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Sodni register

PTUJ
Rg-201306
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 98/00012 z dne 27. 1. 1998 pri
subjektu vpisa JERUZALEM ORMOŽ,
Kmetijstvo d.d., Hardek 44 c, 2270 Ormož, pod vložno št. 1/02202/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšane firme, tipa zastopanja, članov
nadzornega sveta in spremembo statuta z
dne 3. 12. 1997, s temile podatki:
Matična št.: 50986292
Firma: JERUZALEM ORMOŽ, Storitve,
agrar, trgovina, d.d.
Skrajšana firma: JERUZALEM ORMOŽ
SAT, d.d.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Topolovec Miran, Ormož, Heroja Kerenčiča 20, razrešen in ponovno imenovan
23. 12. 1997, zastopa družbo brez omejitev.
Člani nadzornega sveta: Marčec Drago,
Pongračič Janko, Zabavnik Marko, Viher
Ivan, Marija Kralj in Meško Ida, izstopil
23. 12. 1997, Munda Ivan, Šavor Jože in
Žižek Silvo, vstopili 20. 11. 1997.
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Izbris subjekta vpisa po sklepu o pripojitvi pri prevzemni družbi Okrožnega sodišča
Celje Srg 1050/97 z dne 31. 12. 1997.
Srg 94/02393
Rg-201934
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02393 z dne 4. 2. 1998 pod št.
vložka 1/05215/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:
Firma: TUGO, trgovsko podjetje,
d.o.o., Dobriša vas 3/a, Petrovče
Skrajšana firma: TUGO, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 3301 Petrovče, Dobriša vas
3/a
Osnovni kapital: 114.000 SIT
Sklep družbenice z dne 15. 5. 1995 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku (Srg 2393/94 z dne 23. 12. 1996).
Obveznost plačila morebitnih obveznosti
izbrisane družbe je prevzela Šalej Suzana,
Dobriša vas 3/a, Petrovče.

CELJE

Srg 94/02808
Rg-201940
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02808 z dne 28. 1. 1998 pod
št. vložka 1/02661/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:
Firma: OZON, podjetje za posredovanje storitev, d.o.o., Petrovče Levec 8
Skrajšana firma: OZON, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 3301 Petrovče, Levec 8
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Sklep družbenika z dne 31. 5. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku (Srg 2808/94 z dne 19. 9. 1995).
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku (Srg 2808/94 z dne
28. 1. 1998). Obveznost plačila morebitnih
obveznosti izbrisane družbe je prevzel Javornik Vili, Ul. V prekomorske 13, Celje.

Srg 97/01459
Rg-200199
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/01459 z dne 5. 1. 1998 pod št.
vložka 1/02397/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt vpisa zaradi pripojitve s temile podatki:
Matična št.: 5447445
Firma: T.T.E., Tovarna tehničnih elementov, d.o.o., Velenje, Štrbenkova 10
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 3320 Velenje, Štrbenkova 10
Osnovni kapital: 10.000 SIT

Srg 94/02752
Rg-201943
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02752 z dne 27. 1. 1998 pod
št. vložka 1/06074/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:
Firma: KMETSTROJ, Podjetje za popravilo kmetijske mehanizacije in trgovino, d.o.o., Ponikva 12/b, Ponikva
Skrajšana firma: KMETSTROJ, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 3232 Ponikva, Ponikva 12/b
Osnovni kapital: 260.000 SIT

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku in izbris
iz sodnega registra

Leto VIII

Sklep družbenika z dne 30. 5. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku (Srg 2752/94 z dne 11. 10. 1995).
Izbris družbe zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku (Srg 2752/94 z
dne 28. 1. 1997). Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel Podkrajšek Anton, Ponikva 12/b, Ponikva.
Srg 94/04444
Rg-201946
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04444 z dne 28. 1. 1998 pod
št. vložka 1/04941/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:
Firma: NIKY, trgovina, storitve, proizvodnja, d.o.o., Parižlje 1, Braslovče
Skrajšana firma: NIKY, d.o.o., Braslovče
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 3314 Braslovče, Parižlje 1
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Sklep družbenika z dne 30. 12. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku (Srg 4444/94 z dne 11. 10. 1995).
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku (Srg 4444/94 z dne
28. 1. 1998). Obveznost plačila morebitnih
obveznosti izbrisane družbe je prevzel Cizej
Borut, Parižlje 1, Braslovče.

KOPER
Srg 2957/94
Rg-37555
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko
sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
Družba FEMSIS, podjetje za zunanjo
in notranjo trgovino in posredništvo,
d.o.o., Šepulje, Šepulje 7, Sežana, ki je
vpisana pri tem sodišču pod vložno št.
1/4268/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenikov z dne 20. 12.
1994.
Družbeniki Mladen Šimac, Trg Oslobođenja 7, Pazin, Hrvatska, Vanda Šimac,
Ul. Jožeta Pahorja 2, Sežana, Miran Furlan,
Gabrovec 26, Zgonik, Italija in Zvonko Milič, Salež 48, Zgonik, Italija, izjavljajo, da so
poplačane vse obveznosti družbe, da so
urejena vsa razmerja z delavci in da prevzamejo obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo po prenehanju družbe po skrajšanem postopku, se razdeli ustanoviteljem v skladu z
deleži, ki so jih imeli ob ustanovitvi družbe.
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Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu
iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 25. 4. 1996
Srg 3272/94
Rg-37559
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko
sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
Družba SELBO, proizvodnja, trgovina,
gostinstvo in turizem, transport, d.o.o.,
Pivka, Petelinje 88, ki je vpisana pri tem
sodišču pod vložno št. 1/1685/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu ustanovitelja z dne 29. 12. 1994.
Ustanovitelj Čelhar Boris, Pivka, Petelinje 88, izjavlja, da so poplačane vse obveznosti družbe, da družba ni imela zaposlenih
delavcev in da prevzame obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo po prenehanju družbe po skrajšanem postopku, se prenese na ustanovitelja.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu
iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 25. 4. 1996
Srg 30/97
Rg-112402
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko
sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
Družba ZIMT, Založništvo in mednarodna trgovina, d.o.o., Portorož, Seča
194a, Lucija, ki je vpisana pri tem sodišču
pod vložno št. 1-4770-00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 23. 12. 1996.
Družbenica Silvana Čengić-Voljevica iz
Zagreba, Vladimirja Nazorja 64, R Hrvaška,
izjavlja, da so poplačane vse obveznosti
družbe, da so urejena vsa razmerja z delavci in da prevzame obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo po prenehanju družbe po skrajšanem postopku, se prenese na družbenico.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu
iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 18. 9. 1997

KRANJ
Srg 857/97
Rg-113258
Družba BOVLA, podjetje za trgovino
in storitve, Kranj, d.o.o., s sedežem Zg.
Bitnje 14b, Žabnica, vpisana na reg. vl. št.
1/4433/00, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzameta Jerše Vlasta in Jerše Bojan, oba Zg. Bitnje
14b, Žabnica.
Zoper sklep družbenikov o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo
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sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 5. 9. 1997
Srg 768/97
Rg-200764
Okrožno sodišče v Kranju je v registrski
zadevi št. Srg 768/97 zaradi vpisa prenehanja družbe po skrajšanem postopku dne
9. 1. 1998 sklenilo:
V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/3281/00 vpiše izbris družbe TARANTELA, proizvodno, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o., Begunje, s sedežem Begunje 82/b, Begunje, zaradi prenehanja po skrajšanem postopku.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 9. 1. 1998
Srg 114/98
Rg-201805
Družba ŠTOS IN KOŽUH, gostinstvo,
trgovina in storitve Voklo, d.n.o., s sedežem Voklo 12a, Šenčur, vpisana na reg.
vl. št. 1/4995/00, preneha po skrajšanem
postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzameta Dolžan Edvard, Sr. Bitnje 123, Žabnica in Kožuh Marjan, Voklo 12a, Šenčur.
Zoper sklep družbenikov o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 23. 1. 1998
Srg 1807/97
Rg-201806
Družba VETERINARSKA AMBULANTA
ŠKOFJA LOKA, veterinarstvo, d.o.o., s
sedežem Trata 34, Škofja Loka, vpisana
na reg. vl. št. 1/5980/00, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzamejo
Habjan Janez, Log 34, Železniki, Habjan
Janez, Polje 1, Žiri, Pipp Andrej, Partizanska cesta 37, Škofja Loka, Sajovic Borut,
Brdo 7, Podnart, Šparovec Leon, Zgornje
Duplje 14, Duplje, Teran Janez, Britof 414,
Kranj in Vodopivec David, Poljanska cesta
86, Gorenja vas.
Zoper sklep družbenikov o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 27. 1. 1998
Srg 799/97
Rg-201807
Družba DALMATINAC, proizvodno in
trgovsko podjetje, Kranj, d.o.o., s sedežem Jezerska c. 46, Kranj, vpisana na
reg. vl. št. 1/3913/00, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzameta Stude Ivo Milan, K. cesta 22, Kaštel Lukšič in
Konc Ljubislava, Ulica Rudija Papeža 34,
Kranj.
Zoper sklep družbenikov o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču

