientacijska vrednost naročila:
30,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 3. 1998 in zaključek 31. 12. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe:

– reference,
– tehnične zmogljivosti.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
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Javno odpiranje ponudb je bilo 11. 2.
1998 ob 14. uri, na naslovu: Občina Pesni-
ca, Pesnica pri Mariboru 39/A, Pesnica pri
Mariboru.

Število prispelih ponudb: 8.
7. Postopek izbire izvajalca: dvostopenj-

ski javni razpis (51. do 53. člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpi-

sa: Uradni list RS, št. 7, z dne 30. 1. 1998;
Ob-446.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 27. 2. 1998.

Št. 58/98 Ob-1111
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 Pesnica, kont. oseba Vilko Far-
tely, Pesnica pri Mariboru 39/A, Pesnica
pri Mariboru, tel. 062/653-111, faks
062/653-079.

2. Predmet javnega naročila
Navedba vsebine: redno vzdrževanje

avtobusnih postajališč in javnih površin
v Občini Pesnica v letu 1998.

3. Orientacijska vrednost naročila:
8,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 3. 1998 in zaključek 31. 12. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudni-
ke.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: reference in ponudbena cena.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 11. 2.
1998 ob 13. uri, na naslovu: Občina Pesni-
ca, Pesnica pri Mariboru 39/A, Pesnica pri
Mariboru.

Število prispelih ponudb: 2; najnižja ce-
na: Škruba Zvonko s.p., najvišja cena: Ko-
gal, Karli Udovičič s.p.

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-428.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 27. 2. 1998.

Št. 58/98 Ob-1112

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 Pesnica, kont. oseba Vilko Far-
tely, Pesnica pri Mariboru 39/A, Pesnica
pri Mariboru, tel. 062/653-111, faks
062/653-079.

2. Predmet javnega naročila
Navedba vsebine: vzdrževanje javne

razsvetljave v Občini Pesnica v letu
1998.

3. Orientacijska vrednost naročila:
6,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 3. 1998 in zaključek 31. 12. 1998.

5. 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:

– tehnična opremljenost,
– ponudbena cena.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 11. 2.

1998 ob 14. uri, na naslovu: Občina Pesni-
ca, Pesnica pri Mariboru 39/A, Pesnica pri
Mariboru.

Število prispelih ponudb: 5; najnižja ce-
na: Nigrad Maribor, najvišja cena: Elektro-
tehnika s.p.

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-429.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 27. 2. 1998.

Št. 58/98 Ob-1113

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 Pesnica, kont. oseba Vilko Far-
tely, Pesnica pri Mariboru 39/A, Pesnica
pri Mariboru, tel. 062/653-111, faks
062/653-079.

2. Predmet javnega naročila
Navedba vsebine: vzdrževanje lokalnih

cest v Občini Pesnica v letu 1998.
3. Orientacijska vrednost naročila:

25,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek 1. 3. 1998 in zaključek 31. 12. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga

merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe:
– reference,
– tehnične zmogljivosti,
– ponudbena cena.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 11. 2.

1998 ob 13. uri, na naslovu: Občina Pesni-
ca, Pesnica pri Mariboru 39/A, Pesnica pri
Mariboru.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-
na: Cestno podjetje Maribor, najvišja cena:
Nigrad Maribor.

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-427.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 27. 2. 1998.

Občina Pesnica

Ob-1114
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 Vitanje, kont. oseba Fijavž Sreč-
ko, Vitanje 67, Vitanje, tel. 063/775-042,
faks 063/775-134.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: rekonstrukcija lokal-
ne ceste LC 7110 Sv. Vid–Hudinja III.
faza.

3. Orientacijska vrednost naročila:
15,529.825 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 60 dni, začetek 1. 4. 1998
in zaključek 1. 6. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 18. 2.
1998 ob 12. uri, na naslovu: Občina Vita-
nje, Vitanje 67, Vitanje.

Število prispelih ponudb: 2, najnižja ce-
na: 15,529.825 SIT, najvišja cena:
16,197.574 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. 9, z dne 6. 2. 1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 20. 3. 1998.

Občina Vitanje

Ob-1115
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 Rogatec, Rogatec 159, Roga-
tec, kont. oseba Pavel Strajn, tajnik obči-
ne, Rogatec 159, tel. 063/827-127, faks
063/827-93-63.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izgradnja povezoval-
nega mostu med telovadnico in osnov-
no šolo v Rogatcu.

3. Orientacijska vrednost naročila:
13,000.000 SIT.

4. Rok pričetka in dokončanja del: pri-
četek del: marec 1998, dokončanje del:
maj 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumenta-
ciji.

Opis odločujočih meril: cena, plačilni po-
goji, reference, rok dokončanja, usposob-
ljenost ponudnika.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 13. 2.
1998 ob 14. uri, na sedežu naročnika.
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Število prispelih ponudb: 5, najnižja ce-
na: 14,919.246 SIT, najvišja cena:
16,797.994 SIT.

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

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 5, z dne 23. 1. 1998;
Ob-286.

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

Občina Rogatec

Ob-1118
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: JP “Okolje” Piran, d.o.o., kont. oseba
Alenka Poljšak, Fornače 33, Piran, tel.
066/21-75-040, faks 066/21-75-015.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: smetarsko vozilo ša-

sija Mercedes ali Man z nadgradnjo vo-
lumna.

3. Orientacijska vrednost naročila:
20,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 3 mesece ali 90 dni.
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:

– cena,
– reference,
– finančni pogoji.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo  februar-

ja 1998 ob 13. uri, na naslovu: JP “Okolje”
Piran, Fornače 33.

Naročnik JP “Okolje” Piran, d.o.o., For-
nače 33, Piran.

Število prispelih ponudb: 5, najnižja ce-
na: 24,396.709 SIT, najvišja cena:
27,772.728 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-143.

JP Okolje Piran, d.o.o.

Ob-1119
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 Ormož, kont. oseba Pavla Iva-
nuša, Ptujska c. 6, Ormož,
tel.062/701-041, faks 062/701-721, so-
ba št. 9.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine:
a) dobava pisarniškega materiala,
b) dobava potrošnega materiala.
3. Orientacijska vrednost naročila:

a) 3,200.000 SIT,
b) 1,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek 25. 1. 1998 in zaključek 31. 12. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga

merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-

vane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe:
– cena,
– plačilni pogoji.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 9. 1.

1998 ob 10. uri, na naslovu: Občina Or-
mož, Ptujska c. 6, Ormož.

Število prispelih ponudb: a) 4, b) 1; naj-
nižja cena: 1,309.124 SIT, najvišja cena:
1,665.643 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: 13. 3. 1998.

Občina Ormož

Št. 219/98 Ob-1128
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: Študentski domovi v Ljubljani, kont. ose-
ba Mojca Oražem, Cesta 27. aprila 31,
Ljubljana, tel. 123-27-55, faks 271-312.

2. Predmet javnega naročila
Navedba vsebine: zamenjava oken in

vrat na fasadi blokov VIII. in IX. v štu-
dentskem naselju v Rožni dolini v Ljub-
ljani.

3. Orientacijska vrednost naročila:
50,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 3 mesece, začetek 5. 4.
1998 in zaključek 15. 7. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: konkurenčnost cene, reference.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 16. 2.
1998 ob 12. uri, na naslovu: Študentski
domovi v Ljubljani, Cesta 27. aprila 31, Ljub-
ljana.

Naročnik: Študentski domovi v Ljubljani,
Cesta 27. aprila 31, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 18, najnižja ce-
na: 33,592.046 SIT, najvišja cena:
71,061.974 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-151.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 13. 3. 1998.

Študentski domovi v Ljubljani

Št. 21/98 Ob-1133
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: Pedagoški inštitut, kont. oseba Mitja Sar-
doč, Gerbičeva 62, Ljubljana, tel.
061/331-625, faks 061/331-637, soba
št. 206.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine:
– 1 kos usmerjevalnik CISCOP 1603,
– 2 kosa Nokia modema BB512 –

4W,
– 1 kos PC strežnik s programsko

opremo,
– 1 kos brezprekinitveni napajalnik

(UPS) za strežnik s programsko opre-
mo,

– 5 kosov PC delovnih postaj s pro-
gramsko opremo,

– 2 kosa HP laserska tiskalnika A4,
– 2 kosa HP Jetdirect EX Plus za ti-

skanje v mreži,
– postavitev UTP lokalne računalniš-

ke mreže s pripadajočo opremo.
Pedagoški inštitut, Gerbičeva 62, 1000

Ljubljana.
3. Orientacijska vrednost naročila:

5,436.600 SIT.
4. Dobavni rok: 21 dni.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga

merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-

števane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe:
– materialna ustreznost,
– poslovna in finančna solidnost,
– ustrezne poslovne povezave,
– primerne reference,
– ugodna cena.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 16. 2.

1998 ob 10. uri, na naslovu: Pedagoški
inštitut, Gerbičeva 62, 1000 Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 6, najnižja ce-
na: 4,996.196,30 SIT, najvišja cena:
6,025.423 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 5 z dne 23. 1. 1998,
Ob-251.

Pedagoški inštitut
Ljubljana

Št. 552/98 Ob-1134
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: OŠ Mihe Pintarja Toleda Velenje, Kidri-
čeva 21, kont. oseba Zora Grilec, tel.
063/401-814, faks 063/856-888.

2. Predmet javnega naročila: prehram-
beno blago.
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Navedba vsebine: živila in material za
prehrano.

3. Orientacijska vrednost naročila:
20,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 10 mesecev.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja

cena in druga merila, navedena v razpisni
dokumentaciji.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: merila, navedena v razpisu in raz-
pisni dokumentaciji.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo na naslo-
vu: OŠ Mihe Pintarja Toleda Velenje, Kidri-
čeva 21, dne 24. 2. 1998 ob 8. uri.

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. 5 z dne 23. 1. 1998,
Ob-211.

8. Sposobnost je bila podeljena:
– Era, d.d., Prešernova 10, Velenje,
– Mesnine Žerak, Rogatec 21, Roga-

tec,
– Kmetijska zadruga Šaleška dolina, Trg

svobode 12, Šoštanj,
– Oskrba, d.d., Trg 4. julija 46, Dravo-

grad,
– Klasje MPP Celje, d.d., Prešernova

23, Celje,
– Pekarska družba Savinjski kruhek,

d.o.o., Šlandrov trg 35, Žalec,
– Presta, d.o.o., Cesta talcev 2, Vele-

nje,
– MT Center, d.o.o., Cankarjeva 1d, Ve-

lenje,
– Veletrgovina Koloniale, d.d., Tržaška

cesta 39, Maribor,
– Kmetijska zadruga Laško, Kidričeva uli-

ca 2,
– Žito, Pekarstvo in testeninarstvo, Šmar-

tinska 154, Ljubljana.

Št. 552/98 Ob-1135

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime in sedež naročnika: Osnovna šo-

la Mihe Pintarja Toleda, Kidričeva 21, Vele-
nje, tel. 40-18-23.

2. Predmet javnega razpisa: gradbena
in ključavničarska dela.

Navedba vsebine: izbira izvajalca za
dobavo in postavitev ograje ob šolskem
igrišču.

3. Orientacijska vrednost: 4,000.000 SIT.
4. Rok za začetek in zaključek del: 5.

maj do 31. maja 1998.
5. Utemeljitev izbire: sprejemljiva cena,

popolna dokumentacija v skladu z razpisni-
mi pogoji.

Kot najboljši ponudnik je bilo izbrano
podjetje Kovinostrugarstvo in galanterija
Franc Pišotek, Vrhole 92, Zg. Ložnica.

6. Kraj in datum javnega odpiranja po-
nudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 20. 2.
1998 v prostorih šole.

Število prispelih ponudb: 13.
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,
št. 546, Ob-212.

8. Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 13. marec 1998.

Osnovna šola Mihe Pintarja Toleda

Ob-1136
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Fakulteta za elektrotehniko Univerze v
Ljubljani, Tržaška 25, Ljubljana.

2. Predmet raziskovalnega naročila: ra-
ziskovalna oprema.

3. Orientacijska vrednost: 1,200.000 SIT.
4. Utemeljitev izbire ponudnika: navede-

na merila v razpisu.
5. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb je bilo na sedežu naročnika, 4. 3.
1998 ob 9. uri.

6. Število prispelih ponudb: 9.
– 4 kom. IBE PC AT kompatibilni rač.

sistem: najnižja cena 859.950 SIT, najvišja
cena 1,187.130 SIT.

7. Datum in številka objave javnega raz-
pisa: Uradni list RS, št. 13 z dne 20. 2.
1998, Ob-754.

Postopek izbire izvajalca: javni razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 14. 3. 1998.

Fakulteta za elektrotehniko

Ob-1146

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: MORS, Kardeljeva ploščad 24–26,
Ljubljana, tel. 061/133-11-11, faks
061/131-81-64.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: obutev, usnjeni arti-

kli, vezeni čini, kovinski artikli, klobučki
in beretke za službene in slovesne uni-
forme.

3. Orientacijska vrednost naročila:
90,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 3 mesece.
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: lastna proizvodnja, teh. tehnol.
opremljenost, cena, reference oziroma os-
tale ugodnosti, vzorci, urejenost sistema,
finančno stanje.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 28. 10.
1997 ob 9. uri, na naslovu: MORS, Karde-
ljeva ploščad 24, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 9 in ena neve-
ljavna.

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. 59, z dne 26. IX.
1997; Ob-4082.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 19. 12. 1997.

Ob-1147
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 obrambo, Kardeljeva ploš-
čad 26, Ljubljana, tel. 061/133-11-11, faks
061/131-81-64.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: računalniška stroj-

na in sistemska programska oprema
Ljubljana, Kardeljeva ploščad 26:

– oprema za izdelavo varnostnih kopij,
– Unisys oprema,
– osebni računalniki in računalniške

komponente,
– tiskalniki,
– modemi,
– ostala oprema (torbice za pren. ra-

čunalnike).
3. Orientacijska vrednost naročila:

73,375.334 SIT.
4. Dobavni rok: 1 mesec.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga

merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-

števane preference za domače ponudnike.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 28. 10.

1997 ob 11. uri, na naslovu: MORS, Kar-
deljeva ploščad 24, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 17.
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. 59, z dne 26. IX.
1997.

Ob-1148
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 obrambo, Kardeljeva ploš-
čad 26, Ljubljana, tel. 061/133-11-11, faks
061/131-81-64.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: osebna vozila:
– Renault clio – 18 kosov,
– Renault laguna – 1 kos,
– Land rover – 5 kosov.
3. Orientacijska vrednost naročila:

60,000.000 SIT.
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4. Dobavni rok: 1 mesec.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga

merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-

števane preference za domače ponudnike.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo na na-

slovu: MORS, Kardeljeva ploščad 24, Ljub-
ljana.

Število prispelih ponudb: 3.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 59, z dne 26. IX.
1997.

Ob-1149
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 obrambo, Kardeljeva ploš-
čad 26, Ljubljana, tel. 061/133-11-11, faks
061/131-81-64.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: tovorna vozila:
– avtobus – 1 kos,
– vozila za prevoz hrane – 5 kosov,
– kombi – 3 kosi,
– kombi za prevoz zapornikov – 1

kos,
– tovorno motorno vozilo – 3 kosi,
– Renault traffic – 13 kosov,
– terensko vozilo Unimog – 1 kos,
– Iveco turbo daily – 3 kosi,
– gasilski avtomobil z obračalno les-

tvijo – 1 kos.
3. Orientacijska vrednost naročila:

140,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 4 mesece.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga

merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-

števane preference za domače ponudnike.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo na naslo-

vu: MORS, Kardeljeva ploščad 24, Ljubljana.
Število prispelih ponudb: 8.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 59, z dne 26. IX.
1997.

Ob-1150
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: MORS, Kardeljeva ploščad 24–26,
Ljubljana, tel. 061/133-11-11, faks
061/131-81-64.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: taktični – zaščitni

jopiči.

3. Orientacijska vrednost naročila:
50,000.000 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: kvaliteta materiala, funkcional-
nost, reference, kvaliteta dodatkov, nad-
gradnja, cena, domača proizvodnja, garan-
cija, boniteta, solventnost.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 28. 10.
1997 ob 15. uri, na naslovu: MORS, Kar-
deljeva ploščad 24, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 4 in 1 nepravo-
časna, najnižja cena: 129.560 SIT, najvišja
cena: 384.221,25 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. 59, z dne 26. IX.
1997; Ob-4081.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 19. 12. 1997.

Ministrstvo za obrambo

Št. 03/17346/97 Ob-1165
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Telekom Slovenije, p.o., PE Ljubljana,
Stegne 19, Ljubljana.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Predmet javnega naročila: izbira doba-

vitelja brez omejitev za:
A) – pisarniški potrošni material,
B) – tiskovine,
za potrebe Telekom Slovenije, p.o., PE

Ljubljana.
3. Orientacijska vrednost naročila:
ad. A) 30,000.000 SIT,
ad. B) 10,000.000 SIT.
4. Dobavni rok:
– začetek: 20. 3. 1998,
– zaključek: 20. 9. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga

merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 21. 1.

1998, ob 11. uri na naslovu: Telekom Slove-
nije p.o., PE Ljubljana, Stegne 19, Ljubljana.

Število prispelih ponudb:
ad. A) – 7,
ad. B) – 9.
Podatki o izbranem najugodnejšem po-

nudniku:
ad. A) – Birooprema Vovk, d.o.o., Steg-

ne 21c, 1000 Ljubljana,
ad. B) – Chemo, d.d., Maistrova 10,

1000 Ljubljana.
Vrednost dodeljenega naročila:
ad. A) – 30,000.000 SIT,
ad. B) – 10,000.000 SIT.
7. Postopek izbire dobavitelja: javni raz-

pis za izbiro dobavitelja brez omejitev
(18.-42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 87 z dne 29. XII.
1997; Ob-5600.

Predvideni datum objave dodelitve na-
roila: 19. 2. 1998.

Telekom Slovenije, p.o.
PE Ljubljana

Št. 33/98 Ob-1166
Na podlagi tretjega odstavka 42. in 50.

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

sklep
o izbiri najugodnejših ponudnikov
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Dijaški dom Maribor, Gosposvetska 89,
Maribor, kont. oseba: Željko Gumzi.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine:
– živila in material za prehrano
– brezalkoholne pijače.
3. Orientacijska vrednost naročila:

45,000.000 SIT.
4. Imena oziroma nazivi ponudnikov, ki

so bili izbrani:
Ponudnik:

1. Srednja kmetijska šola Maribor, Vr-
banska c. 30, 2000 Maribor,

2. Božnar - Čebelarstvo, d.o.o., Pol-
hov Gradec 72, 1355 Polhov Gradec,

3. Žito Gorenjka, d.d., Rožna dolina
8, 4248 Lesce,

4. Oljarica, Tovarna olja Kranj, d.d.,
Britof 27, 4000 Kranj,

5. Coca Cola Amatil Slovenija, d.d.,
Celjska c. 8, 3310 Žalec,

6. Bačnik & Co. Prima BB, d.n.o.,
Medvedova 9, 2000 Maribor,

7. Pomurka Trženje Ljubljana, d.o.o.,
Parmova 45, 1000 Ljubljana,

8. Droga, d.d., Obala 27, 6320 Por-
torož,

9. Osem, d.o.o., Sp. Slivnica 107,
1290 Grosuplje,

10. Podravka, d.o.o., Tivolska 50,
1000 Ljubljana,

11. Ljutomerčan Kmetijstvo in prede-
lava, d.d., Kidričeva ul. 2, 9240 Ljutomer,

12. Veletrgovina Koloniale, d.d., Tr-
žaška c. 39, 2000 Maribor,

13. Kolinska Rogaški vrelci, d.o.o.,
Kidričeva 35, 3250 Rogaška Slatina,

14. Galina, d.o.o., Svenškova 44,
2000 Maribor,

15. Gusto - De Presad, Gabrovka 7,
1274 Gabrovka.

16. Fructal Živilska industrija, d.d.,
Tovarniška 7, 5270 Ajdovščina,

17. Žito, Pekarstvo in testeninarstvo,
d.o.o., Šmartinska 154, Ljubljana,

18. Povrtnina, d.d., Tržaška c. 33,
2000 Maribor,

19. Ljubljanske Mlekarne, Tolstojeva
63, 1000 Ljubljana,

20. Pekarna Jager, d.o.o., Ul. Kralje-
viča Marka 6, 2000 Maribor,

21. Agroind. “Vipava 1894” p.o. Vi-
pava, Vinarska c. 5, 5271 Vipava,

22. Mariborska mlekarna, d.o.o.,
Osojnikova ul. 5, 2000 Maribor,

23. Perutnina Ptuj, d.d., Potrčeva c.
10, 2250 Ptuj,

24. Kruh - pecivo, d.d., Ul. Jožice
Flander 2, 2000 Maribor,
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25. Kolinska, d.d., Ljubljana, Šmar-
tinska c. 30, 1000 Ljubljana,

26. ŽE - ŽE Trade, d.o.o., Vinograd-
niška pot 26, 2103 Maribor,

27. Mir Mesna industrija Radgona,
d.d., Lackova 22, 9150 Gornja Radgona,

28. Lidija Kovač, s.p. “Broker”, Žiče
25, 3215 Loče.

5. Čas priznanja sposobnosti: 31. 12.
1998.

Kriteriji za izbiro ponudnikov: merila iz
razpisne dokumentacije.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: javno odpiranje ponudb je bilo
25. 2. 1998 ob 10. uri na naslovu: Dijaški
dom Maribor, Gosposvetska 89, Maribor.

Število prispelih ponudb: 55.
7. Postopek izbire ponudnikov: javni

razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugo-
tavljanjem sposobnosti (50. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 7, z dne 30. 1.
1998, Ob-371.

Dijaški dom Maribor

Ob-1167

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: Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o., Ob
železnici 27, Trbovlje, kont. oseba Stan-
ko Paušer, tel. 0601/26-633, faks
0601/26-090.

2. Predmet javnega naročila: dobava
reprodukcijskega materiala za potre-
be vzdrževanja in obratovanja TE Tr-
bovlje – ponudba št. 2 (Transportni tra-
kovi, ležaji, olja in maziva, strojno
orodje).

3. Orientacijska vrednost naročila
30,100.000 SIT.

4. Rok začetka del: 1. 3. 1998, zaklju-
ček del: 28. 2. 1999.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najniž-
ja cena, druga merila navedena v razpisni
dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudni-
ke.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: plačilni pogoji, poznavanje ter-
moenergetskih naprav in objektov, kadrov-
ska sestava in razpoložljivost, usposoblje-
nost za dela na elektro energetskih napra-
vah.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 6. 2.
1998 ob 11. uri v sejni sobi TET, Ob že-
leznici 27, Trbovlje.

Število prispelih pnudb: 15, najnižja ce-
na: 12,905.045 SIT, najvišja cena:
17,539.321 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. čl. ZJN).

Datum in številka objave jvnega razpisa:
Ur. l. RS, št. 3, z dne 16. 1. 1998.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 13. 3. 1998.

Ob-1168
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: Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o., Ob že-
leznici 27, Trbovlje, kont. oseba Stanko
Paušer, tel. 0601/26-633, faks
0601/26-090.