v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 4. 2. 1998
Srg 1270/96
Rg-201808
Družba VIA, podjetje za trgovino, gostinstvo, turizem, organizacijo transporta, storitve, vzgojo in izobraževanje, zastopanje, Sp. Besnica, d.o.o., s sedežem
Sp. Besnica 68, Zg. Besnica, vpisana na
reg. vl. št. 1/3297/00, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe upnikom prevzameta Andromako Mulčev Smiljan in
Andromako Bernarda, oba Ul. 1. avgusta
št. 11, Kranj.
Zoper sklep družbenikov o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 12. 2. 1998
Srg 423/95
Rg-201809
Družba HRANILNO KREDITNA SLUŽBA GG BLED, p.o., s sedem Ljubljanska
cesta 19, Bled, vpisana na reg. vl. št.
1/296/00, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Gozd
Bled, kmetijsko gozdarska zadruga, z.o.o.,
Prešernova 11, Bled.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 16. 2. 1998
Srg 963/97
Rg-201816
Okrožno sodišče v Kranju je v registrski
zadevi št. Srg 963/97 zaradi vpisa prenehanja družbe po skrajšanem postopku dne
12. 2. 1998 sklenilo:
V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/2198/00 vpiše izbris družbe
ANTARES, podjetje za trgovino, gostinstvo, turizem in špediterstvo, Kranj,
d.o.o., s sedežem Kajuhova 6, Kranj, zaradi prenehanja po skrajšanem postopku.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 12. 2. 1998
Srg 1011/97
Rg-201817
Okrožno sodišče v Kranju je v registrski
zadevi št. Srg 1011/97 zaradi vpisa prenehanja družbe po skrajšanem postopku dne
12. 2. 1998 sklenilo:
V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/528/00 vpiše izbris družbe DNC,
podjetje za računalniški inženiring in trženje, d.o.o., s sedežem Šiškovo naselje
št. 33, Kranj, zaradi prenehanja po skrajšanem postopku.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 12. 2. 1998
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KRŠKO
Srg 373/97
Rg-202221
Okrožno sodišče v Krškem, gospodarski oddelek, kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
Družba FBP, prevozništvo, avtopralnica in frizerstvo Brežice, d.o.o., Bukošek
9, Brežice, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 23. 9. 1997.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Bratanič Franc in Bratanič Danica, oba Bukošek 9, Brežice, z ustanovitvenim kapitalom 17,007.410 SIT, ki
prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku
se
ustanovitveni
kapital
17,007.410 SIT prenese v celoti na ustanovitelja Bratanič Franca in Bratanič Danico.
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 Krškem
dne 4. 3. 1998

LJUBLJANA
Srg 7068/94
Rg-64
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
FLORA, podjetje za trgovino na drobno
in debelo, d.o.o., Stara Cerkev 4, Kočevje,
reg. št. vl. 1/17129/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
16. 5. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Anton Žagar, Koblarji 2,
Stara Cerkev, z ustanovitvenim kapitalom
8.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 21. 3. 1995
Srg 95/01719
Rg-107140
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01719 z dne 10. 2. 1997 pod št. vložka 1/11541/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št. 5469988
Firma: LIPA-BE.ST, d.o.o., Avtošola in
podjetje za trgovino, transport, organi-

Št.

zacijo prireditev in uvoz ter izvoz, Gubčeve brigade 13, 1233 Dob pri Domžalah
Skrajšana firma: LIPA-BE.ST, d.o.o.,
Gubčeve brigade 13, 1233 Dob pri
Domžalah
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1233 Dob pri Domžalah, Gubčeve brigade 13
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Benkovič Stanislav in Markuš Ivan, izstop 29. 3. 1995.
Sklep skupščine z dne 29. 3. 1995 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela Benkovič Stanislav, Gubčeva 13, Dob
pri Domžalah in Markuš Ivan, Bilečanska 2,
Ljubljana.

MURSKA SOBOTA
Srg 97/00021
Rg-202153
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 97/00021 z dne 28. 1.
1998 pod št. vložka 1/00592/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:
Matična št.: 5395577
Firma: MILA, Storitveno, trgovinsko in
proizvodno podjetje, Tropovci, d.o.o.
Skrajšana firma: MILA, Tropovci, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 9251 Tišina, Tropovci, Šolska
ul. 2
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Titan Ljudmila in Titan Dalivoj, izstop 28. 1. 1998.
Sklep družbenikov z dne 15. 1. 1997 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Dne 28. 1. 1998 je bila družba s
sklepom Srg 97/21 izbrisana iz registra zaradi prenehanja po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela Titan
Ljudmila in Titan Dalivoj, oba iz Tišine, Šolska ulica 2.
Srg 271/96
Rg-202224
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot
registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
Podjetje za proizvodnjo tiskalnih vezij
TEST, Bakovci, d.o.o., Bakovci, Stara ulica 23, vpisana v sodni register tukajšnjega
sodišča pod vl. št. 1/1187/00, preneha po
skrajšanem postopku z zakonom o gospodarskih družbah po sklepu z dne 8. 8.
1996.
Družba ima poplačane vse obveznosti in
nima zaposlenih nobenih delavcev.
Ivanič Robert, Bakovci, Stara ulica 23,
kot družbenik prevzema obveznost plačila
vseh morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
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Po prenehanju družbe se premoženje
družbe po pokritju vseh stroškov prenese
na Ivanič Roberta.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku lahko družbenik, upniki ali pristojni organi v roku 15 dni od
objave sklepa vložijo ugovor pri Okrožnem
sodišču v Murski Soboti, sicer bo sodišče
po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 5. 3. 1998
Srg 226/96
Rg-202225
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot
registrsko sodišče objavlja naslednji
sklep:
Družba DEJA, trgovsko in posredniško podjetje, Strehovci, d.o.o., Strehovci 29, vpisana v sodni register tukajšnjega sodišča pod vl. št. 1/339/00, preneha po skrajšanem postopku z zakonom
o gospodarskih družbah po sklepu z dne
8. 7. 1996.
Družba ima poplačane vse obveznosti in
ima urejena vsa razmerja z delavci.
Toplak Metko, Lipovci 255, kot družbenik prevzema obveznost plačila vseh morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe se premoženje
družbe po pokritju vseh stroškov prenese
na Toplak Metka.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku lahko družbenik, upniki ali pristojni organi v roku 15 dni od
objave sklepa vložijo ugovor pri Okrožnem
sodišču v Murski Soboti, sicer bo sodišče
po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 5. 3. 1998

NOVA GORICA
Rg-202292
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 97/01051 z dne 2. 2.
1998 pod št. vložka 1/02752/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:
Matična št.: 5691290
Firma: EURIND, Export – import,
d.o.o., Nova Gorica
Skrajšana firma: EURIND, d.o.o., Nova
Gorica
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 5000 Nova Gorica, Pri hrastu 11
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelj: Mrakič Dominik, izstop 2. 2.
1998.
Sklep ustanovitelja družbe z dne 5. 12.
1997 o prenehanju družbe po skrajšanem
postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzema Mrakič Dominik, Pri hrastu 11, Kromberk, Nova Gorica.
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NOVO MESTO

Srg 97/00226
Rg-108929
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00226 z dne 12. 6.
1997 pod št. vložka 1/03756/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi pripojitve k družbi TOM KONFEKCIJA,
d.o.o., Mirna, reg. vl. 1/3757/00, s temile
podatki:
Matična št. 5901448
Firma: TOM TAPETNIŠTVO, Tovarna
oblazinjenega pohištva, d.o.o., Mirna
Skrajšana firma: TOM TAPETNIŠTVO,
d.o.o., Mirna
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 8233 Mirna, Cesta III. bataljona VDV 41
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Pripojitev k TOM KONFEKCIJA, d.o.o.,
Mirna, Cesta III. bataljona VDV 41, na podlagi pripojitvene pogodbe z dne 12. 5.
1997.
Pripojitev začne veljati z vpisom v register po sedežu prevzemne družbe.
Srg 97/00545
Rg-200439
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00545 z dne 29. 12.
1997 pod št. vložka 1/02525/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča subjekt
vpisa zaradi pripojitve k BETI MODNA OBLAČILA, d.o.o., Metlika, Tovarniška 2, (reg.
vl. 1/2526/00), s temile podatki:
Matična št.: 5617995
Firma: BETI OBLAČILA, Proizvodnja
oblačil, d.o.o., Metlika
Skrajšana firma: BETI OBLAČILA,
d.o.o., Metlika
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 8330 Metlika, Tovarniška 2
Osnovni kapital: 145,368.000 SIT
Ustanoviteljica: BETI Tekstilna industrija,
d.d., Metlika, izstop 23. 12. 1997.
Srg 489/97
Rg-201140
Okrožno sodišče v Novem mestu kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
Družba BUTLER – podjetje za trgovino, gostinstvo in izobraževanje na področju prometa Novo mesto, p.o., Novo
mesto, Pod Trško goro 49, vpisana na
reg. vl. št. 1-345/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
27. 8. 1997.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Zdravko Kastelic, Novo
mesto, Pod Trško goro 49, z ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital 2.000 SIT
prenese na ustanovitelja Zdravka Kastelca.
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 spre-
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jelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 3. 2. 1998
Srg 97/00182
Rg-202228
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00182 z dne 5. 3.
1998 pod št. vložka 1/02794/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:
Matična št.: 5694370
Firma: MODUL, trgovsko podjetje,
d.o.o., Novo mesto
Skrajšana firma: MODUL, d.o.o., Novo
mesto
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 8000 Novo mesto, Zalog 21
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Opekarna Novo mesto,
d.d., izstop 17. 4. 1997.
Sklep skupščine z dne 17. 4. 1997 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzela Operna Novo mesto, d.d., Zalog 21,
Novo mesto.
Srg 97/00515
Rg-202229
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00515 z dne 5. 3.
1998 pod št. vložka 1/03049/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:
Matična št.: 5733731
Firma: EREMIT PRIMC & CO., Trgovina in poslovne storitve, d.n.o., Novo
mesto
Skrajšana firma: EREMIT PRIMC & CO.,
d.n.o., Novo mesto
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 8000 Novo mesto, Volčičeva 23
Osnovni kapital: 459.296 SIT
Ustanovitelja: Primc Miloš in Bukovec
Vesna, izstop 30. 10. 1997.
Sklep skupščine z dne 30. 10. 1997 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe je
prevzel Miloš Primc, Volčičeva 23, Novo
mesto.

PTUJ
Srg 14/97
Rg-115413
Družba LANTANA, trgovina in kmetijstvo, d.o.o., Belšakova ulica 13, Ptuj,
reg. št. vl. 1/7951-00, katere ustanoviteljici sta Bezjak Andreja, Belšakova ulica 13,
Ptuj in Bezjak Mira, Ulica 5. Prekomorske
16, Ptuj, po sklepu ustanoviteljic družbe z
dne 7. 1. 1997 preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzeli Bezjak Andreja in Bezjak Mira.
Zoper sklep lahko družbenici, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču na
Ptuju, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 27. 11. 1997
Srg 94/06294
Rg-201299
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/06294 z dne 12. 1. 1998 pod
št. vložka 1/08555/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št.: 5778379
Firma: LEBEN, trgovsko in proizvodno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: LEBEN, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2252 Dornava, Mezgovci 17
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelj: Leben Ciril, izstop 23. 7.
1996.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel Leben Ciril, Mezgovci 17, Dornava.
Srg 98/00004
Rg-201305
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 98/00004 z dne 20. 1. 1998 pod
št. vložka 1/01411/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča prevzeto družbo s temile podatki:
Matična št.: 5015197
Firma: ŠTAJERTOURS prevozi potnikov in blaga, storitev avtobusne postaje, turistične storitve in trgovina, d.d.
Skrajšana firma: ŠTAJERTOURS, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 2250 Ptuj, Ormoška cesta 31
Osnovni kapital: 206,230.000 SIT
Ustanovitelj: Sklad Republike Slovenije
za razvoj, d.d., izstop 24. 10. 1997.
Vpis izbrisa zaradi pripojitve k družbi Certus, avtobusni promet Maribor, d.d.
Pripojitev je bila vpisana dne 23. 12.
1997.
Srg 349/97
Rg-202551
Družba SLIM, podjetje za proizvodnjo,
trgovino in storitve, Slivnjek in partner,
d.n.o., Ptuj, Ob Grajeni 8a, reg. št. vl.
1/2316-00, katere ustanovitelja sta Slivnjek
Marjana in Slivnjek Milan, oba Ob Grajeni
8a, Ptuj, po sklepu ustanoviteljev družbe z
dne 16. 12. 1997 preneha po skrajšanem
postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Slivnjek
Marjana in Slivnjek Milan.
Zoper sklep lahko družbenika, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču na
Ptuju, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 11. 2. 1998
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Srg 330/98
Rg-202552
Družba ŠVEGL TRANSPORT, transportno podjetje, d.o.o., Hardek 6a, Ormož, katere ustanovitelj je Švegl Jože, Hardek 6a, Ormož, reg. št. vl. 1/4849-00, po
sklepu ustanovitelja družbe z dne 4. 12.
1997 preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Švegl Jože.
Zoper sklep lahko družbenik, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču na
Ptuju, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 9. 3. 1998

Št.

Srg 407/97
Rg-66
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je v
registrski zadevi št. Srg 407/97 zaradi vpisa prenehanja družbe po skrajšanem postopku dne 20. 3. 1998 sklenilo:
V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/2328-00 vpiše izbris družbe
ALDTRANS, podjetje za transport, špedicijo in trgovino, d.o.o., s sedežem Hmelina 4, Radlje ob Dravi, zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih obveznosti
izbrisane družbe prevzame Otmar Aldrijan,
Vordersdorf 110, 8551 Wies, Avstrija.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 20. 3. 1998

SLOVENJ GRADEC
Srg 103/98
Rg-62
Družba MONDO, akviziterstvo in trgovina, d.o.o., Slovenj Gradec, Maistrova
11, reg. št. vl. 1/2449-00, katere družbenik je Kresnik Edvard, po sklepu družbenika z dne 18. 2. 1998 preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom prevzame Kresnik Edvard Slovenj Gradec, Maistrova 11.
Zoper sklep lahko družbenik, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Slovenj Gradcu, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 23. 3. 1998
Srg 228/96
Rg-63
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je v
registrski zadevi št. Srg 228/96 zaradi vpisa prenehanja družbe po skrajšanem postopku dne 2. 9. 1997 sklenilo:
V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/1702-00 vpiše izbris družbe
CVETLIČARNA PERUŠ, d.o.o., Dravograd, s sedežem v Dravogradu, Mariborska 110, zaradi prenehanja po skrajšanem
postopku.
Obveznost plačila morebitnih obveznosti
izbrisane družbe prevzame Leopoldina Peruš, Dravograd, Mariborska 110.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 2. 9. 1997
Srg 426/97
Rg-65
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je v
registrski zadevi št. Srg 426/97 zaradi vpisa prenehanja družbe po skrajšanem postopku dne 19. 3. 1998 sklenilo:
V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/6719-00 vpiše izbris družbe MARO,
proizvodnja, trgovina, storitve, d.o.o., s
sedežem v Slovenj Gradcu, Gmajna 3, zaradi prenehanja po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih obveznosti
izbrisane družbe prevzameta Marko Klinc,
Slovenj Gradec, Gmajna 3 in Jože Mlinar,
Črna na Koroškem, Podpeca 58.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 23. 3. 1998

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 024-3/98-1411
Ob-1667
Republika Slovenija, Upravna enota Slovenj Gradec, Oddelek za občo upravo, druge upravne naloge in skupne zadeve, je
dne 26. 3. 1998 vpisal v evidenco statutov
sindikatov pod zap. št. 3/98 statut oziroma
pravila Sindikata delavcev v zdravstveni
negi Slovenije, Sindikalne enote Splošne bolnišnice Slovenj Gradec, Slovenj
Gradec, Gosposvetska 3.
Ob-1668
Pravila o organiziranosti in delovanju Sindikata vrtca Urša, s sedežem Slamnikarska ul. 26, Domžale, se hranijo pri Upravni
enoti Domžale pod zap. št. 1/98.
Za identifikacijo se določi matična številka 1182048.
Ob-1669
Pravila o organiziranosti in delovanju
Sindikata vrtca Domžale, s sedežem Savska 3, Domžale, se hranijo pri Upravni enoti
Domžale pod zap. št. 2/98.
Za identifikacijo se določi matična številka 1182064.
Št. 029-3/98-2/23
Ob-1727
Pravila Policijskega sindikata Slovenije, Območnega policijskega sindikata
Krško, CKŽ 53, Krško, z matično številko
“1166883”, sprejeta dne 27. 10. 1995, so
vpisana v evidenco in hrambo statutov sindikatov pod št. 71 pri Upravni enoti Krško.

Razglasi sodišč
Oklici dedičem
III D 780/96
R-28
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok. Majdič Andreju, roj. 7. 3. 1952,
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umrlem 15. 6. 1996, nazadnje stanujočem
Ljubljana, Ulica Jana Husa 3. V poštev za
dedovanje pride tudi zap. oče Katič Dušan,
rojen 1928, neznanega prebivališča. Sodišče ga s tem oklicom poziva, da se v roku
enega leta od objave tega oklica na sodni
deski tukajšnjega sodišča in v Uradnem listu RS, zglasi pri sodišču.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 2. 1998
II D 728/96
R-40
V zapuščinski zadevi po pok. Setnikar
Mariji roj. Tominec, hčeri Jožefa, roj. 24. 1.
1923, umrli 9. 9. 1996, nazadnje stanujoči
Setnica št. 14, Polhov Gradec, drž. Republike Slovenije, pozivamo vse tiste, ki mislijo,
da imajo pravico do dediščine, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega
oklica.
Po preteku tega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 2. 1998
D 598/97
R-59
Salešević Ćamil, roj. 1. 10. 1936, sin
Ahmeta, nazadnje stan. Celje, Kočevarjeva
4/c, je 3. 6. 1997 umrl.
Sodišče poziva vse, ki smatrajo, da bi
prišli v poštev kot zakoniti dediči po zapustniku Ćamilu Saleševiću, da se v roku enega
leta po objavi tega oklica priglasijo tukajšnjemu sodišču.
Če se ne bo prijavil nihče, bo sodišče
zapuščinski postopek nadaljevalo in zaključilo glede na podatke, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Celju
dne 24. 3. 1998