2. Predmet javnega naročila: dobava re-
produkcijskega materiala za potrebe
vzdrževanja in obratovanja TE Trbovlje
– Ponudba št. 1 (Razsvetljava in instala-
cijski materiali, stikalno relejna in meril-
na tehnika, telekomunikacijske napra-
ve, razni materiali).

3. Orientacijska vrednost naročila
35,600.000 SIT.

4. Rok začetka del: 1. 3. 1998, zaklju-
ček del: 28. 2. 1999.

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: plačilni pogoji, poznavanje ter-
moenergetskih naprav in objektov, kadrov-
ska sestava in razpoložljivost, usposoblje-
nost za dela na elektro energetskih napra-
vah.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 6. 2.
1998 ob 8.30. v sejni sobi TET, Ob železni-
ci 27, Trbovlje.

Število prispelih pnudb: 6, najnižja cena:
27,702.412 SIT, najvišja cena:
29,107.123 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave jvnega razpisa:
Ur. l. RS, št. 3, z dne 16. I. 1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 13. 3. 1998.

Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.

Ob-1169
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Družba za avtoceste v Republiki Slove-
niji, d.d., kont. oseba Suzana Svetličič, dipl.
inž., Ulica XIV. divizije 4, Celje, tel.
061/17-88-387.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izvedba zaščite de-
sne brežine “Mali Vrh” – armirano be-
tonski slopi s plohi – med P252 do
P254+12 na AC odseku Malence–Šmar-
je Sap.

3. Orientacijska vrednost naročila:
50,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek takoj po podpisu pogodbe in zaključek
60 dni po podpisu pogodbe.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: ponudba ponudnika GZL Podjet-
je za geotehnična dela, Ljubljana je bila iz-
brana zaradi najugodnejše cene.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 13. 1.
1998 ob 10. uri na naslovu: Direkcija RS za
ceste, Tržaška 19, Ljubljana.

Naročnik Družba za avtoceste v Republi-
ki Sloveniji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje.

Št. prispelih ponudb: 2, najnižja cena:
48,354.884,70 SIT, najvišja cena:
60,955.282 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 77-78, z dne 12. 12.
1997.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 13. 3. 1998.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji, d.d.

Ob-1170

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 RS za šolstvo in šport, kont.
oseba Branka Abramović Piasevoli, Tru-
barjeva 3/VII, Ljubljana, tel. 212-838, faks
13-12-327.

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

Navedba vsebine: laboratorijska opre-
ma za srednje šole.

3. Orientacijska vrednost naročila:
24,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: začetek 20. 3. 1998 in
zaključek 20. 6. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena, druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji. Pri ocenejvanju ponudb niso
bile upoštevane preference za domače po-
nudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbranih
ponudb: naročnik je pri ocenjevanju ponudb
upošteval merila določena v razpisni doku-
mentaciji. Izbrani ponudniki so izpolnili vse
pogoje določene v razpisni dokumentaciji.
Za izbrane pozicije je oprema izbranih po-
nudnikov cenovno najugodnejša, ustreza ci-
ljem učno-vzgojnega procesa ter vključuje
usposabljanje učiteljev na didaktično zah-
tevnejših učilih.

6. Kraj, datum in ura odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb je bilo 16. 2. 1998
ob 10. uri na naslovu: Ministrstvo za šolstvo
in šport, Urad za šolstvo, Trubarjeva 5, Ljub-
ljana, v sejni sobi (95/III).

Število prispelih ponudb: 6.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).
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Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Ur. l. RS, št. 77-78 z dne 12. 12. 1997.

Predvideni datum objave doelitve naro-
čila 20. 3. 1998.

Ministrstvo RS za šolstvo in šport

Ob-1175
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Sta-
nislav Medvešek, Trg revolucije 12, Trbov-
lje, tel. 0601/26-144, 21-086, faks
0601/26-642.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nakup orodja.
3. Orientacijska vrednost naročila:

6,300.000 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: ponovni javni razpis ni uspel, zato
oddajamo javno naročilo z neposredno po-
godbo.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 3. 2.
1998 ob 11. uri na naslovu: RTH, d.o.o.,
Trbovlje, Trg revolucije 12, Trbovlje.

Število prispelih ponudb: 1.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavlja-
njem sposobnosti.

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Ur. l. RS, št. 5 z dne 23. 1. 1998,
Ob-310J.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 27. 2. 1998.

Ob-1176
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Sta-
nislav Medvešek, Trg revolucije 12, Trbov-
lje, tel. 0601/26-144, 21-086, faks
0601/26-642.

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

centrale.
3. Orientacijska vrednost naročila:

5,500.000 SIT.
4. Dobavni rok: 4 mesece.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga

merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-

števane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: merila, navedena v razpisu in raz-
pisni dokumentaciji.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 13. 2.
1998 ob 11. uri na naslovu: RTH, d.o.o.,
Trbovlje, Trg revolucije 12, Trbovlje.

Število prispelih ponudb: 8, najnižja vred-
nost 5,488.034 SIT, najvišja vrednost
13,015.320 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 53.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Ur. l. RS, št. 5 z dne 23. 1. 1998,
Ob-310C.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 27. 2. 1998.

Ob-1177
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Sta-
nislav Medvešek, Trg revolucije 12, Trbov-
lje, tel. 0601/26-144, 21-086, faks
0601/26-642.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nakup kompaktne

postaje.
3. Orientacijska vrednost naročila:

6,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 4 mesece.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga

merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-

vane preference za domače ponudnike v
višini 5%.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: ponovni javni razpis ni uspel, zato
oddajamo javno naročilo z neposredno po-
godbo.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 16. 2.
1998 ob 8. uri na naslovu: RTH, d.o.o.,
Trbovlje, Trg revolucije 12, Trbovlje.

Število prispelih ponudb: 2.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 5 z dne 23. 1. 1998,
Ob-310K.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 27. 2. 1998.

Ob-1178
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Sta-
nislav Medvešek, Trg revolucije 12, Trbov-
lje, tel. 0601/26-144, 21-086, faks
0601/26-642.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nabava ležajev in te-

snil;
– ležaji
Sposobnost dodeljena: MANA, s.p., Ar-

tiče, BELL, d.o.o., Miklavž.
– oljna tesnila
Sposobnost dodeljena: MANA, s.p., Ar-

tiče, BELL, d.o.o., Miklavž.

– O-tesnila
Sposobnost dodeljena: MANA, s.p., Ar-

tiče, BELL, d.o.o., Miklavž.
3. Orientacijska vrednost naročila:

27,800.000 SIT.
4. Dobavni rok: 12 mesecev.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga

merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-

števane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: merila, navedena v razpisu in raz-
pisni dokumentaciji.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 5. 2.
1998 ob 11. uri na naslovu: RTH, d.o.o.,
Trbovlje, Trg revolucije 12, Trbovlje.

Število prispelih ponudb: 10.
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. 1 z dne 9. 1. 1998,
Ob-12.

RTH, d.o.o., Trbovlje

Ob-1179
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 Kozje, kont. oseba Suzana
Kunst, Kozje 37, Kozje, tel. 063/801-074,
faks 063/801-075.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: podelitev koncesije

za obvezno gospodarsko javno službo
za pregledovanje, nadzorovanje in čiš-
čenje kurilnih naprav, dimnih vodov in
zračnikov zaradi varstva zraka.

3. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: koncesija se podeli za 5
let.

4. Utemeljitev izbire ponudnika
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: ugodnejše cene dimnikarskih sto-
ritev, razpolaganje s strokovnim kadrom in
tehnično zmogljivostjo.

5. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 16. 2.
1998 ob 12. uri, na naslovu: Občina Kozje,
Kozje 37, Kozje.

Število prispelih ponudb: 2.
6. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Ur. l. RS, št. 5 z dne 23. 1. 1998.

Občina Kozje

Št. 91 Ob-1187

Sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Osnovna šola Dobrepolje, Videm 80,
Videm Dobrepolje, kont. oseba Ivan Gran-
dovec.

2. Predmet javnega naročila: prehram-
beno blago.
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Navedba vsebine: živila in material za
prehrano.

3. Orientacijska vrednost naročila:
11,100.000 SIT, predvideni čas objave
razpisa: začetek 17. 1. 1998 in zaključek
12. 2. 1998.

4. Ime oziroma naslov ponudnikov, ki
jim je bila priznana sposobnost in so bili
izbrani kot najugodnejši ponudniki:

1. skupina: goveje in svinjsko meso
ter izdelki – Trgojan, d.o.o., Videm 42b,
Videm Dobrepolje,

2. skupina: meso, perutnine, izdelki
in jajca: Trgojan, d.o.o., Videm 42b, Vi-
dem Dobrepolje,

3. skupina: ribe in ribji izdelki: Trgo-
jan, d.o.o., Videm 42b, Videm Dobrepolje,

4. skupina: sveže in konzervirane vrt-
nine: Trgojan, d.o.o., Videm 42b, Videm
Dobrepolje,

5. skupina: mlevski izdelki: Trgojan,
d.o.o., Videm 42b, Videm Dobrepolje,

6. skupina: sladkor: Trgojan, d.o.o.,
Videm 42b, Videm Dobrepolje,

7. skupina: mleko in mlečni izdelki:
Ljubljanske mlekarne, Tolstojeva 63, Ljub-
ljana,

8. skupina: kakav in izdelki iz kaka-
va: Trgojan, d.o.o., Videm 42b, Videm Do-
brepolje,

9. skupina: olje in izdelki iz olja: Tr-
gojan, d.o.o., Videm 42b, Videm Dobre-
polje,

10. skupina: drobni prehrambeni ar-
tikli: Trgojan, d.o.o., Videm 42b, Videm
Dobrepolje,

11. skupina: čaji in pijače: Trgojan,
d.o.o., Videm 42b, Videm Dobrepolje,

12. skupina: kruh in izdelki: Pekarna
Blatnik, d.o.o., Predstruge 69, Videm Do-
brepolje.

Čas priznanja sposobnosti: od 16. 3.
1998 do 31. 12. 1998.

5. Postopek izbire: javni razpis.
6. Utemeljitev izbire ponudnika: kriteriji

iz razpisne dokumentacije.
7. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb: Osnovna šola Dobrepolje, Videm
80, 16. 1. 1998 ob 12. uri.

8. Število prispelih ponudb: 14.
Datum in številka objave javnega razpi-

sa: Uradni list RS, št. 3 z dne 17. 1. 1998,
Ob-191.

Osnovna šola Dobrepolje

Oddaja javnega naročila brez
javnega razpisa (55. člen)

Št. 64/98 Ob-1098
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: Mestna občina Nova Gorica, kont. ose-
ba Sergij Koglot, Trg Edvarda Kardelja 1,
Nova Gorica, tel. 065/28-011, faks
065/21-233, soba št. 11/1.

2. Predmet javnega naročila: blago.

Navedba vsebine: strojna in program-
ska računalniška oprema po specifika-
ciji iz razpisne dokumentacije.

3. Vrednost dodeljenega naročila:
3,454.988 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 20 dni, začetek 18. 2.
1998 in zaključek 18. 3. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena; druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: cena, daljši garancijski rok in za-
gotovljen servis za vso opremo od roka,
določenega v poglavju 3 (pogoji, ki jih mo-
rajo izpolnjevati ponudniki), reference in us-
posobljenost ponudnika, kakovost ponuje-
ne opreme.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: Mestna občina Nova Gorica, kont.
oseba Sergij Koglot, Trg Edvarda Kardelja
1, Nova Gorica.

Število prispelih ponudb: 7, najnižja ce-
na: 3,511.725 SIT, najvišja cena:
4,072.398 SIT.

Mestna občina Nova Gorica

Št. 04808 Ob-1099
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.
062/449-200, faks 062/449-2311, III.
nad.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: odkup poslovnih

prostorov v Cerknem.
3. Vrednost dodeljenega naročila:

29,775.902 SIT.
4. Rok začetka: začetek 30. 3. 1998.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: edina primerna razpoložljiva lo-
kacija za opravljanje poštnih storitev v tem
kraju.

5. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: Pošta Slovenije, d.o.o., kont. ose-
ba Peter Hometer, Slomškov trg 10, Mari-
bor.

Število prispelih ponudb: 1, najnižja ce-
na: 29,775.902 SIT.

Pošta Slovenije, d.o.o.
Maribor

Ob-1141
Na podlagi tretjega odstavka 55. člena

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

osnovne podatke
o oddaji javnega naročila brez javnega

razpisa
1. Naročnik: Dravske elektrarne Mari-

bor, Obrežna 170, Maribor, kont. oseba
Šef Danilo, tel. 062/300-5710, faks
062/300-5701.

2. Predmet javnega naročila: popravilo
transformatorja z vsemi potrebnimi ak-
tivnostmi (prevozi, premiki).

Glavni podatki transformatorja:
tip transformatorja: 1TOZ75000/123,

tovarniška številka: 402000,
moč: 75000 kVA,
skupna masa: 79 t,
napetost: 121.000/10.500 V.
3. Ocenjena vrednost: 73,000.000 SIT.
4. Rok začetka del takoj; predvideno do-

končanje del v 8 mesecih.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: opis od-

ločujočih meril za izbiro izbrane ponudbe.
Brez takojšnje sanacije okvare bi lahko

prišlo do večje havarije, ki bi imela za posle-
dico veliko direktno in indirektno materialno
in finančno škodo. Trenutno stanje pred-
stavlja veliko ekološko nevarnost morebit-
nega onesnaženja reke Drave s transforma-
torskim oljem. Izbrani ponudnik razpolaga z
ustreznimi prostori, opremo in tehnologijo
za izvedbo popravila, ima ustrezne naprave
za prevzemne poskuse in ima ustrezne re-
ference pri popravilu podobnih naprav ter je
ponudil primerno ceno.

Dravske elektrarne Maribor

Ob-1151
Na podlagi tretjega odstavka 55. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Ministrstvo za obrambo RS, Kardeljeva
ploščad 24–26, Ljubljana, tel.
061/133-11-11, faks 061/131-81-64.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: sodelovanje pri pri-

pravi razpisne dokumentacije za projekt
UP in PRAS – 1S.

3. Vrednost dodeljenega naročila:
3,990.000 SIT.

4. Dobavni rok: 6 mesecev.

Ob-1191
Na podlagi tretjega odstavka 55. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Ministrstvo za obrambo RS, Kardeljeva
ploščad 24–26, Ljubljana, tel.
061/133-11-11, faks 061/131-81-64.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: sanitetni material in

torbice prve pomoči SKZA.
3. Vrednost dodeljenega naročila:

7,028.465,90 SIT.
4. Dobavni rok: 3 mesece.

Ministrstvo za obrambo

Javni razpisi

Št. 35209-0001/98 Ob-1084
Na podlagi določil 6. člena odloka o dim-

nikarstvu v Občini Tolmin (Ur. gl. št. 16/96)
ter na podlagi določil 10. točke 17. člena
statuta Občine Tolmin, Občinski svet obči-
ne Tolmin objavlja
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javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje

dimnikarstva v Občini Tolmin
1. Razpisovalec koncesije: Občina Tol-

min, Padlih borcev št. 1 b, Tolmin.
2. Predmet razpisane koncesije: pregle-

dovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih
naprav, dimnih vodov in zračnikov naprav
moči do 499 kw za dimnikarski okoliš Pod-
brdo.

3. Koncesija za izvajanje dimnikarstva iz
2. točke tega javnega razpisa bo podeljena
enemu najugodnejšemu ponudniku.

4. Koncesija za izvajanje dimnikarstva iz
2. točke tega javnega razpisa bo podeljena
za obdobje 5 let od dneva podpisa konce-
sionarske pogodbe.

5. Ponudnik za pridobitev koncesije mo-
ra izpolnjevati naslednje razpisne pogoje:

– da je državljan Republike Slovenije,
– da je pravna oseba, vpisana v sodni

register ali samostojni podjetnik prijavljen
pri ustrezni davčni upravi Republike Slove-
nije,

– da je registriran za opravljanje dimni-
karske dejavnosti,

– da z ustreznimi listinami dokaže, da
ima na razpolago potrebne merilne inštru-
mente za opravljanje del iz naslova koncesi-
je, ki jo želi pridobiti,

– da z ustreznimi listinami dokaže, da
ima zagotovljene zadostne delovne kapaci-
tete za izvajanje del iz naslova koncesije, ki
jo želi pridobiti,

– da z ustreznimi listinami dokaže, da je
strokovno in kadrovsko usposobljen za
vzpostavitev in vodenje katastra emisij kuril-
nih naprav,

– da predloži reference o dosedanjem
svojem delu;

– da poda pismeno izjavo, da bo sklenil
zavarovanje proti odgovornosti za škodo, ki
jo z opravljanjem svoje dejavnosti lahko pov-
zroči tretji osebi.

6. Vsebina ponudbe mora vsebovati:
– dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 5.

točke javnega razpisa,
– predloge cen za opravljanje storitev.
7. Merila za izbor koncesionarja:
– ocenjeno najugodnejše izpolnjevanje

pogojev iz 5. točke tega javnega razpisa,
– najugodnejša cena za opravljanje sto-

ritev dimnikarstva,
– druge posebej ponujene ugodnosti

koncedentu.
8. Podroben opis naselij s številom gos-

podinjstev, ki tvorijo dimnikarski okoliš Pod-
brdo, ponudniki lahko dobijo pri strokovni
službi Oddelka za okoje in prostor pri Obči-
ni Tolmin.

9. Način in roki za oddajo ponudb: po-
nudbe s predpisano vsebino in dokazili mo-
rajo prispeti na naslov Občine Tolmin, Od-
delek za okolje in prostor, Tolmin, Ulica
Padlih borcev št. 1, v roku 14 dni po dnevu
objave javnega razpisa. Ponudba mora biti
oddana v  zaprti ovojnici z oznako in naslo-
vom ponudnika ter z oznako koncesije, ki jo
želi ponudnik pridobiti, in sicer: “Ne odpiraj
– Ponudba za koncesijo za dimnikarski oko-
liš Podbrdo”. Ponudbe, ki ne bodo ustreza-
le določilom tega javnega razpisa, bo razpi-
sna komisija izločila iz postopka in jih neod-
prte vrnila ponudnikom.

10. Ponudniki bodo o izboru najugod-
nejšega ponudnika obveščeni v roku 30 dni
po končanem roku za prijavo za javni razpis.

Občina Tolmin
Oddelek za okolje in prostor

Št. 12/98 Ob-1085
Na podlagi odloka o načinu izvajanja kon-

cesije gospodarske javne službe urejanja
javnih parkirišč in odvoza nepravilno parki-
ranih vozil na območju Mestne občine Ptuj
(Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št.
11/97 in 1/98) objavlja Mestna občina Ptuj

javni razpis
za oddajo koncesije za izvajanje

gospodarske javne službe urejanja
javnih parkirišč in odvoza nepravilno
parkiranih vozil na območju Mestne

občine Ptuj
A) Splošni pogoji
1. Naročnik: Mestna občina Ptuj, Mestni

trg 1, Ptuj.
2. Predmet koncesije: urejanje javnih

parkirišč in odvoz nepravilno parkiranih
vozil.

3. Trajanje koncesije: koncesija se po-
deljuje za obdobje dveh let.

4. Lokacija: območje Mestne občine
Ptuj.

5. Rok: predviden pričetek del na izvaja-
nju urejanja javnih parkirišč in odvoza  ne-
pravilno parkiranih vozil se začne takoj po
podpisu koncesijske pogodbe oziroma ta-
koj po pridobitvi vseh potrebnih dovoljenj in
soglasij.

B) Razpisni pogoji
Družbe, ki se bodo udeležile tega javne-

ga razpisa, morajo izpolnjevati naslednje po-
goje:

– da je pravna oseba registrirana v Re-
publiki Sloveniji ali samostojni podjetnik
prijavljen na območju Republike Slovenije,

– da ima odločbo za opravljanje te de-
javnosti v skladu z veljavno zakonodajo,

– da pripravi in predloži študijo s prika-
zom predvidene prometne ureditve javnih
parkirišč, njegovih pomembnejših sestavnih
delov, oceno vrednosti naprav in objektov,
potreben čas ureditve, finančni plan, plan
investicij, pogoje in način za upravljanje z
javnimi parkirišči in odvoza nepravilno parki-
ranih vozil,

– da predloži ptrebne dosedanje refe-
rence za izvajanje razpisane dejavnosti,

– da ima zagotovljena potrebna sredstva
v zvezi z izgradnjo in upravljanjem javnih
parkirišč ter odvozom nepravilno parkiranih
vozil,

– da razpolaga z zadostnimi strokovnimi
kadri in drugimi potenciali za realizacijo iz-
gradnje in upravljanja javnih parkirišč ter od-
vozom nepravilno parkiranih vozil,

– da prevzame obveznosti dosedanjega
izvajalca (odkup opreme in prevzem 11 de-
lavcev),

– da ima veljavno licenco za opravljanje
prevoza stvari za latne potrebe v notranjem
cestnem prometu, ki ne more biti prenoslji-
va na podizvajlca,

– da ponudi vsa razpisana dela v celoti,
– da predloži vzorec koncesijske pogod-

be.
C) Merila za izbiro najprimernejšega po-

nudnika so:

– izpolnjevanje razpisnih pogojev iz B
točke tega razpisa,

– cena posameznih storitev s točnim pri-
kazom strukture cene,

– višina deleža dobička koncedentu,
– višina in način plačila koncedentu za

pridobitev koncesije,
– program zagotovitve sredstev za naba-

vo opreme za upravljanje javnih parkirišč ter
za odvoz nepravilno parkiranih vozil,

– kakovost in realnost programa izvaja-
nja koncesijske dejavnosti,

– reference.
D) Ostali pogoji:
– koncesionar bo moral v primeru pod-

pisa koncesijske pogodbe zagotoviti banč-
no garancijo v višini najmanj 70% predvide-
ne investicijske vrednosti,

– ponudbo v zapečateni ovojnici z ozna-
ko “Ne odpiraj! Ponudba za koncesijo za
javna parkirišča” je potrebno dostaviti v
45. dneh po objavi v Uradnem listu RS na
naslov: Mestna občina Ptuj, Oddelek za
okolje, prostor in gospodarsko infrastruktu-
ro, Mestni trg 1, Ptuj, do 12. ure. Kolikor se
izteče 45. dan na dela prosti dan (sobota,
nedelja, praznik), se ponudbe oddajo na-
slednji delovni dan do 12. ure,

– razpisana dokumentacija in vse ostale
informacije v zvezi z razpisom so na voljo na
oddelku proti plačilu 10.000 SIT na ŽR št.
52400-630-20701. Kontaktna oseba je
Herbet Glavič - tel. 062/772-731,

– odpiranje ponudb bo naslednji dan po
preteku roka razpisa ob 12. uri na Oddelku
za okolje, prostor in gospodarsko infrastruk-
turo Mestne občine Ptuj,

– javnega odpiranja se lahko udeležijo
ponudniki le ob predložitvi pismenega poob-
lastila,

– koncedent si pridržuje pravico, da v
postopku priprave analize ponudb zahteva
od ponudnikov dodatne podatke,

– o izbiri najprimernejšega ponudnika bo
odločeno z upravno odločbo v 60 dneh po
odpiranju ponudb.