Oklici o skrbnikih in razpravah
I P 715/94
R-29
To sodišče je po sodnici Karin Sibrizaj, v
pravdni zadevi tožeče stranke Mesto Ljubljana, sedaj 1. Mestna občina Ljubljana,
Mestni trg 1, Ljubljana, 2. Občina Brezovica, Tržaška c. 390, Brezovica, ki jo zastopa
odvetnik Benjamin Turk iz Ljubljane, 3. Občina Dobrova-Horjul-Polhov Gradec, Ul. Vladimirja Dolničarja 2, Dobrova pri Ljubljani,
4. Občina Dol pri Ljubljani, Videm pri Dolu
48, Dol pri Ljubljani, ki jo zastopa odvetnica
Tanja Medvešček iz Ljubljane, 5. Občina Ig,
Ig 72, Ig, ki jo zastopa odvetnik Benjamin
Turk iz Ljubljane, 6. Občina Medvode, Topol pri Medvodah, Medvode, ki jo zastopa
odvetnik Benjamin Turk iz Ljubljane, 7. Občina Škofljica, Šmarska c. 3, Škofljica, ki jo
zastopa odvetnik Benjamin Turk iz Ljubljane, 8. Občina Velike Lašče, Velike Lašče
15, Velike Lašče, 9. Občina Vodice, Kopitarjev trg 1, Vodice, ki jo zastopa odvetnik
Benjamin Turk iz Ljubljane in 10. Stanovanjski sklad ljubljanskih občin, Zarnikova 3,
Ljubljana, proti toženim strankam 1. Dragiši
Fastikiču, neznanega prebivališča, ki ga zastopa začasna zastopnica Polona Marjetič
Zemljič, 2. Bečeru Ziliču in 3. Fadili Zilič,
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oba Cesta španskih borcev 43c, Ljubljana,
ki ju zastopa odvetnik Milan Krstič iz Ljubljane, zaradi ugotovitve neizpolnjevanja pogojev za sklenitev najemne pogodbe ter izselitve 2. in 3. tožene stranke in izročitve stanovanja, sklenilo:
1. Polona Marjetič Zemljič se razreši
dolžnosti začasne zastopnice v obravnavani
pravdni zadevi.
2. Dragiši Fastikiču, neznanega prebivališča, se v pravdni zadevi opr. št. I P
715/94, postavlja začasna zastopnica Nataša Čeč Gruden, strokovna sodelavka
Okrajnega sodišča v Ljubljani.
3. Začasna zastopnica bo v navedeni
pravdni zadevi zastopala prvotoženo stranko, dokler ne bo prvotožena stranka ali njen
pooblaščenec nastopil pred sodiščem oziroma dokler ji skrbstveni organ ne bo postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 2. 1998
I P 485/94
R-36
To sodišče je po sodnici Doris Jarc, v
pravdni zadevi tožeče stranke Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, proti
toženim strankam 1. Đorđu Jankoviču, nazadnje stanujočem Cesta španskih borcev
73/a, Ljubljana, sedaj neznanega prebivališča, ki ga zastopa začasna zastopnica Polona Marjetič Zemljič, 2. Miroslavu Letiču,
Ulica španskih borcev 73/a, Ljubljana, ki
ga zastopa odvetnik Aksentije Ristić, odvetnik iz Ljubljane, 3. Smilji Letič ter 4. Mariu
Letiču in 5. Jeleni Letič, ki ju oba zastopa
zakonita zastopnica Smilja Letič, vsi Ulica
španskih borcev 73/a, Ljubljana, zaradi odpovedi najemne pogodbe in izselitve podstanovalcev, dne 17. 2. 1998 sklenilo:
1. Polona Marjetič Zemljič se razreši
dolžnosti začasne zastopnice Đorđa Jankoviča v obravnavani pravdni zadevi.
2. Đorđu Jankoviču, neznanega prebivališča, se v pravdni zadevi opr. št. I P
485/94, postavlja začasna zastopnica Nataša Čeč Gruden, strokovna sodelavka
Okrajnega sodišča v Ljubljani.
3. Začasna zastopnica bo v navedeni
pravdni zadevi zastopala prvotoženo stranko, dokler ne bo prvotožena stranka ali njen
pooblaščenec nastopil pred sodiščem oziroma dokler ji skrbstveni organ ne bo postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 2. 1998
II P 233/97
R-46
To sodišče je po sodnici Majdi Božič-Kapš, v pravdni zadevi tožeče stranke
Marjana Žitnika, Golo 96, Ig pri Ljubljani, ki
ga zastopa Bojan Župevec, odvetnik iz Ljubljane, proti toženi stranki Ivanu Komljenoviču, nazadnje stanujočem Bičevje 7, Ljubljana, sedaj neznanega prebivališča v tujini,
zaradi izključitve družbenika iz družbe, dne
20. 2. 1998 sklenilo:
1. Ivanu Komljenoviču, nazadnje stanujočem Bičevje 7, Ljubljana, sedaj neznanega prebivališča v tujini, se v pravdni zadevi
opr. št. II P 233/97 postavlja začasna zastopnica Barbara Pregelj, strokovna sodelavka Okrožnega sodišča v Ljubljani.
2. Začasna zastopnica bo v navedeni
pravdni zadevi zastopala prvotoženo stran-
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ko, dokler ne bo prvotožena stranka ali njen
pooblaščenec nastopil pred sodiščem oziroma dokler ji skrbstveni organ ne bo postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 2. 1998

dokler toženi stranki ali njuna pooblaščenca
ne nastopita pred sodiščem oziroma dokler
skrbstveni organ ne sporoči sodišču, da jima je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 17. 2. 1998

I P 1523/95
R-49
To sodišče je v pravdni zadevi tožnika
Kovačič Srečka, Vojkova 77, Ljubljana, ki
ga zastopa Brane Gorše, odv. iz Ljubljane,
zoper toženi stranki Harter Tatjano, Vodovodna 46, Ljubljana, ter Harter Maximiliana, neznanega bivališča v tujini, zaradi plačila protivrednosti 80.000 DEM ter 48.000
USD, sklenilo:
tožencu Harter Maximilianu, neznanega
bivališča v tujini, se postavi začasna zastopnica Katarina Vodopivec, Osterčeva 2, Ljubljana.
Začasna zastopnica ima v postopku, za
katerega je postavljena, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika, dokler toženec
ali njegov pooblaščenec ne nastopita pred
sodiščem oziroma dokler skrbstveni organ
ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 2. 2. 1998

P 160/97
R-56
To sodišče je po sodnici Nadi Jelovšek,
v pravdni zadevi tožeče stranke Aleksandra
Brejca, Log, Cesta v Lipovce 29, proti toženim strankam Francu Gorjancu, Lesno brdo
31, Janezu Tometu, Srednja vas 40 in Ivanki Prebil, ZDA, zaradi izstavitve zemljiškoknjižne listine zaradi pridobitve lastninske pravice, dne 17. 2. 1998 sklenilo:
na podlagi določila 4. točke 2. odstavka
84. člena ZPP se toženima strankama Francu Gorjancu, Lesno brdo 31 in Ivanki Prebil,
ZDA, postavlja začasni zastopnik, in sicer
Branko Korže iz Ljubljane, Tesovnikova 70.
Začasni zastopnik bo zastopal toženi
stranki v pravdni zadevi opr. št. P 160/97,
dokler toženi stranki ali njuna pooblaščenca
ne nastopita pred sodiščem oziroma dokler
skrbstveni organ ne sporoči sodišču, da jima je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 17. 2. 1998

N 36/96
R-51
To sodišče je v nepravdni zadevi predlagateljev Ahačič Iztoka in Ahačič Špele, oba
stan. Veliki vrh pri Šmarju 75, ki ju zastopa
Dušan Barič, odvetnik iz Škofljice, zoper
nasprotne udeležence Hiti Marijo, Petersko
predmestje 70, Ljubljana, Brgles Marijo,
Podgorica 11, Šmarje Sap, Brgles Janeza,
Podgorica 11, Šmarje Sap in Brgles Urše,
Podgorica 11, Šmarje Sap, vsi sedaj neznanega prebivališča, zaradi razdelitve solastnine na podlagi določila 84. člena ZPP,
dne 18. 3. 1998 sklenilo:
1. Hiti Mariji, Brgles Mariji, Brgles Janez
in Brgles Urši, vsi sedaj neznanega prebivališča, se v nepravdni zadevi opr. št.
N 36/96 postavlja začasna zastopnica Vesna Orehek, strokovna sodelavka Okrajnega sodišča v Grosupljem.
2. Začasna zastopnica bo v navedeni nepravdni zadevi zastopala vse nasprotne udeležence, dokler ne bodo nasprotni udeleženci ali njihov pooblaščenec nastopil pred
sodiščem oziroma dokler jim skrbstveni organ ne bo postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 18. 3. 1998
P 166/97
R-54
To sodišče je po sodnici Nadi Jelovšek,
v pravdni zadevi tožeče stranke Srečka Berčiča, Log, Cesta v Lipovce 31, proti toženim strankam Francu Gorjancu, Lesno brdo
31, Janezu Tometu, Srednja vas 40 in Ivanki Prebil, ZDA, zaradi izstavitve zemljiškoknjižne listine zaradi pridobitve lastninske pravice, dne 17. 2. 1998 sklenilo:
na podlagi določila 4. točke 2. odstavka
84. člena ZPP se toženima strankama Francu Gorjancu, Lesno brdo 31 in Ivanki Prebil,
ZDA, postavlja začasni zastopnik, in sicer
Branko Korže iz Ljubljane, Tesovnikova 70.
Začasni zastopnik bo zastopal toženi
stranki v pravdni zadevi opr. št. P 166/97,