Mestna občina Ptuj

Št. 13/98 Ob-1086
Na podlagi 21. člena odloka o organizi-

ranju, izvajanju in načinu podelitve koncesi-
je za obvezno lokalno gospodarsko javno
službo pregledovanje, nadzorovanje in
čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in
zračnikov na območju Mestne občine Ptuj
(Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 3/97
in 1/98) objavlja Mestna občina Ptuj

javni razpis
za izbiro koncesionarja za izvajanje
lokalne gospodarske javne službe

pregledovanje, nadzorovanje in
čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov

in zračnikov na območju Mestne
občine Ptuj

A Splošni pogoji
1. Koncedent: Mestna občina Ptuj,

Mestni trg 1, Ptuj.
2. Predmet koncesije: opravljanje dejav-

nosti skladno z določili odloka o organizira-
nju, izvajanju in načinu podelitve koncesije
za obvezno lokalno gospodarsko javno služ-
bo pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje
kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov
na območju Mestne občine Ptuj (Uradni



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 20 / 13. 3. 1998 / Stran 2125

vestnik Mestne občine Ptuj, št. 3/97 in
1/98) – v nadaljevnaju “odlok o koncesiji”.

3. Območje koncesije: območje Mest-
ne občine Ptuj.

4. Pričetek in trajanje koncesije: konce-
sijsko razmerje se sklene s podpisom kon-
cesijske pogodbe za dobo 5 let.

5. Rok za predložitev prijav je 45. dan
po objavi v Uradnem listu RS. Kolikor se
izteče 45. dan na dela prost dan (sobota,
nedelja, praznik), se rok podaljša do prvega
delovnega dne do 12. ure. Pisne prijave z
zahtevanimi dokazili in prilogami morajo biti
oddane v zapečateni kuverti z naslovom:
Mestna občina Ptuj, Oddelek za okolje, pro-
stor in gospodarsko infrastrukturo, Mestni
trg 1, 2250 Ptuj, s pripisom “Ne odpiraj!
Prijava za koncesijo – dimnikarstvo”.

B) Pogoji za koncesijo
1. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati konce-

sionar:
– da je pravna oseba, vpisana v sodni

register ali samostojni podjetnik, prijavljen
pri ustrezni davčni upravi v RS,

– da je registriran za opravljanje konce-
sijske dejavnosti iz 2. člena odloka o kon-
cesiji v skladu z veljavno zakonodajo ter
izpolnjuje pogoje iz 6. člena odloka o kon-
cesiji,

– da razpoalga z zadostnim številom stro-
kovnega kadra za opravljanje koncesijske
dejavnosti,

– da predloži program izvajanja javne
službe za čas trajanja koncesije, oziroma
najmanj za eno poslovno leto,

– da predloži cenik storitev,
– da je ustrezno tehnično opremljen za

izvajanje koncesije,
– da predloži reference o dosedanjem

delu ter garancijo za kvalitetno opravljanje
storitev dejavnosti javne službe.

2. Vsebina ponudbe:
– dokazila in predlogi o izpolnjevanju po-

gojev iz prejšnje točke,
– predlog višine in načina plačila odškod-

nine za koncesijo,
– predlog načina zavarovanja zoper ško-

do in načina povračila škode, ki jo konce-
sionar pri opravljanju koncesijske dejavno-
sti stori uporabnikom,

– izjava koncesionarja o zagotovitvi in-
terventnega izvajanja dimnikarske službe na
poziv uporabnikov ali pristojnih organov ob
vsakem času,

– izjava o prevzemu obveze po zaposlitvi
delavcev, ki na območju Mestne občine Ptuj
že opravljajo dimnikarsko dejavnost,

– izjava, o spoštovanju strokovnih, teh-
ničnih, organizacijskih in razvojnih nalog kon-
cesijske dejavnosti ter usmeritev občine,

– izjava o doslednem upoštevanju teh-
ničnih, strokovnih, organizacijskih in drugih
standardov ter normativov v skladu z določili
republiških in občinskih predpisov za oprav-
ljanje koncesijske dejavnosti.

C) Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– izpolnjevanje pogojev iz točke B tega
razpisa,

– program izvajanja koncesijske dejav-
nosti,

– cena dimnikarskih storitev s točnim pri-
kazom strukture cene za posamezno storitev,

– višina in način plačila odškodnine kon-
cedentu za pridobljeno koncesijo,

– način izvajanja in vodenja katastra emi-
sije škodljivih snovi iz malih in srednjih kuril-
nih naprav,

– prevzem delavcev, ki na območju
Mestne občine Ptuj že opravljajo dimnikar-
sko dejavnost,

– reference o dosedanjem delu,
– druge posebne ugodnosti ponudnika.
D) Ostali pogoji
1. Odpiranje ponudb bo naslednji delov-

ni dan po preteku razpisnega roka ob 11.
uri v prostorih Mestne občine Ptuj, Mestni
trg 1.

2. Javnega odpiranja ponudb se lahko
udeležijo ponudniki le ob predložitvi pisme-
nega pooblastila.

3. Javni razpis je veljaven, ča se v prvem
roku nanj pravočasno prijavita najmanj dva
ponudnika. Razpis je neuspešen, če do pre-
teka roka ni predložena nobena prijava in
če posamezen, v razpisu zahtevan pogoj ni
vsebovan v nobeni od pravočasno prispelih
ponudb.

4. O izbiri koncesionarja bo odločeno z
upravno odločbo v 60 dneh po odpiranju
ponudb.

5. Podrobni razpisni pogoji in dodatne
informacije v zvezi z razpisom so na voljo,
proti plačilu 10.000  SIT na ŽR Mestne
občine Ptuj št. 52400-630-20701, na Od-
delku za okolje, prostor in gospdoarsko in-
frastrukturo Mestne občine Ptuj, Mestni tg
1/III, Ptuj pri Alenki Korpar, tel.
061/772-861.

Mestna občina Ptuj

Ob-1087
Agencija občine Zagorje ob Savi za raz-

voj, d.o.o., po pooblastilu Rudnika Zagorje
v zapiranju, d.o.o., na podlagi odredbe o
načinu oddajanja subvencij, dotacij in dru-
gih transferov iz sredstev proračuna Repub-
like Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/98) in v skla-
du z letnim programom dela Rudnika Za-
gorje v zapiranju, d.o.o. (RZVZ), objavlja

javni razpis
za subvencioniranje investicij iz

naslova odpiranja novih delovnih mest,
na katera se bodo prezaposlili presežni

delavci Rudnika Zagorje v zapiranju
1. Predmet razpisa: dodelitev subvenci-

je za sofinanciranje investicij, ki bodo v skla-
du z investicijskimi programi omogočile za-
poslitev presežnih delavcev RZVZ.

2. Višina sredstev razpisa
Višina sredstev je določena z letnim pro-

gramom dela RZVZ za leto 1998 oziroma v
skladu z višino sredstev Proračuna Republi-
ke Slovenije za leto 1998, dodeljenih RZVZ
za aktivne oblike prezaposlovanja. Za posa-
mezno delovno mesto, ki bo odprto v skla-
du z realizacijo investicije, bo prosilec lahko
pridobil subvencijo v višini 4,360.000 SIT.

Posamezni gospodarski družbi, samo-
stojnemu podjetniku oziroma kmetu (prosil-
cu) bodo sredstva dodeljena nepovratno v
višini do 50% vrednosti investicije.

3. Pogoji za prijavo na razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo prosil-

ci, ki bodo s svojimi investicijskimi progra-
mi dokazali možnost odprtja novih delov-
nih mest z zagotovilom, da bodo nanje za-
poslili presežne delavce Rudnika Zagorja v
zapiranju.

Pogoji za prijavo na javni razpis je dvig
razpisne dokumentacije.

Prosilci morajo predložiti investicijski pro-
gram, izdelan v skladu s Priročnikom za pri-
pravo investicijskega programa (Inštitut za
ekonomiko investicij, Ljubljanska banka,
d.d., Ljubljana, december 1991) oziroma z
Navodilom za izdelavo investicijskega pro-
grama manjših naložbenih projektov (Inšti-
tut za ekonomiko investicij, Ljubljanska ban-
ka, d.d., Ljubljana, marec 1992). Iz investi-
cijskega programa mora biti poleg osnovnih
podatkov investitorja jasno razvidno dose-
danje poslovanje investitorja, finančna kon-
strukcija projekta z dokazilom o zagotavlja-
nju lastnih sredstev, donosnost in likvidnost
projekta, čas vračanja vloženih sredstev, ko-
likor investitor lastna sredstva zagotavlja s
kreditom, tržne možnosti, tehnično-tehno-
loški in ekološki vidik investicije, kadrovski
vidik ter ostali pričakovani ekonomski učinki
investicije.

Investicijski program mora zagotavljati
sodoben, energetsko varčen in ekološko
čist tehnološki proces.

Investicijski program mora zagotavljati,
da investitor v roku štirih let ne bo izvajal
programa ugotavljanja trajno presežnih de-
lavcev.

V investicijskem programu mora biti na-
vedeno natančno število delavcev, ki jih na-
merava investitor na novo zaposliti z naved-
bo zahtevane stopnje in smeri izobrazbe.
Če investitor zahteva posebne delovne iz-
kušnje in znanja, naj navede tudi te. Če želi
investitor zaposliti delavce z zdravstvenimi
omejitvami, ali če je pripravljen na svoje
stroške prekvalificirati delavce, kolikor ni na
razpolago delavcev za zahtevano izobraz-
bo, naj to posebej navede.

Investicijski program strokovno oceni
podjetje, izbrano  s strani RZVZ.

4. Merila za dodelitev sredstev
Sredstva bodo dodeljena prosilcem, ob

izpolnjenih pogojih 3. točke tega javnega
razpisa, po prednostnih merilih. Prednost
bodo imeli prosilci:

1. katerih sedež bo na področju Obrt-
no industrijske cone Kisovec oziroma kate-
rih investicija se bo izvajala na tej lokaciji,

2. ki bodo na novo ustanovili gospo-
darsko družbo ali pridobili status samostoj-
nega podjetnika oziroma status kmeta,

3. ki bodo uvajali novo dejavnost v
lokalnem okolju,

4. ki opravljajo oziroma bodo oprav-
ljali proizvodno dejavnost, vključno s pro-
izvodnimi storitvami,

5. ki bodo zaposlovali delavce RZVZ
z zdravstvenimi omejitvami,

6. ki prvič kandidirajo za dodelitev
subvencij iz tega naslova,

7. ki imajo boljše reference.
5. Obvezna vsebina vloge
Vloga mora vsebovati:
– investicijski program, izdelan v skladu

s 3. točko tega javnega razpisa in potrebna
dokazila, s katerimi so dokazane navedbe iz
investicijskega programa;

– fotokopijo priglasitvenega lista – 1/1
in 1/2 (samo za že obstoječe samostojne
podjetnike);

– veljavno registracijo družbe oziroma
sklep o vpisu v sodni register (samo za že
obstoječe gospodarske družbe);
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– BON 1 za preteklo leto in BON 2, ki
ne sme biti starejši od 30 dni (za že obstoje-
če gospodarske družbe);

– dokazilo o plačanih davkih, potrjeno
od krajevno pristojne izpostave DURS, ki ne
sme biti starejše od 30 dni (za že obstoječe
samostojne podjetnike);

– dokazilo o izpolnjevanju z zakonom
predpisanih pogojev za opravljanje prigla-
šene oziroma registrirane dejavnosti;

– pismo o nameri ene izmed slovenskih
bank za izdajo bančne garancije, vnovčljive
na prvi poziv;

– bilanci stanja in izkaza uspeha za leti
1996 in 1997 (za že obstoječe gospodar-
ske družbe);

– bilanci stanja in uspeha ter napovedi
za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti
z vsemi prilogami za leti 1996 in 1997 (za
že obstoječe samostojne podjetnike);

– odločbo o odmeri davka iz dejavnosti
za leto 1996 (za že obstoječe samostojne
podjetnike);

– odločbo oziroma potrdilo Upravne
enote o priznanem statusu kmeta (za prosil-
ce, ki imajo oziroma so v postopku pridobi-
vanja statusa kmeta),

– potrjen vzorec pogodbe ali izjavo, da
prosilec soglaša s pogoji pogodbe,

– pisno dokazilo delavca RZVZ, da se je
pripravljen prezaposliti k prosilcu (obrazec
dokazila je del razpisne dokumentacije),

– reference.
V primeru, da prosilec izpolnjuje pred-

nostno merilo iz 4.2. točke, mora vloga po-
leg investicijskega programa, pisma o na-
meri banke in pisnega dokazila delavca vse-
bovati še dokumentacijo iz ostalih alinej 5.
točke razpisa glede na postopek registraci-
je oziroma priglasitve, v katerem se nahaja v
trenutku prijave na razpis in morebitna dru-
ga dokazila, s katerimi razpolaga. Na na-
slovnici investicijskega programa naj bo v
tem primeru navedeno, da gre za ustanav-
ljanje nove gospodarske družbe, za pridobi-
vanje statusa samostojnega podjetnika ozi-
roma kmeta.

6. Način in rok prijave
Vloge je potrebno dostaviti osebno ali

poslati s priporočeno pošiljko na naslov:
Agencija za razvoj, d.o.o., Cesta zmage
35b, 1410 Zagorje ob Savi.

Vloge morajo biti posredovane v zaprti
kuverti z oznako pošiljatelja ter z oznako:
Ne odpiraj – vloga “Prezaposlovanje delav-
cev RZVZ”.

Komisija bo odpirala vloge, oddane do
vključno torka, 14. aprila 1998, v sejni sobi
Območne obrtne zbornice Zagorje, Cesta
zmage 35b, Zagorje v četrtek, 16. aprila
1998 ob 10. uri.

Odpiranje vlog bo javno.
7. Postopek ocenjevanja vlog
Komisija za ocenjevanje vlog bo prosil-

ce, ki bodo oddali nepopolne vloge, v os-
mih dneh pisno pozvala k dopolnitvi vlog.
Rok dopolnitve je 15 dni. Vloge, ki ne bodo
dopolnjene v tem roku, se bodo zavrgle.

Komisija bo o dodelitvi subvencij obve-
stila prosilce, ki bodo izpolnjevali razpisne
pogoje, najkasneje v roku 45 dni po odpira-
nju vlog.

V času od objave razpisa dalje bodo po-
tencialni prosilci lahko opravili razgovor s
presežnimi delavci RZVZ. V tem času bodo

prosilci lahko pridobili v primeru interesa s
strani presežnega delavca RZVZ dokazilo
le-tega, da se je pripravljen prezaposliti k
prosilcu. Potencialni prisilec mora interes
za razgovor z delavci RZVZ javiti na sedež
Agencije za razvoj, d.o.o. (pisno, osebno ali
po telefonu).

S prosilci, katerim bodo dodeljene sub-
vencije, bo RZVZ sklenil pogodbo o dodeli-
tvi le-teh, ko bo znana višina proračunskih
sredstev za aktivne oblike prezaposlovanja,
opredeljena s pogodbo med RZVZ in Re-
publiko Slovenijo, Ministrstvom za gospo-
darske dejavnosti.

8. Začetek in trajanje javnega razpisa
Prosilci lahko zaprosijo za dodelitev sub-

vencije od dneva objave tega razpisa do
vključno 14. aprila 1998.

9. Razpoložljivost informacij
Vsa dodatna pojasnila in informacije so

na voljo na sedežu Agencije za razvoj, d.o.o.,
Zagorje, Cesta zmage 35b, Zagorje pri Petri
Kovač Smrkolj, tel. 0601/68-333, vsak de-
lovni dan od 7. do 11. ure, kjer lahko intere-
senti dvignejo razpisno dokumentacijo (raz-
pis, vzorec pogodbe in kadrovska struktura
presežnih delavcev RZVZ, predlog dokazila)
proti plačilu 2.000 SIT, ki jih nakađžejo na
ŽR št. 52720-601-14200, Agencija za raz-
voj, d.o.o. Na sedež Agencije za razvoj,
d.o.o., morajo interesenti sporočiti tudi inte-
res za razgovor z delavci RZVZ.

Agencija občine Zagorje
ob Savi za razvoj, d.o.o.

Ob-1120
Republika Slovenija, Ministrstvo za šol-

stvo in šport na podlagi zakona o organiza-
ciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Ur. l. RS, št. 12/96 in 23/96) in odredbe
o načinu oddajanja subvencij, dotacije in
drugih transferov iz sredstev proračuna RS
(Ur. l. RS, št.5/98) objavlja

javni razpis
za izvajanje programov stalnega

strokovnega izobraževanja,
spopolnjevanja in usposabljanja
strokovnih delavcev v vzgoji in

izobraževanju v Republiki Sloveniji v
šolskem letu 1998/99

1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-
strstvo za šolstvo in šport, Župančičeva 6,
Ljubljana.

2. Predmet razpisa: izpeljava programov
stalnega strokovnega izobraževanja, spopol-
njevanja in usposabljanja strokovnih delav-
cev v vzgoji in izobraževanju v Republiki
Sloveniji (v nadaljevanju: programi).

2.1. Programi
Programi so razvrščeni:
2.1.1. Prednostna področja
  1. Programi, ki podpirajo pripravo in

uvajanje novih programov v okviru kurikular-
ne prenove.

  2. Programi za mentorje in pripravnike.
  3. Programi za šolstvo narodnosti, za-

mejske Slovence in učitelje otrok zdomcev.
  4. Programi za spopolnjevanje učiteljev

za pripravo na maturo.
  5. Programi za spopolnjevanje učiteljev

otrok s posebnimi potrebami.
  6. Programi za preprečevanje in razre-

ševanje vzgojne problematike (zasvojeno-
sti, nasilje, suicidalnost...).

  7. Programi računalništva in uporabe
računalnika iz programa “Računalniško opi-
smenjevanje”.

2.1.2. Drugi programi po področjih na-
vedenih v razpisni dokumentaciji.

Morebitni prejemniki (v nadaljevanju: pre-
jemniki) lahko ponudijo programe za eno ali
več področij.

2.2. Merila za izbor in stopnjo financira-
nja programov

Merila za izbor in stopnjo financiranja
programov so:

  1. prednostno področje,
  2. strnjenost in povezanost vsebin v

programu,
  3. skladnost metod in oblik dela s cilji,
  4. možnost priznavanja programov v

izrednem ali podiplomskem študiju (kredit-
no vključevanje),

  5. da je program nadaljevalni ali že uve-
ljavljen,

  6. deficitarnost področja, s katerega je
ponujen program,

  7. reference predavateljev za izvedbo
programa,

  8. evalvacijske reference izvajalcev,
  9. cena izvedbe in ekonomičnost izpe-

ljave programa,
  10. prednost pri izbiri programov raču-

nalništva in uporabe računalnika bodo imeli
programi usposabljanja, ki podpirajo upora-
bo že nameščene licenčne programske
opreme in doseženo raven računalniške
strojne opreme na šolah.

2.3. Splošni pogoji za prijavo
Na javni razpis se lahko prijavijo pravne

in fizične osebe, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:

  1. So registrirane za opravljanje izobra-
ževalne ali raziskovalne dejavnosti.

  2. Morajo razpolagati z ustreznimi pro-
stori in opremo (tehnologija, računalniška
tehnologija, učne delavnice in drugo) za iz-
peljavo programov v primeru, da jih ne bo-
do izpeljali v regionalnih enotah Oddelka za
stalno strokovno spopolnjevanje Zavoda RS
za šolstvo.

  3. Imajo zaposlene predavatelje z us-
treznimi strokovnimi referencami ali sklenje-
ne predpogodbe s pogodbenimi predavate-
lji za šolsko leto 1998/99.

  4. Imajo reference, ki izkazujejo, da
prejemnik izvaja programe, ki so predmet
razpisa ali druge izobraževalne programe.

2.4. Vloga
Vloga mora biti pripravljena v skladu z

navodili prejemnikom za izdelavo vloge, ki
je sestavni del razpisne dokumentacije.

Vloga mora biti oddana na originalnih
obrazcih in disketah iz razpisne dokumenta-
cije.

3. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina sredstev tega razpisa

znaša:
– za stalno strokovno izobraževanje,

spopolnjevanje in usposabljanje 125 milijo-
nov SIT,

– programi za računalniško opismenje-
vanje in uporabo računalnika v višini 30 mili-
jonov SIT iz posebnih sredstev programa
Računalniško opismenjevanje.

4. Določitev obdobja porabe sredstev
Dodeljena sredstva morajo prejemniki

porabiti v šolskem letu 1998/99.
5. Način oddaje vloge
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Vse vloge morajo biti oddane v zaprti
ovojnici, z navedbo naročnika in oznako “Ne
odpiraj – Vloga za izvajanje programov stal-
nega strokovnega spopolnjevanja za šolsko
leto 1998/99”. Na ovojnici mora biti vidno
označena firma oziroma ime prejemnika in
njegov naslov.

Prejemniki oddajo vloge v Oddelku za
stalno strokovno spopolnjevanje Zavoda RS
za šolstvo, Poljanska 26, Ljubljana (pritličje
desno) pri Lidiji Skubic. Rok za oddajo vlo-
ge je 17. 4. 1998 do 12. ure. Prejemniki
lahko oddajo vlogo tudi priporočeno po po-
šti s tem, da se kot pravočasna šteje vloga,
oddana na pošto do istega dne in ure, kot je
predvideno za osebno oddajo vloge.

Nepravilno opremljene in nepravočasno
oddane vloge bo komisija zavrnila v postop-
ku odpiranja vlog.

6. Informativni dnevi
Za prejemnike bodo organizirani infor-

mativni dnevi:
  1. 17. 3. 1998 ob 10. uri za doseda-

nje izvajalce,
  2. 19. 3. 1998 ob 10. uri za doseda-

nje izvajalce,
  3. 20. 3. 1998 ob 10. uri za nove izva-

jalce,
  4. 26. 3. 1998 ob 10. uri rezervni ter-

min.
Drugih informativnih dni ne bomo orga-

nizirali.
Vsi organizirani informativni dnevi se bo-

do izvedli v prostorih Zavoda RS za šolstvo,
Poljanska 28, soba št.215, 2. nadstropje.

7. Javno odpiranje vlog
Javno odpiranje vlog, na katerega so

vabljeni vsi prejemniki, bo 20. 4. 1998 ob
11. uri v prostorih Zavoda RS za šolstvo,
Poljanska 28, soba št.215, 2. nadstropje.
Pred odpiranjem vlog morajo predstavniki
prejemnikov predložiti pisno pooblastilo.

8. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko prejem-

niki dvignejo v Oddelku za stalno strokovno
spopolnjevanje Zavoda RS za šolstvo, Po-
ljanska 26, Ljubljana (pritličje desno) pri Li-
diji Skubic, vsak delovni dan od 9. do 11.
ure, na podlagi dokazila o vplačilu.

Razpisna dokumentacija obsega:
  1. Navodila prejemnikom za izdelavo

vloge z navedbo potrebnih dokumentov, ki
jih mora prejemnik predložiti naročniku.

  2. Podatki o področjih stalnega stro-
kovnega spopolnjevanja strokovnih delav-
cev v vzgoji in izobraževanju v šolskem letu
1998/99.

  3. Okvirna višina sredstev, ki so na raz-
polago prejemnikom.

  4. Navodila za izpeljavo programov stal-
nega strokovnega spopolnjevanja pedagoš-
kih delavcev in metodologija priprave pro-
gramov z vrednotenjem.

  5. Način določanja deleža, ki ga prej-
me posamezni prejemnik – Izhodišča in me-
rila za pripravo in izvedbo programov stalne-
ga strokovnega spopolnjevanja v letu
1998/99.

  6. Predstavitev regionalnih enot Oddel-
ka za stalno strokovno spopolnjevanje Za-
voda RS za šolstvo s kapacitetami razpolož-
ljive AV tehnologije.

  7. Vzorec pogodbe.
  8. Merila za izbor in stopnjo financira-

nja programov.

  9. – diskete in izpise programov,
  – obrazec za razpolaganje z ustreznimi

prostori in opremo (IC, obr. 01),
  – obrazec za predstavitev predavateljev

(IC, obr. 02),
  – obrazec za dosedanje reference (IC,

obr. 03).
  10. Za vse izobraževalne programe, ki

so vezani na programe računalništva in upo-
rabe računalnika iz programa “Računalniš-
ko opismenjevanje” in so financirani iz pro-
grama Računalniško opismenjevanje, izja-
vo, da bo izvajal izobraževanje v skladu s
programom in načinom dela v programu Ra-
čunalniško opismenjevanje.

Razpisno dokumentacijo je možno dobi-
ti proti plačilu 8.000 SIT na žiro račun:
50100-603-401756 (obvezno dokazilo –
fotokopija virmana ali položnice). Pri plačilu
v namen nakazila obvezno navedite šifro
7007.

V ceno razpisne dokumentacije so vra-
čunani materialni stroški za pripravo razpi-
sne dokumentacije.

9. Rok za obvestilo
Prejemniki bodo o izidu razpisa obveš-

čeni najkasneje v 45 dneh od dneva odpira-
nja vlog.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 403-01-627/98 Ob-1127
Na podlagi točke B 1. člena uredbe o

uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in
razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane v pr-
vem polletju leta 1998 (Ur. l. RS, št. 15/98)
objavljamo

razpis
za dodelitev subvencije izvoznikom za
izvoz vina s slovenskim geografskim

poreklom
Predmet razpisa je dodelitev subvencije

za pomoč pri pripravi nevstekleničenega vi-
na s slovenskim geografskim poreklom za
izvoz v letu 1998.

Za stabilizacijo vinskega trga v Republiki
Sloveniji je Ministrstvo za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano pripravljeno v okviru pro-
računskih sredstev zagotoviti pomoč za pri-
pravo nevstekleničenega vina s slovenskim
geografskim poreklom za izvoz, in sicer za
količino ca. 15 mio. litrov.

Vsebina ponudbe:
V ponudbi morajo biti navedeni naslednji

podatki:
– ime, sedež oziroma naziv ponudnika;
– reference ponudnika;
– predlog količine po vrstah vina (tarifna

številka), ki bo predmet izvoza;
– po posameznih vrstah vina pričakova-

no pomoč pri pripravi vina za izvoz, ki omo-
goča realizacijo posla na enoto in skupno;

– predvideno državo v katero se izvaža;
– obdobje predvidenega izvoza;
– izjavo ponudnika, da jamči za točnost

podatkov.
K ponudbi morajo biti priložene nasled-

nje priloge:
– dokazilo o registraciji iz katerega izha-

ja, da se ponudnik lahko ukvarja z navede-
no dejavnostjo;

– izkaz finančnega stanja ponudnika
(BON 1 in BON 2 ali BON 3);

– predpogodba oziroma pogodba o iz-
vozu vina, iz katere mora biti razvidno: da je

rok predvidenega izvoza vina v času od 1.4.
do 15. 12. 1998, količina, država uvoznica
in to, da se izvaža nevstekleničeno vino s
slovenskim geografskim poreklom.

Prednost pri izbiri bodo imeli ponudniki,
ki bodo v čim večji meri izpolnjevali nasled-
nje pogoje:

– ki bodo ponudili izvoz vsaj 10.000 li-
trov vina;

– ki bodo ponudili izvoz ob najnižji sub-
venciji - pomoči za pripravo vina za izvoz, ki
jo zagotavlja iz sredstev proračuna Mini-
strstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehra-
no;

– s čim boljšimi referencami in izkaza-
nim dobrim finančnim stanjem.

Splošni pogoji razpisa
Rok za prijavo na razpis je 15. 4. 1998.
Upoštevali bomo samo pravočasne in

popolne ponudbe prispele na Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunaj-
ska 56-58, Ljubljana, z oznako “Izvoz vina -
razpis - ne odpiraj“.

Ponudbe bo pregledala in ocenila po-
sebna komisija, ki jo bo imenoval minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Ponudnike bo Ministrstvo obvestilo o iz-
biri pisno, s sklepom, najkasneje do 20. 4.
1998.

Kolikor nobena od ponudb ni ustrezna,
Ministrstvo ni dolžno izbrati nobenega od
ponudnikov.

Kontaktna oseba za morebitna vprašanja
je Špela Terpin na Ministrstvu za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano.

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Št. 4/98 Ob-1145
Na podlagi sporazuma o sodelovanju na

področju kulture, vzgoje in izobraževanja,
znanosti in tehnike med Vlado Republike
Slovenije in Vlado Republike Francije z dne
6. novembra 1992, zakona o raziskovalni
dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/91) in pravilnika
o financiranju in sofinanciranju mednarod-
nega znanstvenega in tehnološkega sode-
lovanja (Ur. l. RS, št. 62/96 in 11/98) Mini-
strstvo za znanost in tehnologijo Republike
Slovenije, Slovenska 50, Ljubljana, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje projektov v okviru
programa znanstveno-tehničnega

sodelovanja med Republiko Slovenijo
in Republiko Francijo, Proteus 1999

1. Naročnik: Ministrstvo za znanost in
tehnologijo, Slovenska 50, Ljubljana.

2. Predmet razpisa je program skupnih
dejavnosti, Proteus.

3. Pogoji za opravljanje predmeta raz-
pisa:

– na razpis se lahko prijavijo domače
pravne ali fizične osebe, ki opravljajo razi-
skovalno dejavnost in izpolnjujejo pogoje,
določene z zakonom o raziskovalni dejav-
nosti (Ur. l. RS, št. 8/91);

– predlogi projektov se morajo navezo-
vati na projekte temeljnega in aplikativnega
raziskovanja, financirane v okviru nacional-
no-raziskovalnega programa (Ur. l. RS, št.
8/95);

– prednost pri izbiri bodo imeli predlogi
projektov, ki se nanašajo na usmerjene razi-
skave;
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– slovenski in francoski nosilec morata
vložiti prijavi sočasno.

4. Čas izvajanja skupnih raziskovalnih
projektov je praviloma 2 leti, izjemoma 3
leta, obiski za pripravo projektov pa se bo-
do izvajali do konca leta 1998.

5. Predvideni rok začetka izvajanja pred-
meta razpisa je januar 1999.

6. Orientacijska vrednost za izvedbo
predmeta razpisa je 15 milijonov SIT.

7. Prijava na razpis mora vsebovati na-
slednje elemente:

– naslov projekta v slovenskem in fran-
coskem jeziku,

– podatke o prijavitelju,
– podatke o slovenskem in francoskem

nosilcu projekta,
– podatke o drugih sodelujočih razisko-

valcih,
– načrt obiskov slovenskih in francoskih

raziskovalcev,
– kratke življenjepise slovenskega in

francoskega nosilca projekta ter sodelujo-
čih raziskovalcev z najpomembnejšimi pub-
likacijami, ki se nanašajo na vsebino pro-
jekta,

– opis projekta.
8. Razpisno dokumentacijo lahko po-

nudniki dvignejo vsak dan po objavi razpisa
do vključno 30. aprila 1998 med 9. in
15.uro v prostorih Ministrstva za znanost in
tehnologijo, Ljubljana, Slovenska 50, tel.
13-11-107 (kontaktna oseba: Alenka Koc-
jan).

9. Merila za izbiro so:
– kvaliteta znanstvenega projekta,
– interes za sodelovanje - komplemen-

tarnost skupin,
– perspektive sodelovanja - možnosti

razširitve mednarodnega znanstvenega so-
delovanja,

– uporabnost projekta v praksi.
10. Pisne ponudbe z vso dokumentacijo

v dveh izvodih in z oznako “Ne odpiraj, po-
nudba za javni razpis v okviru slovensko-fran-
coskega znanstvenega sodelovanja 1999
Proteus-prvo leto oziroma Proteus-drugo le-
to oziroma Proteus-tretje leto“, morajo po-
nudniki dostaviti v zaprtih ovojnicah na na-
slov: Alenka Kocjan, Ministrstvo za znanost
in tehnologijo, Slovenska 50, 1000 Ljublja-
na, Slovenija.

11. Ovojnice s ponudbo morajo prispeti
na naslov iz 10. točke tega razpisa ne glede
na način prinosa pošiljke do vključno
1. maja 1998 do 12. ure, kolikor se kandi-
dati prijavljajo prvič, do vključno 15. avgus-
ta 1998 do 12. ure, kolikor se prijavljajo za
drugo leto sodelovanja, in do vključno
31. maja 1998 do 12. ure, kolikor se pri-
javljajo za tretje leto sodelovanja.

12. Odpiranje ponudb bo v prostorih Mi-
nistrstva za znanost in tehnologijo na Slo-
venski 50, Ljubljana (sejna soba), dne
4. maja 1998 ob 10. uri, za Proteus-prvo
leto, 1. septembra 1998 ob 10. uri, za
Proteus-drugo leto in 2. junija 1998 ob
10. uri, za Proteus-tretje leto.

13. Ponudbe bo odprla komisija za od-
piranje in ocenjevanje ponudb. Nepravoča-
snih in nepravilno opremljenih ponudb ko-
misija ne bo obravnavala in bodo vrnjene
ponudnikom.

14. O izbiri bodo ponudniki obveščeni
po 5. zasedanju slovensko-francoskega me-

šanega odbora, predvidoma pred 31. de-
cembrom 1998.

15. Vse dodatne informacije v zvezi z
javnim razpisom dobijo interesenti na Mini-
strstvu za znanost in tehnologijo, Slovenska
50, Ljubljana, pri Alenki Kocjan, Oddelek
za bilateralno mednarodno znanstveno-teh-
nološko sodelovanje.

16. Progami štipendij za visoko stopnjo,
doktorske disertacije s so-mentorstvom, va-
bila za profesorje raziskovalce; programi za
države Srednje in Vzhodne Evrope: štipen-
dije za višjo stopnjo, štipendije za podoktor-
ski študij, štipendije za industrijsko razisko-
vanje in tehnologijo (BRITEST); sprejem ra-
ziskovalcev iz držav Srednje in Vzhodne
Evrope na znanstvenih srečanjih (ACCES),
ki jih organizira Republika Francija; sodelo-
vanje francoskih predavateljih na poletnih
šolah v državah Srednje in Vzhodne Evrope
(PARCECO), program za mlade ekonomi-
ste, pravnike in inženirje iz držav Srednje in
Vzhodne Evrope (COPERNIC), so kot prilo-
ga sestavni del razpisne dokumentacije.

Ministrstvo za znanost
in tehnologijo

Št. 4/98 Ob-1172
Slovensko arheološko društvo objavlja

po 2.–7. členu pravilnika o podeljevanju
nagrad Slovenskega arheološkega društva
za izjemne dosežke na področju arheologi-
je v Sloveniji

razpis
za predlaganje kandidatov za nagrado,
priznanji, častno in zaslužno članstvo
Slovenskega arheološkega društva
Nagrado Slovenskega arheološkega

društva podeljujemo posamezniku za živ-
ljenjsko delo in vrhunske stvaritve, ki so pris-
pevale k razvoju in ugledu arheološke stro-
ke doma in v tujini.

Priznanji Slovenskega arheološkega
društva podeljujemo posamezniku ali skupi-
ni za izjemen enkratni dosežek s področja
arheologije: razstavne in konzervatorske do-
sežke, strokovne in poljudne publikacije,
uveljavitve novih metod, vključevanje arheo-
loških spomenikov v turistično ponudbo in
večanje ugleda slovenske arheologije do-
ma in v tujini.

Častno članstvo podeljujemo posamez-
niku za izjemne prispevke pri razvoju, priz-
nanju in ugledu slovenske arheologije do-
ma in v tujini.

Zaslužno članstvo podeljujemo posa-
mezniku, skupini ali pravni osebi, ki je s
svojim delom, pomočjo, darovanjem in so-
delovanjem s posamezniki ali inštitucijami s
področja arheologije pripomogla k boljše-
mu delovanju, razvoju, priznanju in ugledu
slovenske arheologije doma in v tujini.

Predlog za podelitev nagrad, priznanj,
častnega in zaslužnega članstva mora vse-
bovati poleg podatkov o kandidatu tudi ute-
meljitev z dokazili. Kandidirajo lahko vse pri-
reditve in dogodki do konca leta 1996.

Za nagrado in priznanji lahko kandidirajo
slovenski državljani, za častno in zaslužno
članstvo pa tudi tujci.

Kandidate predlagajo posamezniki in
strokovne organizacije, ki delujejo na po-
dročju arheologije v Republiki Sloveniji ali
tujini najpozneje do 4. 4. 1998 na naslov:

Slovensko arheološko društvo, Pokrajinski
muzej Celje, Muzejski trg 1a, 3000 Celje –
s pripisom: Nagrade SAD.

Slovensko arheološko društvo
Pokrajinski muzej Celje

Programi lastninskega
preoblikovanja podjetij

La-14
Kovinska oprema KO-OP Mojstrana,

d.o.o., Alojza Rabiča 58, Mojstrana, po-
daljšuje javni poziv upravičencem (zaposle-
nim, bivšim zaposlenim, upokojencem) do in-
terne razdelitve in notranjega odkupa delnic.

Javni poziv je bil prvič objavljen v Urad-
nem listu RS št. 3 z dne 17. 1. 1998 in
podaljšanje v Uradnem listu RS, št. 11 z
dne 13. 2. 1998 in Gorenjskem glasu dne
13. 1. 1998, podaljšanje pa 10. 2. 1998.
Istočasno je bil javni poziv objavljen tudi na
oglasnih deskah v podjetju.

Javni poziv za predložitev lastninskih cer-
tifikatov in vplačilo denarnih sredstev se po-
daljša do vključno 31. 3. 1998.

Upravičenci lahko dobijo dodatne infor-
macije po tel. 064/891-019 in 891-060 ali
osebno na sedežu podjetja.

Kontaktna oseba je Alojz Katnik.
Kovinska oprema KO-OP, d.o.o.

Mojstrana

La-13
Na podlagi programa lastninskega

preoblikovanja družbenega podjetja ZPS
Strojna tovarna Trbovlje, ki ga je z odločbo
št. LP 01529/1998-IZ z dne 23. 2. 1998
določila Agencija za prestrukturiranje in pri-
vatizacijo ter skladno z zakonom o lastnin-
skem preoblikovanju podjetja ZPS Strojna
tovarna Trbovlje, p.o., objavlja program last-
ninskega preoblikovanja podjetja ZPS Stroj-
na tovarna Trbovlje, p.o.

1. Firma in sedež: ZPS Strojna tovarna
Trbovlje, p.o., Vodenska c. 49, Trbovlje.

Podjetje je vpisano v sodni register prav-
nih oseb pri Okrožnem sodišču v Ljubljani,
enota v Ljubljani, pod št. reg. vl. 1/422/00.

2. Matična številka: 5042941.
3. Dejavnost: 011412 proizvodnja grad-

benih in rudarskih strojev in naprav.
4. Pravna oblika organiziranosti: podjet-

je v 100% družbeni lastnini.
5. Predvidena lastniška struktura kapita-

la preoblikovanega podjetja:
– Sklad pokojninskega in invalidskega

zavarovanja – 10%,
– Odškodninski sklad – 10%,
– Slovenska razvojna družba – 20%,
– Slovenska razvojna družba po 29. čle-

nu – 60%.
6. Predvideni način lastninskega preob-

likovanja:
– prenos 10% navadnih delnic na Sklad

pokojninskega in invalidnega zavarovanja,
– prenos 10% navadnih delnic na Od-

škodninski sklad,
– prenos 20% navadnih delnic na Slo-

vensko razvojno družbo,
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– prenos 60% delnic na Slovensko raz-
vojno družbo po 29. členu.

7. Pravni pouk: vsakdo, ki meni, da so
bile z odločbo agencije o odobritvi zgoraj
objavljenega programa preoblikovanja krše-
ne njegove na zakonu temelječe pravice
oziroma pravna korist ter se postopka pri
agenciji ni udeleževal kot stranka, lahko uve-
ljavlja varstvo svojih pravic v roku 15 dni od
dneva te objave s pritožbo na Ministrstvo za
ekonomske odnose in razvoj Vlade Repub-
like Slovenije v Ljubljani.

Pritožba zoper odločbo agencije o odo-
britvi programa preoblikovanja se vloži pri
Agenciji Republike Slovenije za prestruktu-
riranje in privatizacijo, Kotnikova 28, Ljub-
ljana.

ZPS Strojna tovarna Trbovlje, p.o.

Objave
delniških družb

Št. 144-03/97 Ob-1090
Na podlagi 5. odstavka 84. člena zako-

na o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 32/93 in
1/96) in 22. člena statuta Ekološko razvoj-
nega sklada Republike Slovenije, d.d. (Ur.
l. RS, št. 44/96 in 75/97) objavljamo

vpis novo izdanih delnic za povečanje
osnovnega kapitala

Ekološko razvojnega sklada Republike
Slovenije, d.d., Ljubljana

1. Vlada RS je na svoji 49. seji dne
12. 2. 1998 na predlog upravnega odbora
Ekološko razvojnega sklada Republike Slo-
venije, d.d., Ljubljana (v nadaljnjem besedi-
lu: sklad) sprejela sklep, da sklad izda 6.629
delnic pete emisije z nominalno vrednostjo
posamezne delnice 100.000 SIT, v skup-
nem znesku 662,900.000 SIT na dan 1. 1.
1997.

2. Delnice glasijo na ime Republike Slo-
venije, so navadne, niso v pravnem prome-
tu in so v nematerializirani obliki.

3. Delnice pete emisije se zavedejo v
delniško knjigo. Do 1. 1. 1997 je sklad
izdal 38.711 delnic prve, druge, tretje in
četrte emisije z nominalno vrednostjo
100.000 SIT.

Ekološko razvojni sklad
Republike Slovenije, d.d.,

Ljubljana
predsednik upravnega odbora

Javne prodaje delnic

Ob-1088
Banka Velenje, d.d., Velenje, Bančna

skupina Nove Ljubljanske banke
prodaja

delnice, ki jih ima v lastnem portfelju,
pod naslednjimi pogoji:

– predmet prodaje: 16.684 navadnih
imenskih delnic Banke Velenje, d.d., Velenje,
Bančna skupina Nove Ljubljanske banke,

– nominalna vrednost delnice: 12.000 SIT,
– prodajna cena: 19.600 SIT za delnico,
– način plačila: gotovinsko v tolarjih, v

15 dneh po podpisu pogodbe o kupopro-
daji delnic.

Prednostno pravico pri nakupu delnic
lahko, v skladu z določili statuta, uveljav-
ljajo delničarji Banke Velenje, d.d., Vele-
nje, Bančna skupina Nove Ljubljanske
banke, v roku 30 dni od dneva objave te
ponudbe.

Ponudba velja do 31. 12. 1998.
Pisne ponudbe za nakup delnic pošljite

na naslov: Banka Velenje, d.d., Velenje,
Bančna skupina Nove Ljubljanske Banke,
Rudarska 3, 3320 Velenje – Služba sred-
stev in likvidnosti.

Banka Velenje, d.d., Velenje

Sklepi o zmanjšanju kapitala

Ob-1091
Skupščina družbe Turgo, inženiring con-

sulting, d.o.o., Ljubljana, Dalmatinova 2, je
na svoji 2. seji dne 4. 12. 1997 sprejela
sklep, da se osnovni kapital družbe v zne-
sku 8,715.000 SIT zniža na vrednost
5,228.000 SIT.

Skladno z določbo 454. člena zakona
o gospodarskih družbah se poziva upnike,
da se zglasijo na sedežu družbe in izjavijo,
ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega ka-
pitala.

Turgo, inženiring, consulting, d.o.o.

Št. 15/98 Ob-1092
Na podlagi 22. člena statut Merkur zava-

rovalnice, d.d., s sedežem v Ljubljani, skli-
cuje uprava Merkur zavarovalnice, d.d.

redno skupščino,

ki bo v torek, dne 31. 3. 1998, s pričet-
kom ob 11. uri, v prostorih družbe na Du-
najski cesti 58 v Ljubljani.

Dnevni red se glasi:
1. Sklepanje o letnem obračunu 1997

ter delitvi dobička.
Predlog sklepa: sprejme se letni obra-

čun 1997 ter predlog o delitvi dobička.
2. Razbremenitev članov uprave in nad-

zornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina izda članom

uprave in nadzornega sveta razbremenitev v
smislu 8. točke drugega odstavka 21. čle-
na statuta družbe.

3. Udeležba zavarovalcev na dobičku.
4. Poročilo nadzornega sveta.
5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: imenuje se revizorja

družbe za poslovno leto 1998 KPMG Slo-
venija, d.o.o. v Ljubljani.

6. Razno.
Vsak delničar ima pravico, da ga zasto-

pa na skupščini zastopnik na podlagi pisne-
ga pooblastila. Pooblaščeni zastopnik mora
predložiti pooblastilo najkasneje ob začetku
seje skupščine družbe.

Gradivo za sejo skupščine družbe je na
vpogled na sedežu družbe.

Merkur zavarovalnica, d.d.
uprava

Št 19/98 Ob-1093
Uprava delniške družbe Vodnogospodar-

ski biro Maribor, d.d., na podlagi 7.3. točke
statuta in zakona o gospodarskih družbah
sklicuje

3. zasedanje skupščine
delniške družbe Vodnogospodarski

biro Maribor, d.d.,
ki bo v sredo, 15. aprila 1998 ob 10.

uri, na sedežu družbe v Mariboru, Glavni trg
19/c, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.

Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupš-
čina sklepčna.

2. Imenovanje delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave se

imenujejo predlagani predsednik, dva pre-
števalca glasov in notar.

3. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la družbe za leto 1997.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta se sprej-
me letno poročilo družbe za leto 1997 v
predloženi vsebini.

4. Obravnava in sprejem predloga o raz-
poreditvi dobička za leto 1997.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta se sprej-
me predlagana razporeditev dobička za leto
1997.

5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji

osebno ali po svojih pooblaščencih oziro-
ma zastopnikih. Pooblastilo mora biti pisno
in vsebovati mora splošne podatke o poob-
lastitelju in pooblaščencu ter podpis poob-
lastitelja. Gradivo za skupščino bo na vpo-
gled delničarjem na sedežu družbe vsak
delovni dan od 8. do 10. ure, od dneva
objave sklica dalje pa do vključno na dan
zasedanja skupščine.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti
poslani upravi družbe v roku enega tedna
po objavi tega sklica na naslov: VGB Mari-
bor, d.d., Glavni trg 19/c, Maribor.