II P 769/97-20
R-57
To sodišče je po okrožni sodnici Veri
Gams Premrl, v pravdni zadevi tožeče stranke Kušarja Franca, Mire Miheličeve 8, Ljubljana, ki ga zastopa pooblaščenec odvetniška družba Taljat, Tratnik in Sočan, o.p.,
d.n.o., Ljubljana, zoper tožene stranke Živkovič Miodraga, Mire Miheličeve 2, Ljubljana, Kos Alojza, Ilešičeva ulica 25, Šentjakob, Kos Andreja, Lepa pot 8, Dragomer,
Brezovica pri Ljubljani in Živkovič Ignaca,
Sojerjeva 6c, Ljubljana, zaradi vrnitve nepremične stvari v neposredno posest, na
podlagi določila 84. člena zakona o pravdnem postopku sklenilo:
prvotoženi stranki se kot začasna zastopnica postavi Irma Kirin Zakrajšek, strokovna
sodelavka pri Okrožnem sodišču v Ljubljani.
Začasna zastopnica bo zastopala prvotoženo stranko, dokler ne bo prvotožena
stranka ali njen pooblaščenec nastopila
pred sodiščem oziroma dokler ji skrbstveni
organ ne bo postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 3. 1998
P 3/98
R-58
To sodišče je v pravdni zadevi tožeče
stranke Deželak Marije in Vodišek Franca,
oba stan. Lokavec 5, Rimske Toplice, ki ju
zastopa odv. dr. Konrad Plauštajner iz Celja, zoper toženo stranko Marinkovič Zdenko, stan. Trg svobode 35, Trbovlje, sedaj
neznanega bivališča v ZRJ, zaradi ugotovitve sklenitve prodajne pogodbe in prenosa
lastništva nepremičnine ter izstavitve z. k.
listine, na podlagi 84. člena zakona o pravdnem postopku sklenilo:
za začasnega zastopnika tožene stranke
Marinkovič Zdenke, se postavi Mira Sluga,
stan. Sevce 13/a, Rimske Toplice.
Začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko, dokler toženka ali njen pooblašče-
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nec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler skrbstveni organ ne sporoči sodišču,
da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Celju
dne 17. 2. 1998
I P 349/95
R-60
To sodišče je v pravdni zadevi tožnika
Frana Plavca, Malkovec 2, Tržišče, ki ga
zastopa Sonja Dolinar, odvetnica iz Ljubljane, zoper toženo stranko Zavarovalnico Triglav, d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana, ter Mesiča Kasima, neznanega bivališča, zaradi
plačila odškodnine, sklenilo:
tožencu Mesič Kasimu, neznanega bivališča, se postavi začasna zastopnica Irma Kirin-Zakrajšek, strokovna sodelavka pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, Tavčarjeva 9.
Začasna zastopnica ima v postopku, za
katerega je postavljen, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika.
Te pravice in dolžnosti ima začasni zastopnik vse dotlej, dokler toženec ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler skrbstveni organ ne sporoči
sodišču, da je postavil skrbnika.
Podlaga za izdajo sklepa je v 1. odstavku 84. člena v zvezi s 4. točko 2. odstavka
84. člena ZPP.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 3. 1998

Amortizacije
N 381/96
R-1
To sodišče je v nepravdni zadevi predlagajoče stranke Belič Viktorja, Rožna dolina
c. XV/5, Ljubljana, zaradi amortizacije, sklenilo:
sklep o amortizaciji Okrajnega sodišča v
Ljubljani, opr. št. N 381/96 z dne 18. 3.
1997 se popravi tako, da se pravilno glasi
ime in priimek predlagatelja: Belič Viktor.
V ostalem ostane predmetni sklep nespremenjen.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 12. 1997
N 214/97
R-61
Na predlog Avtoimpex, d.o.o., Celovška
150, Ljubljana, se uvaja postopek za amortizacijo hranilne knjižice pri A banki, d.d.,
Ljubljana: serija AA, serijska št. 0003316–
0003341, št. delnic 26, serija AB, serijska
št. 0003661–0003710, št. delnic 250, serija AC, serijska št. 0002997–003013, št.
delnic 170.
Priglasitveni rok je 60 dni.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 1. 1998

Stečajni postopki
in likvidacije
St 16/97
S-163
To sodišče je s sklepom opr. št. St
16/97 z dne 27. 3. 1998 nad družbo Ma-

Št.

tic, prevozništvo, trgovina, uvoz-izvoz in
zastopanje, d.o.o., Izola, IX. korpusa 1,
Izola, začelo stečajni postopek in ga
takoj zaključilo ter po pravnomočnosti
sklepa odredilo izbris družbe iz sodnega
registra.
Zoper sklep z dne 27. 3. 1998 se upniki
lahko pritožijo v 15 dneh po objavi sklepa v
Uradnem listu RS.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 27. 3. 1998
St 6/96
S-164
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 6/96, sklep z dne 27. 3. 1998:
I. Ugotovi se, da po izločitvi zneska iz
stečajne mase, ki je bil potreben za poravnavo stroškov postopka po 160/II členu
ZPPSL, ni ostanka sredstev za razdelitveno
maso in s tem za poplačilo upnikov.
II. Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Kostroj usnje commerce, d.o.o.,
Tovarniška 2, Slovenske Konjice – v stečaju, se zaključi.
III. Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
Kostroj usnje commerce, d.o.o., Tovarniška
2, Slovenske Konjice – v stečaju, izbriše iz
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 30. 3. 1998
St 171/93
S-165
To sodišče je s sklepom St 171/93 dne
24. 3. 1998 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Hidrometal, p.o., Mengeš
– v stečaju.
Po pravnomočnosti sklepa se izbriše navedeni dolžnik iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 3. 1998
St 155/93
S-166
To sodišče je s sklepom St 155/93 dne
26. 3. 1998 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Astra, d.o.o., Ljubljana, Komenskega 11 – v stečaju.
Po pravnomočnosti sklepa se izbriše navedeni dolžnik iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 31. 3. 1998
St 35/97
S-167
To sodišče razpisuje II. narok za preizkus upniških terjatev v stečajni zadevi Mikrodok, d.o.o., Maribor – v stečaju, dne
22. 4. 1998, ob 10. uri, v sobi 330 tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 30. 3. 1998
St 2/90
S-168
To sodišče je v stečajnem senatu, ki ga
sestavljajo sodniki Ervin Šuligoj kot predsednik in Marjan Stopar ter Pavel Budin kot
člana senata, v stečajni zadevi zoper stečajnega dolžnika Gradbeno Obrtno podjetje
Kanal ob Soči, p.o. – v stečaju, Gradnikova 21, Kanal, izven naroka 31. 3. 1998
sklenilo:
Stečajni postopek v tej zadevi se zaključi.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 31. 3. 1998
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St 66/90
S-169
To sodišče razpisuje narok za preizkus
terjatev za dne 13. 5. 1998, ob 9.30, soba
307/III in narok za obravnavanje osnutka
glavne razdelitve v stečajnem postopku nad
Zmaga, p.o. , Ljubljana – v stečaju, za
dne 13. 5. 1998, ob 9.30, v sobi 307/III
tega sodišča.
Upniki si lahko osnutek glavne razdelitve
ogledajo pri sodišču v sobi 312 in 313,
med uradnimi urami v ponedeljek, sredo in
petek, od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 1. 4. 1998
St 1/98
S-170
To sodišče je s sklepom opr. št. St 1/98
z dne 2. 4. 1998 začelo postopek prisilne
poravnave nad dolžnikom Tovarna vozil in
toplotne tehnike Maribor, d.d., Preradovičeva 22, Maribor ter odredilo imenovanje upniškega odbora v sestavi:
– Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3/1, Ljubljana,
– Slovenska razvojna družba, d.d., Dunajska 160, Ljubljana,
– Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Območna enota Maribor, Sodna 15,
Maribor,
– LTH Škofja Loka, d.d., Kidričeva 66,
Škofja Loka,
– Pleskar, d.d., Ptuj, Ul. Heroja Lacka 5,
– Iskra Commerce, Trgovina, d.o.o.,
Kotnikova 28, Ljubljana,
– Rosita Guzelj, Novo naselje 29, Bistrica ob Dravi, predstavnica sveta delavcev.
Za upraviteljico prisilne poravnave se določi Vera Zavrl, dipl. ek., zaposlena Rubikon, d.o.o., Kalohova 24, Maribor.
Upniki naj prijavijo svoje terjatve, ki so
nastale do dneva nabitja oklica o začetku
postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča poravnalnemu senatu z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi
dokazi v 30 dneh po objavi izvlečka oklica o
pozivu za sklenitev prisilne poravnave v
Uradnem listu RS.
Upniki lahko v roku 30 dni po izteku 30
dnevnega roka za prijavo terjatev z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov.
Oklic upnikov je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 2. 4. 1998.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 2. 4. 1998
St 2/98
S-171
To sodišče je s sklepom opr. št. St 2/98,
z dne 2. 4. 1998 začelo stečajni postopek
nad stečajnim dolžnim Železarna Ravne –
VIP, vzdrževanje, inženiring in proizvodnja, d.o.o.
Odslej firma glasi: Železarna Ravne –
VIP, vzdrževanje, inženiring in proizvodnja,
d.o.o. – v stečaju.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Kristina Slavič iz Slovenj Gradca, Stari trg 93.
Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih, od dneva
objave tega oklica, in sicer v dveh izvodih,
dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane s predpisano sodno takso.
Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove takoj poravnajo v stečajni masi.
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I. narok za preizkus terjatev bo dne 1. 7.
1998 ob 9. uri, v sobi št. 28, tega sodišča.
Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 2. 4. 1998.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 2. 4. 1998
St 14/95-209
S-172
Upnike stečajnega dolžnika Shopping
center Vegros, d.o.o. – v stečaju, Maribor, Tržaška c. 65, pozivamo, naj v 8 dneh
od objave tega oglasa v Uradnem listu RS,
založijo za stroške stečajnega postopka
5,000.000 SIT in jih nakažejo na dolžnikov
račun.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 1. 4. 1998

Razpisi
delovnih mest
Št. 25/95
Ob-1592
Upravni odbor Inštituta za narodnostna
vprašanja (INV), Ljubljana, ponovno razpisuje delovno mesto
direktorja Inštituta za narodnostna
vprašanja, Ljubljana
za mandatno obdobje 4 let.
1. Kandidat mora za zasedbo tega delovnega mesta poleg splošnih pogojev,
skladno z zakonom o raziskovalni dejavnosti ter statutom INV, izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da ima vodstvene in organizacijske
sposobnosti,
– da je uveljavljen strokovnjak s področja dejavnosti INV,
– da izpolnjuje pogoje iz 29. oziroma
30. člena zakona o raziskovalni dejavnosti.
2. Kandidat naj svoji prijavi poleg dokazil
o izpolnjevanju razpisnih pogojev priloži še
bibliografijo, kratek življenjepis in svoj predlog razvoja INV.
3. Rok za prijavo je 15 dni po objavi
razpisa.
4. Kandidati bodo o izbiri obveščeni
v 30 dneh po končanem razpisnem postopku.
Kandidati naj svoje prijave z dokazili o
izpolnjevanju razpisnih pogojev pošljejo na
naslov: Inštitut za narodnostna vprašanja,
Ljubljana, Erjavčeva 26, s pripisom “za razpis“.
Inštitut za narodnostna
vprašanja v Ljubljani
Ob-1490
Svet šole OŠ dr. Janeza Mencingerja,
Savska c. 10, Bohinjska Bistrica, razpisuje
prosto delovno mesto
ravnatelja
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, ki
jih določa zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št.
12/96).
Imeti morajo pedagoške in organizacijske sposobnosti za uspešno vodenje šole.
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Ravnatelj bo imenovan za dobo štirih let.
Začetek dela 1. 8. 1998.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
in kratkim opisom dosedanjega dela pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov šole,
s pripisom “Razpis ravnatelja“.
Kandidati bodo o izboru obveščeni v zakonitem roku.
OŠ dr. Janeza Mencingerja
Bohinjska Bistrica
Ob-1666
Na podlagi 41. člena zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Ur. l. RS, št. 75/94) in 9. člena sklepa o
ustanovitvi javnega zavoda Slovenska filharmonija, ki ga je Vlada Republike Slovenije
sprejela na 56. seji dne 2. 4. 1998, Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije objavlja javni razpis delovnega mesta
poslovne direktorice/poslovnega direktorja javnega zavoda Slovenska filharmonija v Ljubljani.
Od kandidatk/kandidatov pričakujemo:
– visokošolsko izobrazbo,
– najmanj pet let delovnih izkušenj,
– obvezne izkušnje s področja glasbenih dejavnosti,
– sposobnost organiziranja in vodenja
dela v kolektivu,
– znanje vsaj dveh tujih jezikov, med njimi obvezno angleščine.
Poslovna direktorica/poslovni direktor
Slovenske filharmonije bo imenovan za obdobje od 1. 9. 1998 do 30. 8. 2003.
Kandidatke/kandidati morajo v svojih vlogah predložiti življenjepis z bibliografijo oziroma navedbo izkušenj in dosežkov, dokazila o izpolnjevanju zahtevanih pogojev in
zapis svojega predloga programa dela in
razvoja Filharmonije za čas mandata. Pri tem
naj upoštevajo, da Slovenska filharmonija
odslej zajema dve organizacijski enoti: Orkester Slovenske filharmonije in Slovenski
komorni zbor.
Vloge s pripisom “Razpis za Slovensko
filharmonijo“ naj kandidatke/kandidati najkasneje do 30. aprila 1998 pošljejo na naslov: Ministrstvo za kulturo, Cankarjeva 5,
Ljubljana.
Odpiranje vlog bo opravljeno 5. 5. 1998,
minister pa bo sklep o imenovanju poslovne
direktorice/poslovnega direktorja izdal takoj po prejemu predhodnega mnenja sveta
Slovenske filharmonije.
Ministrstvo za kulturo
Ob-1677
Nadzorni svet Termoelektrarne toplarne
Ljubljana, objavlja razpis za
direktorja
Za direktorja je lahko imenovana oseba,
ki poleg z zakonom in drugimi predpisi, izpolnjuje še naslednje pogoje:
1. da ima visokošolsko izobrazbo ekonomske, pravne ali tehnične smeri,
2. da ima pet let delovnih izkušenj na
ustreznih delih vodenja energetskih objektov,
3. da obvlada angleški jezik,
4. da ima poslovodne in organizacijske
sposobnosti.
Kandidati za direktorja morajo v postopku razpisa predložiti svojo zamisel o razvoju
javnega podjetja za mandatno obdobje.

Direktorja javnega podjetja bo imenovala
Vlada Republike Slovenije za dobo štirih let.
Kandidati morajo prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev poslati v roku 8 dni po
objavi razpisa na naslov: Termoelektrarna
toplarna Ljubljana, Toplarniška 19, 1000
Ljubljana, s pripisom “Nadzorni svet – za
razpis“.
Upoštevale se bodo le prijave z vsemi
zahtevanimi podatki in prilogami.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 8
dneh po imenovanju.
Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, p.o.