VGB Maribor, d.d.
uprava

Sklici skupščin in nasprotni predlogi

Št. 34598 Ob-1102
V skladu z določili 43. in 54. člena statu-

ta Grad, d.d., sklicujem

9. redno skupščino
delniške družbe Grad,

ki bo v torek, 14. 4. 1998 ob 16. uri v
prostorih Grad, d.d., Tržaška 118, Ljubljana.

Predlagam naslednji dnevni red:
1. Izvolitev organov in ugotovitev sklepč-

nosti.
2. Realizacija sklepov 8. redne seje

skupščine.
3. Sprejem letnega poročila Grad, d.d.,

za leto 1997.
4. Delitev dobička.
Vabilo je podano skladno s 45. členom

statuta, ki tudi določa, da mora vsak delni-
čar v 15 dneh obvestiti družbo, da se name-
rava udeležiti skupščine in glasovati.
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Kolikor želi delničar uvrstitev dodatne
točke na dnevni red ali nasprotni predlog,
lahko delničarji, ki imajo vsaj 5% glasov to
storijo, kolikor primerno obvestijo ostale
delničarje vsaj 15 dni pred sejo (najkasne-
je do 30. 3. 1998) ali sedež družbe najka-
sneje 27. 3. 1998, z izrecno željo, da se o
predlogu obvesti vse delničarje. Predlog je
potrebno tudi utemeljiti (46. člen statuta).

Točka 1 dnevnega reda temelji na dolo-
čilih 9. člena, 2. točka pa na podlagi 3.
člena poslovnika skupščine Grad, d.d.
Točki 3 in 4 temeljita na določilih 54. čle-
na statuta Grad, d.d.

NS predlaga sprejetje naslednjih sklepov:
ad. 1) Izvoli se zapisnikar, verifikacijska

komisija in ugotovi sklepčnost.
ad. 2) Vsi sklepi so realizirani.
ad. 3) Sprejme se predlagano poročilo

s predlaganimi usmeritvami.
ad. 4) Sprejme se predlagana delitev

dobička.
Dividende se izplačajo najkasneje do

31. 5. 1998. Upravičenec do prejema di-
vidende je lastnik imenske delnice vpisan v
knjigo delnic na dan skupščine ali novi last-
nik na dan izplačila dividende ob overje-
nem pisnem pooblastilu prodajalca.

Gradivo je v skladu z določbami 45.
člena statuta delničarjem na vpogled na
sedežu družbe, vsak delovnik od vključno
4. 4. 1998 do 14. 4. 1998 od 9. do 13.
ure. Na seji je prisoten notar.

Grad, d.d., Ljubljana
predsednik nadzornega sveta

Št. 012534 Ob-1142

Začasna uprava družbe na podlagi 19.
člena statuta delniške družbe CP Maribor,
d.d., Iztokova ulica 30, Maribor, sklicuje

1. redno sejo skupščine
Cestnega podjetja Maribor, družbe za

gradnjo in vzdrževanje cest, d.d.,
Iztokova ulica 30, Maribor,

ki bo dne 17. 4. 1998 ob 13. uri, na
sedežu družbe, Iztokova ulica 30, Maribor
in skupaj z začasnim nadzornim svetom
predlaga naslednji dnevni red in sklepe
skupščine:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles
skupščine.

Predlog sklepa: izvolijo se delovna tele-
sa skupščine v naslednji sestavi:

– za predsednika skupščine se za ob-
dobje, določeno s statutom, izvoli pred-
sednik odvetnik Simon Jeglič iz Ljubljane,
Jadranska 18,

– za preštevalca glasov se imenujeta
Karlina Brdnik iz CP Maribor, d.d. in Nada
Bedrač iz CP Maribor, d.d.

Za sestavo notarskega zapisa se potrdi
notarka Breda Horvat iz Maribora, Vetrinj-
ska ul. 11.

2. Sprejem poslovnika o delu skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se poslovnik o

delu skupščine v predloženem besedilu.
3. Seznanitev s poročilom začasne

uprave o poteku lastninskega preoblikova-
nja podjetja.

Predlog sklepa: skupščina se seznani s
poročilom začasne uprave o lastninskem
preoblikovanju podjetja v predloženem be-
sedilu.

4. Obravnava in odločanje o revidira-
nem letnem poročilu za leto 1997 z načr-
tom poslovanja družbe za leto 1998 v pred-
loženem besedilu.

Ob pozitivnem mnenju začasnega nad-
zornega sveta predlog sklepa začasne
uprave: sprejme se revidirano letno poro-
čilo za leto 1997 z načrtom poslovanja za
leto 1998 v predloženem besedilu.

5. Seznanitev z revidiranimi poročili za
obdobje 1993–1996.

Predlog sklepa: skupščina se seznani z
revidiranimi poročili za obdobje 1993–
1996 v predloženem besedilu.

6. Sprejem sklepa o ugotovitvi in delitvi
dobička za obdobje 1994–1996 in pokri-
vanju izgube iz leta 1993.

Predlog sklepa: sprejme se predlog za-
časne uprave in začasnega nadzornega
sveta o delitvi dobička, ustvarjenega v ob-
dobju 1994–1996, ter kritje izgube iz leta
1993 v predloženem besedilu.

7. Imenovanje pooblaščenega revizorja.
Predlog sklepa: imenuje se revizorja Au-

ditor revizijska družba, d.o.o., Ptuj, za revi-
zijo računovodskih izkazov družbe za leto
1998.

8. Obravnava sprememb in dopolnitev
statuta.

Ob pozitivnem mnenju začasnega nad-
zornega sveta predlog sklepa začasne
uprave: sprejmejo se predlagane spre-
membe in dopolnitve statuta družbe.

9. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: oblikuje se sklad last-

nih delnic v višini kot ga predlaga začasna
uprava.

10. Izvolitev članov nadzornega sveta
in seznanitev s članoma nadzornega sveta,
ki ju je imenoval svet delavcev.

Predlog sklepa: za člane nadzornega
sveta – predstavniki delničarjev se za do-
bo štirih let izvolijo:

– Jasna Šegan,
– Srečko Trglec,
– Peter Lobnik,
– Maksim Čavka.
Skupščina se seznani z imenovanjem

članov nadzornega sveta, ki ju je imenoval
svet delavcev.

11. Določitev višine sejnin članom nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa: nadzorni svet je za svo-
je delo upravičen do sejnine. Predsedniku
pripada sejnina v višini 400 DEM neto v
tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
BS, članom pa v višini 300 DEM neto v
tolarski protivrednosti. Poleg tega pripada
članom nadzornega sveta za udeležbo na
seji tudi povračilo potnih in drugih razum-
nih stroškov.

Vpogled v gradivo
Gradivo za skupščino družbe s predlogi

sklepov je delničarjem na vpogled na se-
dežu družbe CP Maribor, d.d., Maribor,
Iztokova ulica 30 – v sektorju za ekonomi-
ko in finance pri mag. Lidiji Robnik, dipl.

ek., vsak delovni dan od 12. do 14. ure,
od dneva objave vključno do dneva zase-
danja skupščine.

Udeležba in glasovanje na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej

odločajo delničarji, ki so vpisani v delniški
knjigi pri Klirinško depotni družbi na dan 7.
4. 1998 oziroma njihovi pooblaščenci ali
zakoniti zastopniki.

Glasuje se osebno ali po pooblaščencu
oziroma zastopniku, in sicer na podlagi gla-
sovnic, ki jih prejmejo delničarji ob vstopu
v dvorano. Pooblastilo za zastopanje na
skupščini mora biti pisno in deponirano na
sedežu družbe najkasneje do 10. 4. 1998
zaradi tehničnih priprav in obdelav podat-
kov.

Prijava udeležbe na skupščini
Pozivamo delničarje, pooblaščence in

zastopnike, da udeležbo na skupščini in
uresničevanje glasovalne pravice prijavijo
začasni upravi najkasneje tri dni pred pri-
četkom zasedanja skupščine, to je do
14. 4. 1998 do 13. ure.

Sklepčnost skupščine
Skupščina je sklepčna, če bo ob sklicu

prisotnih vsaj 50% vseh glasov. Če skupš-
čina ob času sklica ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje skupščine z istim dnev-
nim redom istega dne ob 14. uri na mestu
prvega sklica. Ob ponovljenem sklicu bo
skupščina veljavno odločala ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.

Vse delničarje prosimo, da se zaradi
razdelitve glasovnic zglasijo na mestu za-
sedanja skupščine eno uro pred začetkom
skupščine.

Vljudno vabljeni!
CP Maribor, d.d.
začasna uprava

Št. 328/98 Ob-885

Na podlagi 32. člena statuta Tobačne,
d.d., Ljubljana, Tobačna ulica 5, sklicujem

skupščino
Tobačne, d.d.,

ki bo v sredo, 22. aprila 1998, ob 10.
uri, v poslovni stavbi na Tobačni ulici 5
(reprezentačni prostori), z naslednjim dnev-
nim redom:

1. Otvoritev, predstavitev notarja, izvoli-
tev predsedujočega te skupščine, imeno-
vanje preštevalcev glasov.

Predlog sklepa: to skupščino vodi Bo-
jan Simonič. Za preštevalki glasov se ime-
nujeta Živa Minatti in Irena Janežič.

2. Poročilo o poslovanju družbe.
Predlog sklepa: sprejme se poročilo o

poslovanju Tobačne, d.d., za leta 1995,
1996 in 1997.

3. Zaključni račun in potrditev rezulta-
tov Tobačne, d.d., za leta 1993, 1994,
1995, 1996 in 1997.

Predlog sklepa:
1. potrjuje se zaključni račun Tobačne,

d.d., za leta 1993, 1994, 1995, 1996 in
1997,

2. ugotovi se rezultat Tobačne, d.d., za
leta 1993, 1994, 1995, 1996 in 1997 v
znesku, ki se razporeja na način, kot sledi:
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1993 1994 1995 1996 1997
SIT SIT SIT SIT

a) Prenesena izguba oziroma – – prenesena izguba: prenesena izguba: prenesena izguba:
dobiček iz prejšnjih let 141,939.531,47 141,939.531,47 141,939.531,47
b) Rezultat poslovnega – izguba: – – –
leta 141,939.531,47
c) Skupaj izguba oziroma – skupaj izguba: skupaj izguba: skupaj izguba: skupaj izguba:
dobiček 141,939.531,47 141,939.531,47 141,939.531,47 141,939.531,47

Izguba iz leta 1994 se prenese v vsako
naslednje leto.

4. Razrešitev direktorja družbe.
Predlog sklepa: direktorica Nataša Ber-

nik se razreši kot direktorica Tobačne, d.d.,
Ljubljana, Tobačna ulica 5.

5. Imenovanje direktorja družbe.
Predlog sklepa: za direktorja Tobačne,

d.d., Ljubljana, Tobačna ulica 5, se imenuje
Boris Lukner.

6. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.

Predlog sklepa: sprejmejo se spremem-
be in dopolnitve statuta družbe Tobačne,
d.d., v čistopisu.

7. Imenovanje nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za člane nadzornega

sveta Tobačne, d.d., Ljubljana, se imenuje-

jo: Bojan Simonič, Franc Herman Šimno-
vec in dr. Filip Ogris-Martič.

Ta sklep stopi v veljavo z dnem vpisa
sprememb in dopolnitev statuta Tobačne,
d.d., Ljubljana, v sodni register.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.

Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.

Delničarji morajo prijaviti svojo udeležbo
na skupščini družbe vsaj tri dni pred skupš-
čino, do vključno 20. 4. 1998 do 10. ure,
pisno na sedež družbe.

Vljudno prosimo udeležence, da se pri-
javijo v sprejemni pisarni skupščine uro
pred začetkom zasedanja, kjer bodo s pod-

pisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli
glasovnice.

Popolno gradivo za skupščino, vključno
s spremembami in dopolnitvami statuta, je
delničarjem na vpogled na sedežu družbe,
v Pravnem sektorju Tobačne Ljubljana,
d.o.o., Tobačna ulica 5, Ljubljana, pri Darji
Vrhunc, vsak delovni dan od 9. do 12. ure.

Delničarje prosimo, da morebitne nas-
protne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo direktorici
družbe Nataši Bernik, na naslov: Tobačna
Ljubljana, d.o.o., Tobačna ulica 5, Ljubljana
– Pravni sektor, v sedmih dneh po objavi
sklica.

Tobačna, d.d., Ljubljana
direktorica

Ob-1094

Uprava družbe Juteks, kemijsko-tek-
stilno podjetje, d.d., Žalec, Hmeljarska
ulica št. 1, na podlagi 286. in 288. člena
ZGD objavlja prejete

nasprotne predloge
k dnevnemu redu 2. skupščine delničar-

jev, ki bo dne 30. 3. 1998 ob 13. uri, na
sedežu družbe v Žalcu.

Nasprotne predloge je podal delničar
Demi Gros, d.o.o., Žalec, Podvin št. 213,
kakor sledi:

a) 2. točka dnevnega reda: sklepanje o
predlogu sklepa o spremembah in dopolni-
tvah statuta družbe Juteks, d.d., Žalec.

Nasprotni predlog: v predlagani točki
4.19 se črta drugi odstavek, ki se naj bi
glasil: »Uprava lahko del delnic iz naslova
odobrenega kapitala izda delavcem družbe
v skladu s kolektivno pogodbo ali zakonom.
V tem primeru je za ta del novih delnic pred-
nostna pravica delničarjev izključena.«

Obrazložitev nasprotnega predloga: os-
novni kapital naj bi se iz naslova odobrene-
ga kapitala povečal praviloma zaradi doka-
pitalizacije, ne pa za izdajo delnic zaposle-
nim.

b) 3. točka dnevnega reda: poročilo o
poslovanju družbe v letu 1997 ter sklepanje
o delitvi dobička.

Nasprotni predlog: predlagani sklep pod
točko »d« naj se glasi: Sprejmejo se smerni-
ce o udeležbi uprave in delavcev s posebni-
mi pooblastili pri delitvi dobička.

Obrazložitev predloga: skupščina naj bi
v zvezi s točko 9.2. statuta sprejela smerni-
ce za odločanje o udeležbi navedenih oseb
pri dobičku družbe. Predlog smernic je na
vpogled pri družbi.

c) Dnevni red naj se dopolni z dvema
točkama, in sicer:

5. Poročilo o odkupu delnic Juteksa od
Savainvest, d.o.o., Ljubljana, ter o prodaji
lastnih delnic.

6. Sprememba v članstvu nadzornega
sveta.

Obrazložitev:
a) Skupščina naj obravnava in vzame na

znanje poročilo uprave o odkupu delnic od
Savainvest, d.o.o., Ljubljana, ter o prodaji
lastnih delnic skladu Slovenian Development
Capital Fund Limited.

b) Skupščina naj sprejme odstop člana
nadzornega sveta Cokan Jožeta, za novega
člana nadzornega sveta za to mandatno do-
bo pa se imenuje Marijan Groff.

Mnenje uprave družbe: uprava družbe
soglaša s podanimi nasprotnimi predlogi.
Juteks, kemijsko-tekstilno podjetje, d.d.

Žalec
uprava družbe

Razne objave

Ob-1185
Tehservo, d.o.o., Kropa 1a, Kropa, ob-

javlja

javno zbiranje ponudb

za prodajo naslednjega premoženja:
1. Koordinatno rezkalni stroj B-105.
2. Univerzalni rezkalni stroj UG 1.
3. Univerzalna stružnica PA 30/260.
4. Univerzalna stružnica

TPN 160 B/100.
5. Univerzalna stružnica PA 631/P.
6. Hidravlična stiskalka PYE 250.
7. Osebni avtomobil OPEL CORSA.

8. Terenski avtomobil SUZUKI SAMURAI.
Pismene ponudbe sprejemamo 3 dni po

objavi na naslov: Tehservo, d.o.o., Kropa
1/a, 4245 Kropa. Prodajalec na podlagi
tega razpisa ni zavezan skleniti pogodbe o
prodaji z najboljšim ali katerimkoli drugim
ponudnikom. Oprema je prodana po načelu
videno-kupljeno. Izbrani ponudnik mora
skleniti pogodbo v roku 3 dni od dneva
obvestila in plačati kupnino v roku 8 dni od
sklenitve pogodbe. Vse dajatve in stroške
demontaže in odvoza plača kupec.

Za informacije in ogled se obrnite na
Fister, tel. 064/736-326.

Tehservo, d.o.o., Kropa

Ob-1089
MEI Marketing engeneering internat,

p.o., Ljubljana, Hranilniška 7a, je na osnovi
sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani, St
43/97 z dne 9. 7. 1997, v skrajšanem
stečajnem postopku.

Prezadolženka je lastnica pri podjetju
A Cosmos, d.d., Ljubljana, Celovška 182,
17 delnic razreda G, ki znašajo na dan 31.
12. 1997 162.212 SIT. Nadalje je preza-
dolženka pri AM, d.d., Ljubljana, Celovška
180, lastnica 41 delnic v skupni vrednosti
385.271,19 na dan 31. 12. 1997.

Predlagamo, da zainteresirane stranke,
ki želijo delnice odkupiti, podajo pismen
predlog v roku 15 dni po objavi v Uradnem
listu RS, z vrednostjo kupnine na naslov
MEI Marketing eng. int., p.o., v stečaju,
Ljubljana, Hranilniška 7a, v pisni obliki.

Ponudnica ni dolžna skleniti pogodbe s
ponudnikom.

Stečajni upravitelj

Ob-1182
Na podlagi 10. člena pravilnika o obliki

in besedilu pečatov državnih organov v Re-
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publiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 17/90) pre-
klicujemo izgubljen pečat z vsebino: RE-
PUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA
OBRAMBO POSTOJNA SV-1275.

Ob-1180
Josip Rugelj, Piran, Dantejeva 17, pre-

klicuje delovno knjižico št. 2935, ki jo je
izdala Občina Koper 20. 2. 1967.

Št. 123-5/98 Ob-1181
Vindišman Milan, Rodine št. 14, Črno-

melj, preklicuje delovno knjižico pod reg.
št. 5651 ter serijsko št. 920733 dne 27. 7.
1981.

Ob-1186
Osnovna šola Vič, Abramova 26, Ljublja-

na, preklicuje naročilnico, izdano 10. 12.
1997, označeno s št. 438 in žigosano. Iz-
dajatelj naročilnice je Osnovna šola Vič,
Abramova 26, Ljubljana.

AVTONISS, d.o.o., Celovška 228, 1000
Ljubljana, preklicuje homologacijo za os. av-
to, NISSAN MAXIMA 3.0 QX, št. šasije
JN1CCUA32U0001232, št. motorja:
VQ30140260A, leto izdelave 1995. s-20370

AVTOTIČE, Pod smreko 3, Črnomelj,
preklicuje uradno potrdilo za registracijo vo-
zila: osebni avto tip: FIAT BRAVO SX 1,6
3V, št. šasije: ZFA18200004227224, št.
motorja: 182A40009624903. s-20324

CITROEN SLOVENIJA, 15. maja 18, Ko-
per, preklicuje izjavo o ustreznosti vozila št.
0295048. g-20346

CITROEN SLOVENIJA, Ulica 15. maja
18, Koper, preklicuje izjavo o ustreznosti
vozila št. 0275464. g-20347

CITROEN SLOVENIJA, Ulica 15. maja
18, Koper, preklicuje uradno potrdilo za
vozilo, ELC 9461 - št. šasije 15517695.
g-20348

CITROEN SLOVENIJA, Ulica 15. maja
18, Koper, preklicuje uradno potrdilo za
vozilo, ELC 65258, št. šasije 65114799.
g-20349

CITROEN SLOVENIJA, Ulica 15. maja
18, Koper, preklicuje uradno potrdilo za
vozilo, ELC 1013, št. šasije 36134366.
g-20350

CITROEN SLOVENIJA, Ulica 15. maja
18, Koper, preklicuje uradno potrdilo za
vozilo, ELC 56431, št. šasije 36031924.
g-20351

CITROEN SLOVENIJA, 15. maja 18, Ko-
per, preklicuje izjavo o ustreznosti vozila št.
0269923. s-20345

Drame Franc, Ptujska 111, Pragersko,
preklicuje priglasitveni list št. 50-0540/94.
m-223

Emini Alija, Ptujska cesta 30, Prager-
sko, preklicuje priglasitveni list št.
064-2573/94. m-247

Erman Miha, Pod lipami 60, Ljubljana,
preklicuje štampiljko pravokotne oblike z na-
pisom Dijaško športno društvo Kersnikova
4 Ljubljana. s-20271

Garibović Nihad, Glavarjeva 16, Ljublja-
na, preklicuje obrtno dovolenje št.
038000/2670/00-34/1995, izdala Obrt-
na zbornica Slovenije. s-20266

Grum Peter, Rutarjeva 10b, Nova Gori-
ca, preklicuje priglasitveni list št. 37-04/95.
g-20005

Anzeljc Jože, Tomišelj 46, Ig, potni list
št. BA 479034. s-20165

Babič Matjaž, Pivola 37, Hoče, potni list
št. BA 160711, izdala UE Maribor. p-20009

Benček Boštjan, Bišče 35, Domžale,
potni list št. BA 704210, izdala UE Domža-
le. s-20364

Bevc Mario, Gorkega ul. 39, Maribor,
potni list št. BA 503948, izdala UE Maribor.
p-20011

Blažič Alojz, Slovenčeva 6, Ljubljana,
potni list št. BA 135376. s-20343

Boričič Snežana, Ul. Mašere Spašičeva 9,
Ljubljana, potni list št. BA 666964. s-20196

Katič Veronika, Drnovo 20a, Leskovec,
preklicuje priglasitveni list, opr. št.
190591/94 z dne 8. 12. 1994. g-20359

Knuplež Doroteja, Ročica 23, Jakobski
dol, preklicuje priglasitveni list, opr. št.
065-0242/94. m-255

Kolbl Branko, Ul. Saše Deva 15, Mari-
bor, preklicuje priglasitveni list št.
064-3419/95. m-223

Korbar Janez, Glavarjeva cesta 67, Ko-
menda, preklicuje priglasitveni list št.
15-00116/94z dne 6. 4. 1994. s-20291

Podgornik Zoran, Opatje selo 42, Miren
pri Novi Gorici, preklicuje priglasitveni list,
št. 37-981/94 z dne 6. 6. 1994. g-20405

TORO AVTO d.o.o., Šmartinska 152,
Ljubljana, preklicuje potrdilo za reg. vozila
ALHAMBRA 1.9TDI, št. šasije:
VSSZZZ7MZWV041076, št. motorja:
AHU324446, ECL 10338/24. 2. 1998.
s-20095

Tomovič Marko, Slovenska 29, Murska
Sobota, preklicuje priglasitveni list, št.
36/1287-95. p-20034

Trgovina Mandarina, Kunaverjeva ul. 8,
Ljubljana, preklicuje osebno delovno dovo-
ljenje, št. 0424460476 na ime Destani Li-
rim, velja od 1. 7. 1997 do 30. 6. 1998.
s-20408