Javna naročila
po zakonu
o javnih naročilih

Namera o naročilu
Popravek
Št. 02-122/98
Ob-1758
V nameri o javnem naročilu za pripravo in razdeljevanje gotovih obrokov hrane z obveznim najemom razpoložljivih kapacitet in prevzemom delavcev kuhinje na
vseh lokacijah naročnika, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 24, z dne 27. 3.
1998, Ob-1336, Št. 02-117/98 se orientacijska vrednost naročila pravilno glasi
400 mio SIT.
Psihiatrična klinika Ljubljana
Št. 04-362/98
Ob-1635
Na podlagi tretjega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
namero o javnem naročilu
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Uprava Republike Slovenije za pomorstvo,
kont. oseba Bruno Potokar, dipl. inž., Ukmarjev trg 2, Koper, tel. 066/271-216, faks
066/271-447, soba št. 08, e-mail: bruno.potokar@ursp.sigov.mail.si.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: izdelava zaščitnih
nasipov v koprskem pristanišču.
3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni
čas
objave
razpisa:
160,000.000 SIT, začetek 1. 7. 1998 in
zaključek 1. 9. 1998.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 2,5 meseca ali 75 dni, začetek 1. 9. 1998 in zaključek 15. 11.
1998.
5. Omejitve, ki bodo upoštevane pri ocenjevanju ponudb
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v višini 10%.
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Datum objave javnega razpisa: 1. 7.
1998.
Uprava RS za pomorstvo Koper
Ob-1636
Na podlagi tretjega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
namero o javnem naročilu
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o.,
kont. oseba mag. Andrej Kryžanowski, Hajdrihova 2, Ljubljana, tel. 1743-551, faks
222-633.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izdelava projektne
dokumentacije za projekt HE Boštanj v
obsegu: PGD, PZR, PZI in PID.
3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni
čas
objave
razpisa:
550,000.000 SIT, čas razpisa: začetek julij
1998 in zaključek septembra 1998.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek september 1998 in zaključek januar
2002.
5. Omejitve, ki bodo upoštevane pri ocenjevanju ponudb
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v višini 10%.
Datum objave javnega razpisa: julij 1998.
Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o.
Ob-1642
Na podlagi tretjega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
namero o naročilu
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: kont. osebi Janko Halb, župan občine,
Marjeta Bergles, tajnica urada župana, Sveti Jurij 14, Rogašovci, tel. 069/57-558,
faks 069/57-607.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: novogradnja OŠ Sv.
Jurij s telovadnico v Sv. Juriju na Goričkem (Občina Rogašovci).
3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: ca.
400,000.000 SIT, začetek junij 1998 in
zaključek september 1998.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka: ca.
30 mesecev, začetek september 1998.
5. Omejitve, ki bodo upoštevane pri ocenjevanju ponudb
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Datum objave javnega razpisa: junij
1998.
Občina Rogašovci
Ob-1725C
Na podlagi tretjega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
namero o javnem naročilu
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., Ljubljana, kont. oseba Oto Rubinič, dipl. inž., DDC, d.o.o., Ljubljana, Tr-
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žaška 19a, Ljubljana, tel. 17-88-331, faks
061/17-88-332, soba št. 103.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: gradnja avtoceste
Blagovica–Šentjakob, odsek Lukovica–
Blagovica.
3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni
čas
objave
razpisa:
11.000,000.000 SIT, začetek oktober
1998.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek julij 1999 in zaključek oktober 2002.
5. Omejitve, ki bodo upoštevane pri ocenjevanju ponudb
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Datum objave javnega razpisa: oktober
1998.
Based on Par. 3, Clause 18 of the Law
on Public Procurements (Off. Gazette
24/97) publich the
Notice of Intend
for the International Procurement
1. Name or title and headquarters of
the employer, Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji, d.d., Ljubljana, contact
person Oto Rubinič, dipl. ing., DDC, d.o.o.,
Ljubljana, Tržaška 19a, Ljubljana, phone.
17-88-331, facsimile 061/17-88-332,
room no. 103.
2. Subject of the public procurement:
construction works.
Contents to be stated: construction of
motorway Blagovica–Šentjakob, sector
Lukovica–Blagovica.
3. Tentative value of works procured and
expected publication of invitation for bids:
11.000,000.000 SIT.
Tendering period: commencement october 1998.
4. Commencement and completion of
works: commencement july 1999 and completion october 2002.
5. Limitations to be considered with the
evaluation of bids
With bid evaluation will not be considered preferences to local bidders.
Date of publication of the public Tender:
october 1998.
Ob-1725Č
Na podlagi tretjega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
namero o javnem naročilu
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., Ljubljana, kont. oseba Oto Rubinič, dipl. inž., DDC, d.o.o., Ljubljana, Tržaška 19a, Ljubljana, tel. 17-88-331, faks
061/17-88-332, soba št. 103.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: gradnja avtoceste
Blagovica–Šentjakob, odsek Krtina–Lukovica.
3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni
čas
objave
razpisa:
12.600,000.000 SIT, čas razpisa: začetek
junij 1998.
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4. Dobavni rok oziroma rok začetka in dokončanja del: 48 mesecev, začetek 1. oktober 1998 in zaključek 1. oktober 2000.
5. Omejitve, ki bodo upoštevane pri ocenjevanju ponudb
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Datum objave javnega razpisa: junij 1998.
Based on Par. 3, Clause 18 of the Law
on Public Procurements (Off. Gazette
24/97) publich the
Notice of Intend
for the International Procurement
1. Name or title and headquarters of the
employer, Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji, d.d., Ljubljana, contact person
Oto Rubinič, dipl. ing., DDC, d.o.o., Ljubljana, Tržaška 19a, Ljubljana, phone.
17-88-331, facsimile 061/17-88-332,
room no. 103.
2. Subject of the public procurement:
construction works.
Contents to be stated: construction of
motorway Blagovica–Šentjakob, sector
Krtina–Lukovica.
3. Tentative value of works procured and
expected publication of invitation for bids:
12.600,000.000 SIT.
Tendering period: commencement june
1998.
4. Delivery period or commencement
and completion of works: 48 months commencement 1 october 1998 and completion 1 october 2000.
5. Limitations to be considered with the
evaluation of bids
With bid evaluation will not be considered preferences to local bidders.
Date of publication of the public Tender:
june 1998.
DARS, d.d., Celje
Ob-1725D
Na podlagi tretjega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
namero o javnem naročilu
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija RS
za ceste, kont. oseba Andrej Vižin, dipl. inž.,
Tržaška 19, Ljubljana, tel. 061/178-80-30,
faks 061/178-81-23, soba št. 212.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: preplastitev ceste
M 10 odsek 274 Hoče–Slovenska Bistrica.
3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni
čas
objave
razpisa:
206,000.000 SIT, čas razpisa: začetek
10. 7. 1998 in zaključek 10. 8. 1998.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 15. 9. 1998 in zaključek 30. 10. 1998.
5. Omejitve, ki bodo upoštevane pri ocenjevanju ponudb
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Datum objave javnega razpisa: 17. 7.
1998.
Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija RS za ceste
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Javni razpis za izbiro izvajalca
brez omejitev