Vovk Boris, s.p., Varpolje 87, Rečica ob
Savinji, preklicuje štampiljko sivo-črne bar-
ve, pravokotne oblike, z vsebino: AVTO-
PREVOZNIŠTVO BORIS VOVK s.p., Varpo-
lje 87, 3332 Rečica ob Savinji, tel., fax.
063/831-891. s-20078ž

Vovčak Kristina, Zasavska cesta 12, Bre-
stanica, preklicuje obrtno dovolenje št.
040307/0686/00-29/1995, Okrepčeval-
nica Vovčak, Kristina Vovčak s.p. g-20360

Yanni d.o.o., Hajdrihova 21/a, Ljublja-
na, preklicuje zavarovalno polico, št.
00101015951, izdala Zavarovalnica Slove-
nica d. d. s-20234

Žabnikar Ksenja, Ravnikarjeva ulica 1,
Domžale, preklicuje priglasitveni list, opra-
vilna št. 06139/94 z dnem 31. 1. 1998.
s-20205

Izgubljene listine
preklicujejo

Potne listine

Cotič Tatjana, Smoletova 12, Ljubljana,
potni list št. BA 654867. s-20073

Cvjetičanin Milan, Velebitska 10, Ljublja-
na, potni list št. AA 18981. s-20431

Cvjetković Vinka, Cankarjeva 50, Nova
Gorica, potni list št. BA 588564. g-20188

Cvjetković Vinka, Cankarjeva 50, Nova
Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI
119290. g-20189

Čufar Srečko, Trebenče 14, Cerkno,
vozniško dovoljenje št. 4992. p-20019

Delak Karmen, Pivška 4, Postojna, pot-
ni list št. AA 642629, izdala UE Postojna.
p-20016

Delovec Valentin, Koroška c. št. 49,
Kranj, potni list št. AA 300164, izdala UE
Kranj. s-20312

Dibrani Bekim, Lesičjakova ul. 3, Mari-
bor, potni list št. BA 733253. p-20033

Djurković Lejla, Ul. Tončka Dežmana 8,
Kranj, potni list št. BA 609379, izdalaUE
Kranj. s-20422

Fenos Aleksander, Prešernova ulica 32,
Ptuj, potni list št. AA 261472, izdala UE
Ptuj. g-20039

Florjančič Valentin Peter, Grubstrasse 2,
Volketswil-Kindhausen, Švica, potni list št.
BA 178955, izdan dne 2. 8. 1993 pri UE
Jesenice. p-20065

Frelih Igor, Železniška cesta 2, Domža-
le, potni list št. BA 128139, izdala UE Dom-
žale. s-20015

Gašparič Miroslav, Knafelčeva ul. 34,
Maribor, potni list št. BA 295039, izdala UE
Maribor. p-20012

Geršak Savina, Pod brezami 7, Ljublja-
na, potni list št. AA 59688. s-20427

Geč Silva, Kovorska c. 29, Tržič, potni
list št. AA 190803, izdala UE Tržič.
p-20066

Gomišček Anton, C. IX. korpusa 88, Sol-
kan, Nova Gorica, preklic preklica potnega
lista, objavljenega v Ur. l. RS, št. 84/97,
g-84035. g-20323

Grčar Andrejka, Cilenškova 23, Ljublja-
na, potni list št. AA 316106. s-20199

Jurić Rado, Rožna ulica 32, Postojna,
potni list št. AA 233039, izdala UE Postoj-
na. p-20049

Jerala Jakob, Pristavška c. 81, Tržič,
potni list št. AA 892459, izdala UE Tržič.
p-20018

Jotfinović Nevenka, Brodarjev trg 15,
Ljubljana, potni list št. BA 455789. s-20239

Klemenc Alenka, Šmartno pri Slov. Grad-
cu 185, Slovenj Gradec, stalno maloobmej-
no prepustnico št. AG 5254, izdala UE Slo-
venj Gradec. p-20070

Klun Peter, Rapljevo 19, Kočevje, potni
list št. BA 243230. s-20031

Knap Jože, Šmartno pri Slo. Gradcu
180, Slovenj Gradec, stalno maloobmejno
prepustnico št. AG 329, izdala UE Slovenj
Gradec. p-20069

Kopinič Anica, Strma pot 4, Metlika, pre-
klic potnega lista, objavljen v UL RS, št.
87/97. g-20185
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Kopinič Božidar, Strma pot 4, Metlika,
preklic potnega lista, objavljen v UL, št.
87/97. g-20186

Korošec Tomaž, Vena Pilona 2, Koper,
potni list št. BA 229235, izdala UE Koper.
g-20410

Koršič Boštjan, Šolska 28, Solkan, pot-
ni list št. AA 780185, izdala UE Nova Gori-
ca. g-20325

Kosi Edi, Ul. heroja Bračiča 12, Mari-
bor, potni list št. AA 064050, izdala UE
Maribor. p-20050

Krajnc Davorin, Tomšičeva 7, Slovenska
Bistrica, potni list št. BA 203817, izdala UE
Slovenska Bistrica. p-20022

Lajovic Dušan, Povšetova 104/c, Ljub-
ljana, potni list št. AA 365922. s-20181

Latin Marijan, Tomšičeva ul. 4, Koper,
potni list št. BA 226784, izdala UE Koper.
s-20406

Ljubojevič Zoran, Bratov Učakar 86,
Ljubljana, potni list št. BA 557288. s-20317

Magajna Breda Marija, Olge Mohorjeve
13, Ljubljana, potni list št. AA 294045.
s-20176

Majhen Vladko, Goriška 18, Maribor,
potni list št. AA 861258, izdala UE Maribor.
p-20035

Makovec Mojca, Cesta na grič 9, Borov-
nica, potni list št. BA 473768, izdala UE
Vrhnika. s-20322

Matuš Dejan, Maistrova ul. 5, Ptuj, potni
list št. AA 853563, izdala UE Ptuj. g-20412

Meterc Alenka, Begunje na Gor. 101/A,
Begunje na Gorenjskem, potni list št.
BA134608. g-20191

Mihalinec Darko, Tovarniška ul. 15, Ce-
lje, potni list št. AA 836562, izdala UE
Celje. p-20023

Murić Aida, Prešernova 30, Domžale,
potni list št. BA 128224, izdala UE Domža-
le. s-20097

Naveršnik Ilona, Gmajna 4, Oplotnica,
potni list št. BA 143710, izdala UE Sloven-
ska Bistrica. p-20059

Onič Natalija, Na prehodu 7, Maribor,
potni list št. AA 858162, izdala UE Maribor.
p-20010

Ostaševski Nina, Trebinjska 13, Ljublja-
na, potni list št. BA 654376. s-20278

Pajtak Matejka, Cankarjeva 82, Nova
Gorica, potni list št. BA 42461, izdala UE
Nova Gorica. g-20411

Pavuna Slavica, Zg. Jezersko 139, Zgor-
nje Jezersko, potni list št. AA 704554, izda-
la UE Kranj. p-20067

Pejič Lana, Rutarjeva 8, Nova Gorica,
potni list št. BA 592763. g-20190

Petrovčič Jana, Vipavska c. 74, Nova
Gorica, potni list št. AI 105059, izdala UE
Nova Gorica. g-20042

Pečnik Janez, Pečarjeva 20, Ljubljana,
potni list št. AA 446192. s-20175

Platajs Milan, Zg. Gradišče 31, Zg. Vel-
ka, potni list št. AA 40555, izdan 20. 3.
1992 pri Upravni enoti Pernica. m-229

Podbregar Karin, Likovičeva 4a, Jeseni-
ce, potni list št. BA 661865, izdala UE Je-
senice. p-20026

Podbregar Žiga, Likovičeva 4a, Jeseni-
ce, potni list št. BA 474477, izdala UE Je-
senice. p-20027

Pogačar Ivana, Zlato polje 2, Lukovica,
potni list št. BA 527339, izdala UE Domža-
le. s-20066

Rakuša Branko, Bolgarska ul. 9, Mari-
bor, potni list št. BA 504886, izdala UE
Maribor. p-20112

Ribnikar Mojca, Srednja Bela 63, Predd-
vor, potni list št. BA 543028. p-20045

Rode Tomaž, Kersnikova 10, Ljubljana,
potni list št. AA 77316. s-20213

Rotovnik Zoran, Trzinska c. 11, Men-
geš, potni list št. AA 53178. p-20043

Samac Dalibora, Šmartno ob Paki 137,
Šmartno ob Paki, potni list št. BA 103244,
izdala UE Velenje. p-20068

Sekulić Bruno, Korotanska 2, Ljubljana,
potni list št. AA 93685. s-20426

Setnikar Boštjan, Vaše 27b, Medvode,
potni list št. BA 616131. s-20353

Setnikar Pavel, Vaše 27b, Medvode,
potni list št. AA 111973. s-20352

Sever Janko, Trubarjeva 21 akj, Ljublja-
na, potni list št. AA 598925. s-20436'

Stojanov Dragan, Podkočna 3, Jeseni-
ce, potni list št. BA 178730, izdala UE Je-
senice. p-20037

Sulja Nevzat, Ulica Ruške čete 14, Ru-
še, potni list št. BA 467587. s-20263

Šabec Darko, Podgrad 12, Podgrad,
potni list št. AA 493518, izdala UE Ilirska
Bistrica. s-20018

Šabec Jožica, Podgrad 12, Podgrad,
potni list št. BA 19686, izdala UE Ilirska
Bistrica. s-20017

Šabec Luka, Podgrad 12, Podgrad, pot-
ni list št. BA 104622, izdala UE Ilirska Bi-
strica. s-20016

Šarić Pero, Zupančičeva 7, Domžale,
potni list št. AA 606856. s-20218

Škoberne Bojana, Cesta Komandanta
Staneta 9, Litija, preklic potnega lista, ob-
javljen v UL št. 51/97. s-20237

Tabaček Slavko, Aškerčeva 30, Šmarje
Sap, potni list št. AA 431193, izdala UE
Grosuplje. s-20333

Terseglav Jurij, Vrtača 7, Ljubljana, potni
list št. AA 041134, izdano 21. 10. 1991 v
Ljubljani. p-20075

Tomc Rok, Aškerčeva 4, Domžale, potni
list št. BA 511638, izdala UE Domžale.
s-20344

Trivundža Milan, Kidričeva cesta 28,
Kranj, potni list št. BA 693389, izdala UE
Kranj. s-20113

Tršek Boštjan, Pohorskega bataljona 10,
Ljubljana, potni list št. AA 459959, izdala
UE Ljubljana. s-20201

Vojkovič Štefan, Rožički vrh 53, Sveti
Jurij ob Ščavnici, potni list št. BA 602280,
izdala UE Gornja Radgona. p-20114

Vratarič Franc, Filovci 1, Bogojina, potni
list št. AA 794852, izdala UE Murska Sobo-
ta. p-20024

Zadravec Suzana, Cesta osvobodilne
fronte 40, Maribor, potni list št. BA 170996,
izdala UE Maribor. p-20015

Zlatkov Nikola, Ul. bratov Praprotnik 15,
Naklo, potni list št. BA 349835, izdala UE
Kranj. s-20392

Žigon Eva, Glinška ulica 14, Ljubljana,
potni list št. BA 558241, izdala UE Ljublja-
na. s-20435

Abrahamsberg Aljoša, Ul. Borisa Kalina
6, Solkan, vozniško dovoljenje. g-20174

Abutović Verica, Bratovševa ploščad 28,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 483726, št. reg. 195138. s-20215

Adžikič Elvir, Novi log 19e, Hrastnik, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 6312, izdala
UE Hrastnik. g-20381

Amon Boštjan, Skorba 37a, Ptuj, spriče-
vali 1. in 2. letnika Strojne, kovinarske, me-
talurške šole Maribor, izdani leta 1991,
1992. m-249

Anderle Damjan, Hlebce 16/b, Lesce,
spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije
Kranj. g-20023

Antič Dragoljub, Razgledna pot št. 6, An-
karan, vozniško dovoljenje št. 23886, izda-
la UE Koper. g-20387

Antlej Milena, Pod kostanji 4, Celje, in-
deks Srednje trgovske šole v Celju, izdan
leta 1989. g-20134

Avramović Voislav, Herbersteinova ulica
18, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 321415, reg. št. 129107, izda-
la UE Ljubljana. s-20110

Ayed Migbil Sabur, Chengdujska 28,
Ljubljana, indeks Medicinske fakultete, iz-
dan leta 1961. s-29310

Babovič Dejan, Goriška 5, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 63985, iz-
dano 29. 7. 1994 pri SO Maribor. m-232

Babšek Tonček, Tomšičeva 6, Sloven-
ska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 17068. g-20257

Bajič Pero, Gregorčičeva 6, Izola, evi-
denčni list za plovbo, ST. up. l. 07-03.
476/1-1986 z dne 23. 7. 1981. g-20280

Bajt Marija, Zajelše 28, Dol pri Ljubljani,
spričevalo o zaključnem izpitu, izdal Šolski
center za blagovni promet v Ljubljani leta
1982 na ime Oražem Marija. s-20211

Balažic Alojz, Glavna 111, Beltinci, spri-
čevalo Srednje zdravstvene šole. p-20013

Balabanič Samir, Brodarjev trg 13, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
1105972, reg. št. 212208, izdala UE Ljub-
ljana. s-20034

Barać Danijela, Papirniški trg 6, Ljub-
ljana, spričevali 5. in 6. razreda OŠ Polje,
za šolski leti 1993/94, in 1994/95.
s-20337

Druge listine
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Bartol Blanka, Humec 28, Dolenja vas,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Kočevje, št.
osebnega lista: 369/I-G. g-20027

Beber Mojca, Pot na Fužine 41, Ljublja-
na, študentsko izkaznico, izdala Fakulteta
za šport, vpisna št. 22041620. s-20118

Belšak Palmira, Kasaze 105/a, Petrov-
če, spričevalo za 8. razred OŠ. g-20375

Benedik Franc, Rovte v Selški dolini 6,
Selca, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. 12384. s-20236

Benko Urška, Čemšenik 21, Zagorje ob
Savi, letno šolsko vozovnico. p-20072

Benkovič Aleš, C. 8. avgusta 12, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH. g-20060

Benčina Tea, Chengdujska 4, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 34073.
s-20120

Berložnik Ivan, Dobletina 36, Nazarje,
spričevalo o zaključnem izpitu Izobraževal-
nega centra Litostroj, izdano leta 1959.
s-20316

Bermež Tina, Tržaška 121, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 37978.
s-20114

Bezek Igor, Rakitna 94, Brezovica, di-
jaško mesečno vozovnico na relaciji Rakit-
na - Ljubljana. s-203342

Beznik Vladimir, Slovenska vas 19/a, Je-
senice na Dolenjskem, vozniško dovoljenje,
kat. B, št. 16068. p-20036

Bešer Jure, Sv. Duh 205, Škofja Loka,
vozovnico, št. 417099, izdal Alpetour Škof-
ja Loka. s-20170

Bizjan Mateja, Majde Vrhovnikove 2,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
33625. s-20423

Božič Andrej, Gotska 8, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 43042.
s-20339

Božič Marko, Škocjanska pot 18, Ko-
per, študentska izkaznica št. 08001431,
izdala FKKT. s-20417

Bobnar Andrej, Moste 45/c, Komenda,
diplomo kovinar strojnik, št. diplome KU
292, z dne 28. 8. 1984. g-20288

Boležan Aleš, F. Bidovca 1, Izola, voz-
niško dovoljenje. g-20158

Bolčina-Noe Jožica, Gubčeva 3, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
231231, reg. št. 18979, izdala UE Kranj.
g-20385

Botter Dionizo, Liminjanska 77-Lucija,
Portorož, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
11546, izdala UE Piran. g-20136

Boškovič Aleksandra, Pot na Fužine 9,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
9417. s-20086

Boškovič Aleksandra, Pot na Fužine 9,
Ljubljana, indeks Visoke upravne šole, iz-
dan leta 1995. s-20087

Branc Franc, Hrušica št. 3/c, Hrušica,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, izdala UE
Jesenice. g-20399

Branc Nataša, Partizanska 36 A, Bled,
spričevali, šolsko leto 92/93 in 93/94
SŠC-PTT. g-20254

Bratož Savo, Sv. Anton Gregoriči 22,
Koper, čuvajsko izkaznico. g-20142

Brcar Kristina, Jurčičeva ulica 9, Dom-
žale, vozniško dovoljenje, kat. H, št.
S105245, št. reg. 25458, izdala UE Dom-
žale. s-20270

Brinar Zvonimira, Riharjeva ulica 32,
Ljubljana, zaključno spričevalo 3. letnika II.
gimnazije Ljubljana, Šubičeva 1, izdano leta
1971 na ime Mandac Zvonimira. s-20371

Brvar Jernej, Sallaumines 10/A, Trbov-
lje, spričevalo 4. letnika Gimnazije Trbovlje.
g-20139

Budinek Mojca, Glinškova ploščad 19,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije
Jesenice, izdano 26. 8. 1978. s-20331

Butara Dušan, Turje 68, Hrastnik, spri-
čevalo o končani Šoli za voznike motornih
vozil Ljubljana-Ježica, izdano dne 25. 6.
1975. s-20046

Bučar Janja, Roška cesta 1, Dolenjske
Toplice, spričevalo: diplomo SŠPTNU Novo
mesto, 4. c, št. 131 I/N, šolsko leto
1985/86, izdana 24. 6. 1986 na ime Fabi-
jan Janja. g-20283

Carevska Nada, Endliherjeva ulica 4,
Ljubljana, mesečno vozovnico, št. 30.
s-20424

Ceglar Tomaž, Ul. Franeta Marušiča 4,
Izola, dijaško mesečno vozovnico, št. 2326.
s-20416

Cerar Aidan, Grafenauerjeva ulica 15,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
13430. s-20096

Cigale Berta, Ul. Marka Šlajmerja 30,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 0478987.
s-20241

Ciglar Jožef, Šolska 7, Domžale, zaključ-
no spričevalo Trgovske šole Murska Sobo-
ta, izdano leta 1956. g-20131

Ciglič Uroš, Bleiweisova 59, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
735340, št. reg. 43739, izdala UE Kranj.
g-20258

Cimprič Slavko, Belokranjska ulica 21,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 596954, reg. št. 55572, izdala UE
Ljubljana. s-20071

Cuderman Jože, Bašelj 5, Preddvor, voz-
niško dovoljenje, kat. BCDGH, št. S
271023, reg. št. 34238, izdala UE Kranj.
g-20057

Čančar Danijela, Blejska c. 13, Tržič,
Integralovo mesečno vozovnico na relaciji
Tržič-Kranj. g-20007

Černe Erik, Prvačina 196a, Dornberk,
vozniško dovoljenje. p-20014

Čižič Bojan, Prušnikova 16, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 106043,
izdano 19. 9. 1995 pri SO Maribor. m-242

Čoklc Manja, Dušana Kvedra 24, Šent-
jur, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7120,
izdala UE Šentjur pri Celju. p-20063

Črnac Adrijano, Kosova 5, Izola, voz-
niško dovoljenje, kat. B, št. 4339, izdalaUE
Izola. g-20302

Dajčar Miran, Iljaševci 59, Križevci pri
Ljutomeru, vozniško dovoljenje. p-20056

Dević Milorad, Seškova cesta 2, Med-
vode, spričevalo o končani osnovni šoli, iz-
dalo Izobraževalno središče Miklošič v Ljub-
ljani leta 1996. s-20246

Devčič Danica, Rodetova c. 10, Gro-
suplje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
5298. S s-20434

Deško Jolanda, Šared 53, Izola, zeleno
karto. g-20260

Didarevič Muhamed, H. Veronika 12, Je-
senice, vozniško dovoljenje št. S
001022279. g-20389

Dizdarevič Mira, V Murglah 82, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 39727.
s-20242

Djaković Zoran, Bukovžlak 60, Teharje,
vozniško dovoljenje. g-20383

Djedovič Miran, Gorenjesavska cesta
56a, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 805490, reg. št. 27123, izdala UE
Kranj. g-20061

Djorem Sanja, Bratov Učakar 72, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
40558. s-20067

Djurkić Aleksander, Cesta v Gorice 149,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu, iz-
dala Kovinska šola Novo mesto leta 1976.
s-20065

Dobrovnik Aleksej, Prešernova ulica 6,
Senovo, vozniško dovoljenje, kat. BCH, št.
14497. p-20041

Dolejši Štefan Maks, Žarova c. 24, Vele-
nje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
00887. p-20003

Dolenc Milan, Gorenja Ravan 2, Polja-
ne, spričevalo 3. letnika Srednje kmetijske
in mlekarske šole Kranj, izdano leta 1996.
s-20109

Dolenc Milan, Gorenja Ravan 2, Polja-
ne, spričevalo 3. letnika, izdano leta 1996.
g-20172

Domjan Bojan, Ulica Vide Janežičeve 13,
Ljubljana, zavarovalno polico št. 0470071,
izdala Zavarovalnica Tilia. s-20377

Dovnik Irena, Prešernova 1, Oplotnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9374.
g-20159

Dovšak Matej, C. bratov Mravljakov 12,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
24997, izdala UE Velenje. p-20060

Dvoršek Saška, Ob Blažovnici 56b, Lim-
buš, indeks Fakultete za arhitekturo, izdan
leta 1996. s-20070

Đakovič Peter, Cesta v Staro vas 5, Po-
stojna, spričevalo OŠ. g-20378

Elbl Ivan, Trubarjeva 5, Gornja Radgo-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, št.
2470, izdala UE Gornja Radgona. g-20315

Eržen Tomaž, Trubarjeva cesta 79, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
545039, reg. št. 193682, izdala UE Ljub-
ljana. s-20340

Erjavec Tilen, Žabjek 1, Višnja Gora, ma-
turitetno spričevalo Srednje Ekonomske šo-
le v Ljubljani, izdano leta 1979. s-20233

Erman Renata, Krmelj 88, Krmelj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 6779.
p-20073
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Erzen Uroš, Krčevina pri Vurbergu 147
b, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
28638, izdano na Ptuju. g-20394

Esih Miran, Ul. Štrauhovih 39, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednjegrad-
bene šole Maribor - poklic avtoličar, izdano
leta 1981. m-239

Faganel Eva, Podnart 68, Podnart, avto-
busno vozno karto št. 502113. g-20009

Ferjančič Maja, Ščedne 14a, Nova Gori-
ca, dijaško mesečno vozovnico, št. 11196.
s-20098

Flerin Rajko, Staretova 3, Domžale, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
000702104, reg. št. 9901, izdala UE Dom-
žale. s-20298

Frangež Andrej, Ob ribniku 8, Ormož,
spričevalo Gimnazije Ljutomer, šolsko leto
90/91 in 91/92. g-20133

Govc Lada, Soseska 17, Prebold, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001044935, izdala UE Žalec. p-20028

Gabrijelčič Marko, Mestni trg 12, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
160690, S 894045, izdala UE Ljubljana.
s-20202

Gajič Igor, Kozakova 7, Grosuplje, spri-
čevalo 3. 4. letnika in spričevalo o zaključ-
nem izpitu Gimnazije Poljane. s-20206

Gerečnik Samo, Rudarska c. 14/b, Ki-
sovec, vozniško dovoljenje, kat. H, št.
10945. p-20039

Geč Silva, Kovorska 29, Tržič, delovno
knjižico. g-20145

Glavič Marjan, Trpinova ul. 22, Ruše,
vozniško dovoljenje, kat. ABEFGH, št.
1275, izdano 1. 6. 1992 v Rušah, velja do
1. 6. 2002. m-252

Globočnik Anton, Racovnik 47, Železni-
ki, spričevali 3. in 4. letnika in zaključni izpit
Srednje cestno prometne in kovinarske šo-
le Škofja Loka, izdani leta 1995 in 1996.
s-20036

Gnidovec Marjanca, Spodnje Brezovo 7,
Višnja Gora, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 10622, izdala UE Grosuplje. s-20400

Gogala Milan, Grič 1, Bled, vozniško do-
voljenje, kat. BGH, št. 23326. g-20044

Gojak Fikret, M. Bušatlije 20, Tuzla, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Poklicne grad-
bene šole v Ljubljani, izdano leta 1979.
s-20219

Golob Christian, Vodnikova 282, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
10747. s-20414

Golob Katja, Brodarjev trg 7, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 7486.
s-20092

Gorjanc Marko, Sušnikova 9, Šenčur,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 33262,
reg. št. 36421, izdala UE Kranj. g-20301

Gosar Aleksander-Sandi, Pod gozdom
12, Jesenice, spričevalo o zaključnem izpi-
tu, izdala Srednja šola za gostinstvo in turi-
zem v Ljubljani leta 1989. s-20230

Grčar Andrejka, Cilenškova ulica 23,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 849456, št. reg. 145157. s-20200

Hasičić Latif, Gorenjska cesta 13a, Lo-
gatec, spričevalo o zaključnem izpitu Grad-
bene tehniške šole v Ljubljani, odsek za
visoke gradnje, izdano 23. 6. 1980.
s-20332

Heberle Tatjana, Ločnikarjeva ulica 12,
Ljubljana, spričevalo 3. 4. letnika in spriče-
valo o zaključnem izpitu Gimnazije Vič, izda-
ni leta 1976, 1977, na ime Košir Tatjana.
s-20228

Herceg Darko, Okrogarjeva 3, Celje,
vozniško dovoljenje št. 25691. p-20017

Hercog Janez, Pristava št. 20/a, Črna
na Koroškem, dijaško mesečno vozovnico,
št. 12990. s-20115

Heric Boštjan, Preglov trg 6, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 40856.
s-20330

Herman Ivan, Svetinova 7, Jesenice, de-
lovno knjižico. g-20163

Horg Ivan, Čurilovec 15, Ljubeščica,
spričevalo 1. 2. 3. letnika in spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje kovinarske in us-
njarske šole v Domžalah. s-20232

Horvat Diana, Podmilščakova ulica 28a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 292937, reg. št. 186917, izdala UE
Ljubljana. s-20275

Horvat Peter, Kot pri Damlju 23, Vinica,
delovno knjižico. s-20403

Horvat Sofija, Trg Komandanta Staneta
4, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico,
št. 42595. s-20168

Hrastar Marjan, Selo pri Zagorici 11, Do-
lenjske Toplice, spričevalo Šole za voznike
motornih vozil Novo mesto, št. 917, izdano
dne 10. 3. 1973. s-20309

Hribernik Sabina, Partizanska c. 38, Dol
pri Hrastniku, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 6503, izdala UE Hrastnik.
g-20297

Huber Denisa, Cesta zmage 12, Zagor-
je, zavarovalno polico, št. 040470379.
s-20154

Hušić Sead, Mokrška ulica 30, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1164775, št. reg. 162357. s-20194

Hvalc Uroš, Preglov trg 11, Ljubljana,
spričevalo 8. razreda OŠ Nove Fužine, iz-
dano leta 1995. s-20428

Hvale Milena, Beblerjev trg 3, Ljubljana,
spričevali 3. in 4. letnika in zaključni izpit
Šole za sanitarne tehnike, izdana leta 1975
in 1976 na ime Šuštar Milena.

Ivanuša Anica, Šalovci 40, Središče ob
Dravi, zaključno spričevalo Srednje kmetij-
ske šole Maribor, izdano leta 1978.
s-20091

Jahić Azra, Prešernove ul. 9, Rogaška
Slatina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
15581, izdala Občina Šmarje pri Jelšah.
s-20037

Jaketič Cvetko, Vinica 38, Vinica pri Čr-
nomlju, vozniško dovoljenje št. 6724.
p-20071

Jakše Nada, Ilke Vaštetove 24, Novo me-
sto, zavarovalni polici, št. 247461 in
337163, izdala Zavarovalnica Tilia. g-20216

Jalen Primož, Spodnje Gameljne 83,
Ljubljana, indeks Srednje strojne šole, iz-
dan leta 1987. s-20074

Janša Melita, Belca 35, Mojstrana, spri-
čevalo 3. letnika Srednje zdravstvene šole
na Jesenicah, šolsko leto 79/80. g-20255

Japelj Bernard, Na klancu 12, Vrhnika,
spričevalo 1. letnika Železniška srednja šo-
la v Ljubljani. s-20122

Jeke Sandra, Stanežiče 7 c, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 1664.
s-20274

Jelačin Jera, Zbašnikova 12, Ljubljana,
indeks Pravne fakultete, izdan za šolsko le-
to 1995/96. s-20052

Jelen Frančišek, Breg 13a, Polzela, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001004936, izdala UE Žalec. p-20062

Jerabek Tina, Jakčeva 32, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 15564.
s-20318

Jeraj Franc, Nova ulica 8, Vodice, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 565795,
reg. št. 128331, izdala UE Ljubljana.
s-20395

Jerkovič Žarko, Krožna 4, Koper, voz-
niško dovoljenje. g-20341

Jeromel Tina, Ul. Metoda Mikuža 12,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije-
Vič, izdano leta 1995. s-20192

Jesenko Milan, Jezero 87, Preserje, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S
136182, reg. št. 73542, izdala UE Ljublja-
na. s-20021

Jevšnik Dušan, Stanetova 16b, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 37215,
izdala UE Celje. p-20061

Jokić Ljubica, Tomačevo 26, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1191281, reg. št. 131613, izdala UE Ljub-
ljana. s-20004

Jordan Janez, Dol. Stara vas 48, Šent-
jernej, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št.
28363. g-20314

Jovanović Svetlana, Kvedrova cesta 26,
Ljubljana, diplomo Srednje zdravstvene šo-
le Ljubljana, št. I/ZT-OD-19, z dne 1. 9.
1986. s-20050

Jošar Drago, Gornji Petrovci 35, Pe-
trovci, vozniško dovoljenje št. 13457.
p-20029

Juvan Aleksander, Brodarjev trg 12,
Ljubljana, potrdilo o zaključnem usposablja-
nju poslovodje, izdala Gospodarska zborni-
ca Slovenije, leta 1997. s-20130

Kadivec Mira, Ljubljanska cesta 3, Kam-
nik, indeks Visoke šole za zdravstvo-smer
radiologija. s-20235

Kalin Leon, Pečinska 3, Ljubljana, spri-
čevalo o zaključnem izpitu, izdala Gimnazija
Postojna leta 1980. s-20150

Kamnikar Aleš, Semiška cesta 7, Črno-
melj, spričevali 3. in 4. letnika, maturitetno
spričevalo Gimnazije Črnomelj, izdana leta
1975, 1976. s-20335

Kapelaro Martin, Sv. Florjan 77, Ro-
gaška Slatina, vozniško dovoljenje št. 7117.
p-20057
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Kastelic Andrej, Sergeja Mašere 3, Ko-
per, vozniško dovoljenje, št. 29544. g-20135

Kebe Maja, Kunaverjeva ulica 3, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
980043, reg. št. 17447. s-20003

Kecur Andrej, Ul. Marije Hvaličeve 20,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
26022. s-20243

Keder Marko, Rojčeva 26, Ljubljana,
spričevalo o končani osnovni šoli, izdala OŠ
Kette-Murn v Ljubljani. s-20152

Kejžar Nataša, Zg. Bitnje 237, Žabnica,
vozovnico, št. 418268, izdal Alpetour Škof-
ja Loka. g-20161

Kirn Klemen, Cesta herojev 36, Novo
mesto, dijaško mesečno vozovnico, št.
3808. s-20106

Kladnik Janez, Trata 1, Radomlje, spri-
čevala 1., 2. in 3. letnika Srednje gradbene
šole v Ljubljani, izdana leta 1967, 1968 in
1969. s-20365

Klanšek Boris, Vrhovo 54, Radeče, spri-
čevalo št. 6300. g-20379

Klančič Danjel, C. Goriške fronte 66,
Šempeter, vozniško dovoljenje. g-20048

Klančnik Davorin, Plešivec 34, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
12695, izdala UE Velenje. p-20005

Klauž Ivan, Gradišče 14b, Vrhnika, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 5355, izdala
UE Vrhnika. s-20093

Klauž Ivan, Gradišče 14b, Vrhnika, zava-
rovalno polico št. 97625, izdala Zavaroval-
nica Adriatic, zavarovalna družba d. d.
s-20094

Klemenčič Ljudmila, Ulica 4. oktobra 34,
Cerklje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 639798, reg. št. 21328, izdala UE Kranj.
s-20178

Klemenčič Rozalija, Oštrc 13, Kostanje-
vica na Krki, dijaško mesečno vozovnico,
št. 7966. s-20327

Kljajič Ivan s.p., Jadranska 11, Ankaran,
odločbo o obrtnem dovolenju, št.
016362/0132/00+27/1995. g-20193

Klun Peter, Rapljevo 19, Kočevje, voz-
niško dovoljenje, kat. BCGH, št. 8052.
s-20032

Knez Igor, Notranjska 57, Logatec, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 2728.
s-20250

Knuplež Matjaž, Gospodinjska ulica 23,
Ljubljana, zaključno spričevalo Srednje a-
groživilske šole Maribor, izdano leta 1990.
s-20391

Kobetič Slavko, Na jasi 10, Kamnik, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Gimnazije Rudol-
fa Maistra, izdano leta 1974. g-20160

Kocjančič Flego Lorena, Krnica 9, Črni
kal, diplomo Srednje ekonomske in družbo-
slovne šole Koper, št. 524, z dne 2. 7.
1990. g-20026

Kocjančič Gorazd, Za gradom 11, Ko-
per, vozniško dovoljenje št. 30078.
g-20063

Kocman Gregor, Podlubnik 159, Škofja
Loka, indeks Fakultete za organizacijske ve-
de v Kranju, izdan leta 1995. g-20220

Kogovšek Janja, Jačka 2 b, Logatec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1090687, št. reg. 6425. s-20198

Kojnok Ivica, Liminjanska 84, Lucija, Lu-
cija, spričevala 1., 2. in 3. letnika Kovinar-
ske šole. g-20013

Kokalj Karmen, Savudrijska 17, Piran,
delovno knjižico. g-20157

Kokalj Rok, Poljanska 39 A, Škofja Lo-
ka, spričevalo 4. letnika Srednje SKCPŠ.
s-20169

Kolarič Katja, Volkmerjeva 22, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 40198, iz-
dala UE Ptuj. g-20390

Kološa Lucian, Stara 30, Murska Sobo-
ta, vozniško dovoljenje št. 29222. p-20001

Komel Ciril, Bilje 156, Renče, vozniško
dovoljenje. g-20151

Komljenović Aleša, Vojkova cesta 85,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
40303. s-20214

Koren Tomaž, Rašica 88, Velike Lašče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1191825, reg. št. 149933, izdala UE Ljub-
ljana. s-20080

Koritnik Gregor, Poženik 44, Cerklje na
Gorenjskem, spričevalo 3. letnika Srednje
trgovske šole Kranj, smer ekonomski teh-
nik, izdano let 1996. s-20033

Kosec Marija, Jalnova ulica 4, Mengeš,
zavarovalno polico, št. 0440422, izdala-
Adriatic Koper. s-20138

Kosmina Tomaž, Borisa Kalina 54, Nova
Gorica, dijaško mesečno vozovnico, št.
15203. s-20265

Kovač Marko, Graška cesta 64, Litija,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1028894. s-20272

Kovačič Dragica, Ul. Ivana Suliča 1a,
Šempeter pri G., vozniško dovoljenje.
g-20059

Kozarič Nina, Cankarjeva ulica 8, Trzin,
spričevalo 3. letnika Srednje upravno-admi-
nistrativne šole v Ljubljani, izdano leta 1996.
s-20321

Kozina Anže, Ul. v Kokovšek 10, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 40961.
s-20180

Košir Renato, Cerec 11, Ankaran, spri-
čevalo 3. letnika. g-20197

Koščak Marija, Jezero 72, Preserje, in-
deks Srednje šole za elektroniko v Ljubljani,
izdan leta 1989 na ime Kern Marija.
s-20277

Kržišnik Rok, Pod kostanji 38, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 16944.
s-20119

Krajnc Srečko, Muzejski trg 2/A, Ptuj,
diplomo Srednje gostinske šole, št. 1049.
g-20226

Kralj Silvo, Jakobovo nas. 34, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje št. 2060098.
p-20025

Kralj Stojan, Bistriška c. 75, Polje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 17712.
g-20173

Kranjčević Uroš, Ulica Molniške čete 11,
Ljubljana, dijaško izkaznico. s-20102

Kravanja Damijan, Vir pri Stični 96, Ivanč-
na Gorica, diplomo Srednje kadetske šole v
Tacnu, izdana leta 1989. s-20153

Kraševec Nina, Novo Polje cesta V/5,
Ljubljana, obvestilo o uspehu Gimnazije mo-
ste, izdano leta 1997. s-20407

Kregar Saša, Trnovski pristan 8, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
296743, reg. št. 166728. s-20155

Krečar Niko, Gradišče 19, Vrhnika, kom-
binirano primestno vozno karto, relacija Vrh-
nika-Ljubljana, št. 2410. s-20355

Krmac Ivan, Vanganel 13, Koper, voz-
niško dovoljenje št. S 16744. g-20307

Krošelj Jelka, Dole pri Polici 91, Gro-
suplje, dijaško mesečno vozovnico, št.
33059. s-20419

Kukman Dimitrij, Brilejeva 2, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 43960.
s-20128

Kumar Branko, Snežatno 23, Kojsko,
vozniško dovoljenje. g-20299

Labrovič Zlatko, Opekarska 10, Breži-
ce, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
15544. p-20021

Lahkovič Meolic Jožica, Ul. Vita Kraig-
herja 16, Maribor, ZAKM izpita. p-20055

Lainšček Danijel, Selakov trg 4, Ljublja-
na, delovno knjižico. s-20328

Lakota Branka, Triglavska cesta 12, Moj-
strana, preklic preklica vozniškega dovolje-
nja, objavljenega v Ur. l. RS, št. 5/98,
s-5261. s-20035

Lavrenčič Vili, Bučerca 28, Krško, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 17997.
p-20111

Lemež Andrej, Janškovo selo 27, Vele-
nje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
80187, izdala UE Žalec. p-20064

Lepoša Karel, Slovenska ulica 25, Čer-
nelavci, Murska Sobota, listino. p-20053

Leskovec Jernej, Adamičeva ulica 2,
Domžale, spričevalo o zaključnem izpitu
Upravno administativne šole v Ljubljani, iz-
dano leta 1997. s-20212

Lešnjak Jelena-Marija, Dolenje Sušice
19, Dolenjske Toplice, delovno knjižico.
s-20284

Lovšin Peter, Raubarkomanda 1, Postoj-
na, delovno knjižico. s-20247

Lužnik Aljoša, Parecag 3, Sečovlje, spri-
čevalo 3. letnika Pomorske šole. g-20256

Lunder Manja, Šarhova 30, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 34080.
s-20204

Magdič Tanja, Rožna dolina 40, Lesce,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 21408.
s-20268

Maksimovič Rajko, Glavni trg 24, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
3958, izdano 2. 11. 1992 do 2. 11. 2002.
m-236

Marinček Tomaž, Brodarjev trg 13, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
37452. s-20240

Markovič Anton, Vučja vas 7, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. 48,
izdala UE Ljutomer. p-20046



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 20 / 13. 3. 1998 / Stran 2137

Matijaš Nina, Groharjeva 2, Kamnik, za-
ključno spričevalo Gimnazije Kamnik, izda-
no 24. 6. 1994. g-20294

Mavmudoski Islam, Zač. goriška ul. 9,
Koper, delovno knjižico. g-20361

Mašelj Ljiljana, Privoz 5 A, Ljubljana, ma-
turitetno spričevalo Gimnazije Vič, izdano
leta 1977. s-20248

Maček Franci, Zgornje Gorje 53, Zgor-
nje Gorje, spričevalo o zaključnem izpitu
Tehniške lesne šole Nova Gorica, št. 15, z
dne 22. 6. 1972. g-20014

Medved Aljaž, Korenčanova 50, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 38112.
s-20338

Medved Jožica, Maistrova 5, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
2941, izdala UE Slovenj Gradec. g-20308

Mehle Vanja, Pot na Fužine 3, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
245004, reg. št. 186149, izdala UE Ljub-
ljana. s-20111

Mejak Lada, Štefanova ulica 5, Ljubljana,
spričevalo 3. in 4. letnika in spričevalo o za-
ključnem izpitu Gimnazije Šentvid. s-20126

Menih Boštjan, Lokovica 42, Šoštanj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 24593.
p-20004

Mestnik Marta, Stična 69/b, Ivančna Go-
rica, indeks Pedagoške fakultete. s-20252

Mikeli Dunja, Cesta na Loko 21, Ljublja-
na, diplomo Centra strokovnih šol v Ljublja-
ni, izdana leta 1972 na ime Plavec Dunja.
s-20415

Milanović Miludin, Štantetova 8, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
81301, izdano 26. 8. 1992. m-227

Mlakar Aljoš, Trnovski pristan 10, Ljub-
ljana, dijaško izkaznico. s-20103

Mlakar Darinka, Pavlovski vrh 1, Ivanj-
kovci, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
1980, izdala UE Ormož. g-20132

Modrijan Nevenka, Poljanska cesta 1,
Ljubljana, zavarovalno polico št. AO
00101013844, izdala Zavarovalnica Slove-
nica. s-20101

Mohorič Marija, ARA d.o.o., Frankolovo
naselje 67, Škofja Loka, zeleno karto, št.
426840, izdala Zavarovalnica Adriatic.
g-20369

Mohorič Marija, ARA, d.o.o., Frankolo-
vo naselje 67, Škofja Loka, zeleno karto št.
426745, izdala Zavarovalnica Adriatic.
g-20372

Motaln Marija, Toma Brejca 3, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 13284,
izdala UE Kamnik. s-20313

Močnik Vesna, Kraljeva 21, Ljubljana,
zavarovalno polico in kupone št. SLV
1058450, izdala Zavarovalnica Slovenica.
s-20401

Mršić Slobodan, Kristanova ulica 4, Ljub-
ljana, delovno knjižico. s-20259

Mulec Franc, Ciglence 4, Spodnji Du-
plek, končno spričevalo IKŠ, izdano leta
1975 v Mariboru. m-20100

Muller Rebeka, Mlinska 16, Maribor,
spričevala 1., 2. in 3. letnika Srednje trgov-

ske šole, smer aranžerski tehnik, izdana le-
ta 1988-1990 v Mariboru. m-230

Murtezić Sabina, Gregorčičeva ulica 36,
Piran, dijaško mesečno vozovnico, št.
18645. s-20099

Nabernik Jurka, Ob gozdu 24, Mislinja,
spričevali 3. in 4. letnika Srednje zdravstve-
ne šole v Slovenj Gradcu, za šolska leta
1984/85 in 1985/86. g-20025

Naglič Marija, Gotska 6, Ljubljana, spri-
čevala Srednje šole za gostinstvo in turi-
zem, za šolska leta 1951/52, 1952/53,
1953/54. s-20329

Napotnik Ipavec Jožefa, Varpolje 43, Re-
čica ob Savinji, delovno knjižico, reg. št.
5078, ser. št. 919710, izdala SO Mozirje z
dne 22. 1. 1970. p-20038

Nared Marjan, Slogovo 3, Cerknica, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. S 1107995,
reg. št. 001008478. g-20221

Naveršnik Ilona, Gmajna 4, Oplotnica,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 1803.
g-20058

Nemec Barbara, Ob Savi 38, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem šolanju Gimnazije
Ledina, izdano leta 1991. s-20182

Nikolič Ana, Nanoška 22, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 13304.
s-20418

Nikolič Drago, 1. maja 18, Postojna, li-
stino. p-20054

Nose Vojka, Na terasah 4, Izola, inštruk-
torsko voz. dovolenje, št. 262, izdano v
Ljubljani. g-20137

Novak Gregor, Trebinjska ulica 9, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
15466D. s-20089

Novak Lea, Majaronova ulica 22, Ljub-
ljana, indeks Filozofske fakultete, izdan 6. 9.
1996, št. 18960359. s-20409

Novak Magdalena, Ažmanova ulica 38,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 810342, št. reg. 77955. s-20404

Novak Maja, Celovška cesta 177, Ljub-
ljana, zavarovalno polico št. 1061362, iz-
dala Zavarovalnica Slovenica. s-20084

Novak Miha, Jarška cesta 27, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1064362, reg. št. 191225, izdala UE Ljub-
ljana. s-20336

Nuzdorfer Nataša, Ul. bratov Babnik 18,
Ljubljana, potrdilo o opravljenem strokov-
nem izpitu, izdalo Ministrstvo za zdravstvo,
leta 1981, na ime Pajnič. s-20179

Obrovnik Alojz, Trnovo 14, Laško, PL
št.: 20-0342/94 z dne 31. 12. 1994,
ERO:5557930 izdan pri DURS DU CELJE
izp. Laško. p-20040

Ogrin Alenka, Primožićeva 22, Ljublja-
na, indeks Srednje vzgojiteljske šole v Ljub-
ljani, izdano leta 1983. s-20209

Oman Marjan, Vita Krajgerja 12, Mari-
bor, diplomo SKSMŠ v Mariboru, izdana
leta1985. m-221

Oplak Vesna, Mošnje 56, Radovljica, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 19599. s-20072

Osmanagić Osman, Vrbje 31, Žalec, di-
plomo Srednje šole Boris Kidrič Celje, po-

klic voznika motornih vozil, diploma št.
290/0, izdana 9. 7 1984. g-20326

Osojnik Dušan, Dražgoška ulica 39,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 294867, reg. št. 5827, izdala UE
Ljubljana. s-20342

Ovsenik Dolinar Barbara, Štihova ulica
25, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 62681, reg. št. 181965.
s-20029

Ošlak Nina, Koželjskega 6, Velenje, in-
deks Pravne fakultete št. 71078507.
m-243

Panikvar Franc, Gerečja vas 102, Ptuj,
zaključno spričevalo Srednje gradbene šo-
le Maribor, Smetanova 35, za poklic tesar.
m-256

Papič Janez, Naselje Staneta Rozmana
26, Metlika, spričevalo o končani šoli za-
voznike motornih vozil, izdano leta 1973 v
Novem mestu. g-20141

Papotnik Sebastijan, Borisa Kraigherja
2, Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje,
kat. ABGH, št. 17094. g-20397

Patkovič Colarič Jasmina, C. 4. julija 60,
Krško, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
15835. p-20051

Pavčič Mirko, Preglov trg 12, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu 4. letnika Teh-
niške šole za strojništvo v Ljubljani, izdano
28. 6. 1972. s-20430

Pačarić Boško, Ulica 28. maja 73, 1000
Ljubljana, spričevalo OŠ Zuim Kamnik.
s-20083

Pernuš Gregor, Čirče 37a, Kranj, Alpe-
tourovo vozovnico št. 473338. g-20008

Picko Suzana, Dol 42 A, Črni kal, spri-
čevalo 3. letnika Zdravstvene šole Piran,
šolsko leto 95/96. g-20223

Pintarič Dragutin, Bonini 91/a, Koper,
AO polico št. 0562791. g-20368

Pivač Almir, C. revolucije 4, Jesenice,
spričevalo 2. letnika SES šola Kranj.
g-20281

Plahuta Albin, Ul. Tolminskih puntarjev
2/a, Nova Gorica, vozniško dovoljenje.
g-20147

Ploj Živa, Zgornji Duplek 112 b, Spodnji
Duplek, dijaško mesečno vozovnico, št.
21505. s-20068

Podbrežnik Karmen, Glavarstvo 1/A,
Prevalje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
11262. g-20143

Podergajs Mateja, Pobrež 7, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
18804. g-20396

Podhostnik Anton, Cirkulane 63, Cirku-
lane, spričevalo o zaključnem izpitu Lesar-
skega šolskega centra, smer lesarski teh-
nik, izdano leta 1982. m-241

Podlipnik Barbara, Rojska c. 10, Dom-
žale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S758994, reg. št. 16458, izdala UE Dom-
žale. s-20108

Podobnikar Jaka, Pod jezom 21, Ljub-
ljana, spričevalo 3. letnika Srednje Agroži-
vilske šole v Ljubljani, izdano leta 1997.
s-20177
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Podpečan Zvonimir, Prekopa 12b, Vran-
sko, delovno knjižico. g-20279

Podpečan Zvonimir, Prekopa 12b, Vran-
sko, spričevalo OŠ Gustava Šiliha Velenje,
izdano 3. 1. 1966. g-20285

Podpečan Zvonimir, Prekopa 12b, Vran-
sko, spričevalo o poklicni šoferski šoli, iz-
dano leta 1975. g-20286

Podplatnik Franci, Hardek 25, Ormož,
zaključno spričevalo Srednje ekonomske
šole. s-20293

Pogačar Klemen, Pot k Savi 93, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 40852.
g-20244

Pogačar Uroš, Spodnje Stranje 5 c, Sta-
hovica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
19611, izdala UE Kamnik. s-20148

Polc Martin, Izlake 64, Izlake, vozniško
dovoljenje, št. 1172072. p-20052

Polše Štefan, Podmolniška cesta 42,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 263759, reg. št. 53610, izdala UE
Ljubljana. s-20047

Pongračič Venčeslava, Tomšičeva 34,
Slovenska Bistrica, zaključno spričevalo Po-
klicne administrativne šole, izdano dne
27. 6. 1979 v Murski Soboti. g-20012

Popovič Duško, Cesta v Pečale 42, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 4497.
s-20184

Popovič Saša, Preglov trg 7, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 40050.
s-20121

Posedi Boštjan, Parmova ulica 10, Dom-
žale, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
Agroživilske šole v Ljubljani, izdano leta
1994. s-20129

Pospeh Miloslav, Ponikva 23, Ponikva,
maturitetno spričevalo Gimnazije Celje, iz-
dano leta 1975. g-20376

Potokar Polona, Ulica padlih borcev 20,
Šempeter, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 41212, izdala UE Nova Gorica. g-20433

Potočnik Pavel, Veliki breg 6, Mojstra-
na, vozniško dovoljenje št. S 000743716.
g-20398

Potočnik Peter, Litostrojska cesta 8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1042261, reg. št. 192580, izdala UE
Ljubljana. s-20055

Prašnikar Katarina, Pečki 3, Pobegi, voz-
niško dovoljenje ŠT. 21679. g-20388

Prestor Nataša, Milene Korbar 1, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
809099, reg. št. 44403, izdala UE Kranj.
g-20300

Pribožič Tanja, Gorjane 34, Koprivnica
pri Brestani, dijaško mesečno vozovnico,
št. 14151. s-20319

Primožič Karmen, Mali vrh 51, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 25390.
p-20002

Pristavec Aleš, Kajuhova ulica 26, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
585143, št. reg. 146852. s-20183

Pucelj Tanja, Vreskovo 62, Trbovlje, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 10245.
s-20075

Puhovski Tina, Trebinjska ulica 4, Ljub-
ljana, spričevalo 8. razreda OŠ Milana Šu-
šteršiča, izdano leta 1989, na ime Herak
Tina. s-20253

Pukl Igor, Njivice 20, Radeče, maturitet-
no spričevalo GTŠ Celje, izdano leta 1975.
g-20287

Puklavec Aleš, Adamičeva 1c, Grosup-
lje, spričevalo 1., 2. in 3. letnika SŠTS Ljub-
ljana in zaključni izpit, izdana od 1989-1990
leta. s-20356

Pulević Makovec Radoje Rok, Bratovše-
va ploščad 26, Ljubljana, vozniško dovolje-
nje, kat. BCGH, št. S 927145, št. reg.
139660. s-20229

Rajh Marjan, Bajanja vas 9, Metlika, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 1276.
g-20208

Rajh Stojan, Partizanska c. 13, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 22651,
izdala UE Velenje.

Rajterič Primož, Tenetiše 52, Golnik, di-
jaško mesečno vozovnico, št. DI 59910.
p-20006

Rajčič Predrag, Kvedrova 10, Koper,
spričevalo 3. letnika Trgovske šole v Kopru.
g-20225

Rangus Zvonko, Makute 31, Uršna sela,
dijaško mesečno vozovnico, št. 8818.
s-20413

Raspor Urban, IV. Kosovela 17, Aj-
dovščina, vozniško dovoljenje, št.
1156968. g-20305

Rebernak Simona, Potrčeva 22, Sloven-
ska Bistrica, zaključno spričevalo Srednje
trgovske šole Maribor, izdano leta 1988.
m-253

Rebolj Alojzij, Ponova vas 15, Grosup-
lje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
4577. s-20238

Resnik Branko, Brankovo n. h., Velike
Lašče, delovno knjižico. s-20222

Resnik Tomaž, Mlinše 12, Izlake, letno
vozovnico 1997/98. p-20030

Rezelj Sara, Vodnikova 304, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 38399.
s-20125

Rečnik Vasle Ana, Pod gradom 68, Dra-
vograd, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
3415. p-20032

Rupar Andrej, Goriška vas 12, Škocjan,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 36502,
izdala UE Novo mesto. g-20306

Rus Gregor, Grič, Cesta VII/3, Ribnica,
vojaško knjižico. g-20224

Sagadin Jože, Drumlažno 2, Laporje, za-
varovalni polici, št. 1003448 in 0101078.
g-20249

Samotorčan Vlasta, Podplešivica 83, No-
tranje Gorice, zavarovalno polico, št.
1055272, izdala Zavarovalnica Slovenika.
s-20264

Sanguineo Alan, Cesta na Markovec 8a,
Koper, vozniško dovoljenje. g-20386

Satler Ivan, Stanošina 21, Podlehnik,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
II. letnika Šole za miličnike v Ljubljani, izdani
leta 1981. s-20292

Savarin Nataša, Farančan 14, Sv. An-
ton, Pobegi, diplomo Srednje ekonomske
in družboslovne šole v Kopru, izdana leta
1987. g-20290

Savarin Svetlana, Gregoričeva 38, Kranj,
vozovnico, št. 418634, izdana na ime Os-
kar Severin. g-20227

Sežun Mija, Titov trg 3, Postojna, spriče-
valo 3. letnike Srednje šola Postojna, eko-
nomski tehnik, izdano leta 1997. s-20040

Sekereš Peter, Ulica 15. maja 19, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
16242. s-20267

Selak Janez, Šmarješke Toplice 5a,
Šmarješke toplice, spričevalo slikopleskar-
ke šole. g-20380

Seliškar Simona, Deteljica 5, Tržič, avto-
busno karto Integral. g-20367

Sepešy Maučec Mirjam, Krekova 13,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
107072, izdano 24. 10. 1997 pri UE Mari-
bor. m-240

Setnikar Pavel, Vaše 27b, Medvode,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S
810446, reg. št. 89626, izdala UE Ljublja-
na. s-20354

Setnikar Tine, Regentova cesta 12, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 7375.
s-20038

Sever Sonja, Panonska ul. 6, Maribor,
spričevalo Gostinskega šol. centra, izdano
leta 1997 v Mariboru. m-238

Sila Peter, Povir 21/b, Sežana, spriče-
valo 3. letnika Srednje šole Postojna, smer
strojni tehnik, izdano leta 1996. g-20011

Sitar Jože, Ul. Franca Rozmana Staneta
5, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 641446, reg. št. 35764, izdala UE Kranj.
s-20053

Sitar Stanislav, Stožice 23, Ljubljana,
spričevalo Šole za voznike motornih vozil
Ježica, izdano leta 1965. s-20373

Sitar Stanislav, Stožice 23, Ljubljana, za-
ključno spričevalo Srednja tehnična šola Ve-
gova, izdano leta 1961. s-20421

Skok Viljem, Šaleška c. 2/c, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
189571, izdano v Ljubljani. p-20007

Slatnar Roman, Gornji Log 5, Kamnik,
spričevalo 1. 2. 3. letnika in spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje Agroživilske šole
v Ljubljani. s-20030

Slemenšek Ervin, Grgarske ravne 6, Gr-
gar, vozniško dovoljenje, potrdilo. p-20058

Smerajec Jožef, Cesta Španskih borcev
3, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 888219, reg. št. 132066, izdala UE
Ljubljana. s-20054

Smiljan Ivan, Zlatoličje 99, Starše, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 6645,
izdano 29. 7. 1992 pri SO Maribor. m-224

Smiljanić Jelka, Očauš, Teslić, delovno
knjižico. s-20043

Soklič Nataša, Gramovše 12, Tržič, voz-
no karto, relacija Lom-Kranj. g-20363

Soršak Uroš, Celjska 98, Slovenj Gra-
dec, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
11482, izdala UE Slovenj Gradec. g-20140
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Spehonja Vanja, Vojkova cesta 111, No-
va Gorica, spričevalo 4. letnika, izdala Sred-
nja šola Nova Gorica leta 1997. s-20203

Srebre Simon, Lokovica 129, Šoštanj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 18252.
p-20008

Srpčič Sebastijan, Orehovo 32, Sevni-
ca, dijaško mesečno vozovnico, št. 7130.
s-20357

Starina Danica, Cesta Oktobrskih žrtev
9, Šentjernej, spričevalo o zaključnem izpi-
tu Srednje zdravstvene šole Novo mesto,
izdano leta 1984. s-20085

Stepan Mateja, Vrhovci, C. XVI/7, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
43885. s-20117

Stolnik Zdravko, Selišči 30, Sveti Jurij
ob Ščavnici, vozniško dovoljenje, kat. AB-
GHH, št. 9589, izdala UE Gornja Radgona.
g-20304

Subotić Nik, Glinškova ploščad 19, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
36662. s-20079

Suhadolčan Polona, Štantetova 32, Ma-
ribor, dijaško mesečno vozovnico, št.
18585. m s-20124

Suljkanovič Sabina, Alpska 7, Bled, de-
lovno knjižico, izdano na Jesenicah. g.
20362

Sušnik Saša, Cesta zmage 12, Zagorje
ob Savi, spričevali 3. in 4. letnika Srednje
vzgojiteljske šole, izdani leta 1996 in 1997.
s-20056

Šabec Darko, Podgrad 12, Podgrad,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
000233775, izdala UE Ilirska Bistrica.
s-20020

Šabec Jožica, Podgrad 12, Podgrad,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001083905, izdala UE Ilirska Bistrica.
s-20019

Šali Zvonko, Levčeva ul. 4, Maribor, spri-
čevalo Komercialne šole v Mariboru, izdano
leta 1976. m-244

Šamec Milan, Dergomaška ulica 20,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 889171, reg. št. 96460, izdala UE
Ljubljana. s-20123

Škarja Angela, Stari Ljuben 9, Uršna se-
la, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6546.
g-20382

Škulj Matjaž, Hudi konec 8, Ortnek, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 6429,
izdala UE Ribnica. s-20295

Šlibar Mojca, Stara cesta 10, Straža,
spričevalo o zaključnem izpitu SŠGT Novo-
mesto. g-20374

Šmajdek Jernej, Dolenjska c. 45/e,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
43021. s-20090

Šmajs Sašo, Polzela 70, Polzela, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 402582.
g-20303

Šobar Dragana, Ragovska ulica 2, Novo
mesto, dijaško mesečno vozovnico, št.
20903. s-20358

Šoštarič Robert, Slomškova 9, Ptuj, spri-
čevalo. g-20282

Štesl Jernej, Grad 188c, Grad, dijaško
mesečno vozovnico, št. 111587. s-20112

Štrumbelj Borut, Seidlova cesta 26, No-
vo mesto, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Novo mesto, za šolsko leto 1991/92.
s-20024

Štumberger Luka, Trnovlje 42, Cerklje
na Gorenjskem, Alpetourovo vozovnico št.
416105. g-20366

Šturm Samo, Istrska ul. 4, Kozina, spri-
čevalo Gimnazije Koper, izdano 29. 6.
1993. g-20010

Šuligoj Igor, Ul. Bratov Vošnjakov 1, Ce-
lje, vozniško dovoljenje. p-20031

Šumak Martin, Bogojina 77/a, Bogoji-
na, vozniško dovoljenje, št. 13073.
p-20044

Šuštaršič Marija, Gorenja Brezovica 1,
Preserje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 88497, izdala UE Ljubljana. s-20064

Švab Andrej, Tomšičeva ulica 30, Slo-
venj Gradec, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 1650, izdano v Slovenj Gradcu.
g-20384

Švagan Jasna, C. prol. brigad 65, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
93374, izdano 14. 2. 1992 pri SO Mari-
bor. m-231

Tabak Branko, Prušnikova 46, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
59613, izdano 28. 5. 1992 pri UE Mari-
bor. m-254

Talundžić Marija, Ulica Vide Janežičeve
13, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico,
št. 44297 D. s-20276

Težak Ivan, Maroltova 4, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 84503, S
613612, izdala UE Ljubljana. s-20231

Tojić Živko, Glinškova ploščad 22, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1095875, reg. št. 43904, izdala UE Ljub-
ljana. s-20045

Tomažin Polona, Vrbnje 10a, Radovlji-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
21722, izdala UE Radovljica. s-20425

Toman Miha, Prušnikova ulica 4, Ljublja-
na, spričevalo 3. letnika PTT Srednješolski
center, izdano leta 1996. s-20207

Tomič Tomaž, Plešičeva ulica 10, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
S 1051329, reg. št. 186500, izdala UE
Ljubljana. s-20320

Toplišek Maja, Majde Vrhovnikove 20,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
33450. s-20104

Topolovec Marija, Ulica 5. prekomorske
16, Ptuj, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
medicinske šole, šolsko leto 78/79 in
79/80. g-20261

Trafela Natalija, Trg Dušana Kvedra 13,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
109570, izdano 19. 4. 1996 pri UE Mari-
bor. m-233

Trček Ivan, Zagrad 3, Radeče, potrdilo ,
št. XII/150R-TR SŠ tehničnih strok in oseb-
nih storitev. p-20047

Turk Branko, Četež pri Strugah 6, Stru-
ge, zavarovalno polico, št. 1052286, izdala

Zavarovalnica Slovenica. s-20269
Turk Darinka, Žlebič 47, Ribnica, listino.

g-20195
Turk Toni, Cesta Zgornji log 105, Ljub-

ljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
24540. s-20069

Tušar Uroš, Mucherjeva 8, Ljubljana, de-
lovno knjižico. s-20051

Ujc Marko, Vinje 43, Dol pri Ljubljani,
indeks Visoke upravne šole, vpisna št.
04021731, izdan leta 1997. s-20107

Urankar Katja, Finžgarjeva 4, Mengeš,
vozniško dovoljenje, kat. H, št. 28128,
S 000676134, izdala UE Domžale.
s-20296

Urbanec Boštjan, Suhadole 35, Komen-
da, dijaško mesečno vozovnico, št.
024427. s-20187

Urbas Matej, Ragovska ulica 10a, Novo
mesto, spričevalo 3. letnika Gimnazije No-
vo mesto, izdano leta 1996. s-20028

Urh Martina, Kebetova 1, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 33233. g-20171

Vagaja Tina, Podgorica 89, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 38499.
s-20105

Varga Ladislav, Ob dolenski železnici
186, Ljubljana, diplomo in indeks Srednje
elektro, kovinarske in računalniške šole.
s-20420

Veber Saša, Puštal 28, Škofja Loka, vo-
zovnico, št. 405026, izdal Alpetour Škofja
Loka. g-20166

Verbič Sergej, Verje 15 E, Medvode,
spričevalo o zaključnem izpitu PTT šole, iz-
dano leta 1994. s-20001

Verdnik Matjaž, Celovška cesta 108,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
2333D. s-20081

Vesel Danilo, Celovška cesta 125, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
633355, št. reg. 99801. s-20210

Vezjak Branko, Dalmatinska 45, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
84114, izdano 30. 11. 1994 pri SO Mari-
bor. m-245

Vižintin Miran, Rašišak ulica 3, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
544207, reg. št. 107261. s-20156

Vidic Barbara, Cankarjeva 23, Jesenice,
spričevalo 4. letnika Zdravstvene šolena Je-
senicah. g-20164

Vidic Marijan, Kresnice 9, Kresnice, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1061465.
s-20429

Vidic Stanka, Graška cesta 64, Litija,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
964447. s-20273

Vlaisavljević Ana, Runkova 2, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 8233.
s-20149

Vojevec Jaka Andrej, Majaronova 8,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
21488. s-20402

Volarič Samo, Sergeja Mašera 8a, Ko-
barid, spričevalo o zaključnem izpitu Gim-
nazije Tolmin, št. 860/32, izdano 24. 6.
1983 v Tolminu. p-20074
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Voljkar Branko, Kom. Pod. Kamnik, Kam-
nik, spričevalo Poklicne gradbene šole, št.
346-1972/73, 27-08-1974. g-20217

Vončina Frančišek, Ulica Srečka Koso-
vela 2, Jesenice, diplomo Srednje gradbe-
nešole, izdana leta 1966. s-20088

Vovk Boris, Varpolje 87, Rečica ob Savi-
nji, TIR certifikat, št. 1243 za tovorno priko-
lico, reg. št. J8-02 LJ. s-20076

Vovk Boris, Varpolje 87, Rečica ob Savi-
nji, licenco za kamijon, reg. št. CE 61-64A,
izdan na licenco TRANSTEX Vovk Boris, s.p.,
št. 002855/2528-LM45/1997. s-20077

Vračar Andrej, Depala vas 101, Domža-
le, diplomo Srednje šole za strojništvo, iz-
dana leta 1990. s-20082

Vračko Alenka, Vrhovčeva ulica 10, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
928083, reg. št. 67759. s-20002

Vrbnjak Srečko, Sp. Hajdina 96, Ptuj,
zaključno spričevalo Avtomehanske šole
Maribor, izdano leta 1974. m-250

Vrenčur Damijan, Mariborska 22, Selni-
ca ob Dravi, spričevalo 2. letnika Srednje
šole za gostinstvo in turizem Maribor, izda-
no leta 1995. m-222

Vrhovec Luka, Grintovška 19, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 24075.
s-20127

Vrhovnik Marjan, Testenova 66, Men-
geš, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
S 32250, reg. št. 14888, izdala UE Dom-
žale. s-20049

Vrtačnik Janez, Rusjanov trg 10, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1044246, reg. št. 126643. s-20162

Vujinič Marko, Dupleška 73, Maribor,
delovno knjižico št. 1577. m-251

Vujič Gordana, Hrvatini 191, Ankaran, in-
deks Srednje pedagoške in naravoslovnema-
tematične šole, izdano leta 1986. g-20289

Vulič Katja, Razlagova 1, Maribor, za-
ključno spričevalo Srednje ekonomske šole
Maribor, izdano leta 1963. m-234

Wagner-Zorko Mira, Šolska 12, Zreče,
spričevalo o zaključnem izpitu Prve gimna-
zije Maribor, izdano leta 1979. m-248

Zadravec Bojan, Murski Črnci 27, Tiši-
na, vozniško dovoljenje št. 20329. p-20113

Zbašnik Nežka, Šeškova ul. 10, Ribni-
ca, spričevalo 3. letnika Srednje grafične
šole v Ljubljani, izdano leta 1993 na ime
Pahulje Nežka. s-20041

Zipert Vinko, Janžev vrh 82, Radenci,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 10240,
izdala UE Gornja Radgona. g-20311

Zlatkov Nikola, Ul. bratov Praprotnik 15,
Naklo, duplikat II vozniškega dovoljenja, kat.
ABGH, št. S 638761, reg. št. 22510, izda-
la UE Kranj. s-20393

Zore Stanislav, Bogneča vas 1, Trebel-
no, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
10654, ser. št. 001153402. g-20146

Zrimšek Klavdija, Pot na visoko 25, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
515520, reg. št. 174832, izdala UE Ljub-
ljana. s-20100

Zupanc Karl, Dolina 20, Zasip, Bled, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 17199.
g-20062

Zupanec Karmen, Drulovka 43 d, Kranj,
dijaško mesečno vozovnico, št. 15233.
s-20245

Zupančič Bojan, Nazorjeva 15, Izola, za-
varovalno polico, št. 0471394. g-20144

Zupančič Leopold, Milavčeva 50, Breži-
ce, vozniško dovoljenje, kat. ABF, št. 5504.
p-20042

Žibert Gorazd, Pivka 22, Naklo, vozniško
dovoljenje za motorno kolo, kat. GH, št. S
1033072, reg. št. 45436, izdala UE Kranj.
g-20251

Žigon Matej, Komen 12, Komen, spriče-
vali 1. in 2. letnika Srednje lesarske šole
Nova Gorica, izdani leta 1991, 1993.
s-20116

Živec Marko, Prade, Cesta X/1, Koper,
dijaško mesečno vozovnico, št. 19041.
s-20432

Živko Martina, Goriška 2, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 82636, iz-
dano 7. 3. 1994. m-228

Žnidaršič Sandi, Preglov trg 12, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 4545.
s-20022

Žužek Aleš, Veliki Štradon 15, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. 477372.
s-20262

Žučko Andrej, Cesta na Mele 20, Log
pri Brezovici, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 6171. s-20167

Žvikart Drago, Smetanova 34, Maribor,
zaključno spričevalo poklicne dimnikarske
šole Maribor, za šolsko leto 1968/69.
m-226
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