Popravek
V javnem razpisu za izbiro izvajalca brez
omejitev za dobavo in montažo uvodnih
kablov in končne kabelske opreme z meritvami kabelskega sistema ter montažo kabelskih spojk za DV 2×110 kV Selce–
Laško, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 24, z dne 27. 3. 1998, Ob-1422,
Št. 8174/1998/485, se pri sredinskem
polkrepkim tekstom doda beseda ponovni javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Uredništvo
Popravek
Ob-1757
Pri ponovnem javnem razpisu za izbiro
izvajalca brez omejitev za dobavo in montažo uvodnih kablov in končne kabelske opreme z meritvami kabelskega sistema ter montažo kabelskih spojk za DV 2×110 kV Selce–Laško, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 24, z dne 27. 3. 1998, Ob-1422,
Št. 8174/1998/485, se pod 8. točko za drugim odstavkom doda stavek: Ponudnikom,
ki so razpisno dokumentacijo kupili že v
prvotni objavi tega razpisa, dokumentacije ni potrebno ponovno kupovati.
Elektro-Slovenija, p.o.
Popravek
Št. 03/3887/98
Ob-1754
V javnem razpisu za izbiro izvajalca brez
omejitev za adaptacijo objekta KGZ Cerknica za TC Begunje, za potrebe Telekom Slovenije, p.o., PE Ljubljana, Stegne 19, Ljubljana, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
27, z dne 3. 4. 1998, Ob-1484,
Št. 03/3887/98, se:
– črta 6. točka v celoti:
– v 7. točki: Merila so: cena, rok izvedbe del, reference ponudnika in kvaliteta že opravljenih del,
– v 8. točki: Rok za oddajo ponudb
Upoštevajo se vse ponudbe, ki jih prejme naročnik na svoj sedež do 24. 4. 1998
do 12. ure,
– v 9. točki: Odpiranje ponudb bo dne
4. 5. 1998 v sejni sobi št. 4A-06, poslovne
stavbe Stegne 19, Ljubljana, s pričetkom
ob 12. uri.
Popravek
Št. 03/3825/98
Ob-1755
V javnem razpisu za izbiro izvajalca brez
omejitev za izvedbo intervencijskih in pomožnih gradbenih del pri vzdrževanju in
gradnji razvodnih, krajevnih in medkrajevnih
kabelskih omrežij na telekomunikacijskem
območju Telekom Slovenije, p.o., PE Ljubljana, Stegne 19, Ljubljana, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 27, z dne 3. 4. 1998,
Ob-1485, Št. 03/3825/98, se:
– za 5. točko doda nova točka v besedilu:
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Ponudnik mora, glede na obseg del
in naravo razpisanih del, imeti najmanj
10 redno zaposlenih delavcev s prakso
na razpisanih delih in lastno strojno
opremo. Podrobnejše zahteve so opredeljene v razpisni dokumentaciji.
– v 6. točki: Merila so: cena, izkušenost, opremljenost in reference ponudnika,
– v 7. točki: Rok za oddajo ponudb:
Upoštevajo se vse ponudbe, ki jih prejme
naročnik na svoj sedež do 4. 5. 1998 do
12. ure
– v 8. točki: Odpiranje ponudb bo dne
5. 5. 1998 v sejni sobi št. 4A-06 poslovne
stavbe Stegne 19, Ljubljana, s pričetkom
ob 9. uri.
Telekom Slovenije, p.o.,
PE Ljubljana
Popravek
Št. 146/1998
Ob-1756
V javnem razpisu za izbiro izvajalca brez
omejitev za obnovo bazenske školjke olimpijskega bazena v Ajdovščini, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 24, z dne 27. 3.
1998, Ob-1436 se v 6. točki drugi odstavek glasi: Javno odpiranje ponudb bo v torek, 28. 4. 1998, ob 13. uri...
Zavod za kulturo, izobraževanje
in šport Ajdovščina
Št. 403-7/98-1226/98
Ob-1619
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za
nakup računalniške opreme
1. Ime oziroma naziv in sredež naročnika: Ministrstvo za finance, Služba za informacijsko tehnologijo, Župančičeva 3, Ljubljana.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nakup računalniške
opreme za potrebe Ministrstva za finance in organov v njegovi sestavi v okvirnih količinah:
a) osebni računalniki – 338 kom,
b) tiskalniki (matrični – 149 kom in
laserski – 25 kom),
c) strežniki – 4 kom,
d) notesniki – 21 kom.
3. Orientacijska vrednost naročila:
149,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: največ do 45 dni.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 14. 5. 1998 do
10. ure, na naslov: Ministrstvo za finance,
prevzemnik: tajništvo Službe za informacijsko tehnologijo, Župančičeva 3, Ljubljana,
III. nadstropje, soba 78.
7. Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj, pod oznako PC01-04.98” in številko
objave javnega razpisa v Uradnem listu RS
ter z navedbo predmeta naročila.
8. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 14. 5. 1998
ob 10.30 na naslovu: Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, Ljubljana, v sejni dobi
Ministrstva za finance v I. nadstropju.
9. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa s sklepom o izbiri najugodnejšega ponudnika, najkasneje v 45 dneh od dneva
odpiranja ponudb.
10. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, III. nadstropje, soba št. 78.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
od 10. 4. 1998 do 24. 4. 1998 in sicer od
10. do 12. ure.
11. Ostali podatki
Dodatne informacije lahko dobijo ponudniki na podlagi pismeno zastavljenih vprašanj, ki jih posredujejo po faksu 214-584 –
Ministrstvo za finance, Služba za IT, Župančičeva 3, Ljubljana. Na vprašanja bomo odgovarjali pismeno.
12. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati vsaj 90 dni od
predvidenega datuma za odpiranje ponudb.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: osnovne podatke o izidu javnega razpisa bomo objavili v roku 14 dni od sprejeta
sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika v
Uradnem listu RS.
Št. 403-7/98-1226/98
Ob-1620
Skladno prvemu in drugemu odstavku
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) in sklepa ministra za finance
z dne 25. 3. 1998, Ministrstvo za finance,
Župančičeva 3, Ljubljana, razpisuje
javni razpis
“izbor MF_OLAP-98-01” za izbiro
najugodnejšega ponudnika brez
omejitev za nakup programskih orodij
za sprotno analiziranje podatkov
I. Uporabniki: Ministrstvo za finance in
organi v sestavi.
II. Predmet javnega naročila: programska orodja za sprotne analitične obdelave (OLAP):
1. programska orodja za sprotne analitične obdelave (OLAP) z možnostjo hranjenja analitičnih podatkov v večdimenzionalni
podatkovni bazi (15,000.000 SIT).
III. Lokacija uporabnikov: Analitske službe Ministrstva za finance in organov v sestavi.
IV. Orientacijska vrednost: 15,000.000
SIT.
Naročnik predvideva v prvem letu nakup
15 uporabniških licenc, od tega 3 razvojne.
V. Nabave v naslednjih letih: naročnik bo
v naslednjih 5 letih dopolnjeval analitični informacijski sistem z vgrajevanjem novih
funkcionalnosti in ocenjuje, da bo sistem
dograjeval z dvema aplikacijama letno, oziroma bo na sistem priklapljal 15 novih sočasnih uporabnikov letno.
VI. Merila izbora:
1. funkcionalnost in kvaliteta,
2. cena produkta in cena obratovanja v
tolarjih,
3. odprtost in povezljivost,
4. ocena ponudnika,
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5. izkušnje ponudnika,
6. ocena proizvajalca,
7. finančne ugodnosti,
8. druge ugodnosti.
VII. Za pravočasno in pravilno vložene
ponudbe bodo veljale tiste, ki bodo prispele najkasneje do 12. 5. 1998 do 12.15 v
tajništvo Službe za informacijsko tehnologijo, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3,
1502 Ljubljana. Vse ponudbe morajo biti
oddane v zapečateni pisemski ovojnici z oznako “Ne odpiraj – ponudba za javni razpis
Izbor MF_OLAP-98-01”, številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS in navedbo
naziva in naslova ponudnika.
Ovojnice morajo biti ustrezno oštevilčene, če je ponudba oddana v več ovojnicah.
VIII. Dodatne informacije o zbiranju ponudb lahko zainteresirani ponudniki dobijo
na Ministrstvu za finance, Služba za informacijsko tehnologijo, Župančičeva 3, Ljubljana,
pri Juriju Modicu. Naročnik bo upošteval le
pisna vprašanja prispela po pošti ali faksu št.
061/214-584 do 7. 5. 1998 do 12. ure.
Naročnik bo odgovarjal na pisna vprašanja in
bo odgovore posredoval vsem, ki bodo dvignili razpisno dokumentacijo. Naročnik ne namerava organizirati posebnega informativnega sestanka s ponudniki.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
na istem naslovu proti plačilu materialnih
stroškov (virman) 10.000 SIT na žiro račun
50100-637-55445.
Ponudnik mora ob dvigu razpisne dokumentacije sporočiti naročniku naslov, na katerega sprejema morebitna obvestila do odpiranja ponudb.
IX. Javno odpiranje ponudb bo 12. 5.
1998 ob 12.30 v sejni sobi v I. nadstropju
Ministrstva za finance, Župančičeva 3, Ljubljana.
X. Naročnik si pridržuje pravico, da ne
sklene pogodbe z nobenim ponudnikom.
Naročnik bo z izbranim ponudnikom
sklenil pogodbo o nakupu programskih orodij za sprotno analiziranje podatkov.
Na javnem odpiranju lahko ponudnike
zastopajo samo osebe, ki imajo pisna pooblastila.
XI. O izbiri bodo ponudniki obveščeni
najkasneje 15 dni od zaključka zbiranja ponudb.
XII. Izbrani ponudnik mora najkasneje v
osmih dneh po prejemu obvestila o izbiri
pristopiti k podpisu pogodbe.
Ministrstvo za finance, Ljubljana
Ob-1622
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Mestna občina Celje, Zavod za planiranje in izgradnjo Celje, Trg celjskih knezov
9, Celje.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela rekonstrukcije Kersnikove ulice od
križišča z Gregorčičevo ulico do vključno križišča z Oblakovo ulico. Dela zajemajo tri sklepe:
A) obojestranska razširitev Kersnikove ulice,
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B) izvedba križišča z avtobusnima
postajališčema v križišču z Oblakovo
ulico,
C) izdelava nadomestnih ograj.
3. Orientacijska vrednost naročila:
A) razširitev
Kersnikove
ulice:
16,000.000 SIT,
B) križišče z avtobusnimi postajališči v
križišču z Oblakovo ulico: 12,000.000 SIT,
C) izdelava
nadomestnih
ograj:
9,000.000 SIT.
4. Roki: predviden pričetek del je maj
1998, zaključek del julij 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– celovitost ponudbe,
– ponudbena cena,
– fiksnost cen,
– plačilni pogoji,
– reference ponudnika za tovrstna dela,
– finančne bonitete,
– roki izvedbe,
– garancijski roki,
– morebitne druge ugodnosti ponudnika.
6. Rok za predložitev ponudb: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene
najkasneje do 11. 5. 1998 do 12.ure, na
naslov: Mestna občina Celje, Zavod za planiranje in izgradnjo Celje, Trg celjskih knezov 9/III, 3000 Celje.
Ponudba mora biti zapečatena in označena: “Ne odpiraj!” – ponudba za rekonstrukcijo Kersnikove ulice”.
7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 13. 5. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Mestna občina Celje,
Zavod za planiranje in izgradnjo, Trg celjskih knezov 9/III, Celje, v sejni sobi.
Predstavniki ponudnikov morajo pooblaščeni komisiji za odpiranje ponudb predložiti pooblastila za zastopanje.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa najkasneje v 30 dneh od odpiranja ponudb.
9. Dvig razpisne dokumentacije: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo
od dneva objave v Uradnem listu RS, pa do
vključno 17. 4. 1998, med 9. in 12. uro,
na naslovu: Mestna občina Celje, Zavod za
planiranje in izgradnjo, Trg celjskih knezov
9/III, v tajništvu, kjer bo vpogled celotna
tehnična dokumentacija.
Razpisno dokumentacijo zainteresirani
ponudniki lahko dvignejo s potrdilom o predhodnem plačilu stroškov dokumentacije v
višini 10.000 SIT na ŽR Zavod za planiranje
in izgradnjo: 50700-630-8010105, sklic na
številko 001-98.
10. Ostali podatki
Vse dodatne informacije ponudniki dobijo na naslovu naročnika, vodja projekta Jože Založnik, gr. inž. ali tel. 063/484-822.
Mestna občina Celje
Zavod za planiranje in izgradnjo Celje
Št. 26/98
Ob-1623
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
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1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Mestna občina Ptuj, Občinski urad,
Mestni trg 1, Ptuj, tel. 062/771-146.
2. Predmet javnega naročila: storitev.
Navedba vsebine: čiščenje poslovnih
in pomožnih prostorov Mestne občine
Ptuj, v izmeri 2200 m2 (tudi v dopoldanskem času, ob sobotah in dela prostih
dnevih).
3. Orientacijska cena: 210 SIT/m2.
4. Rok začetka in dokončanja dobave:
začetek maj 1998, zaključek 31. 12. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika in kakršnekoli omejitve, ki bodo
upoštevane:
– imajo ustrezno registracijo-dokazilo,
– zaposlene delavce,
– BON-1, BON-2,
– reference,
– cena storitve s prometnim davkom,
– plačilni pogoji,
– druge morebitne ugodnosti, ki jih je ta
pripravljen nuditi naročniku.
Najcenejša ponudba ni nujno tudi najugodnejša.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje deset dni po objavi v
Uradnem listu RS, na naslov: Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj – sprejemna pisarna.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene 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 drugi delovni dan po izteku roka za oddajo ponudb ob 11. uri, na naslovu: Mestna
občina Ptuj, Mestni trg 1/I, soba 2 – mala
sejna soba.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa: v roku10
dni po odpiranju ponudb.
8. Dodatne informacije dobite na sedežu Mestne občine Ptuj, Mestni trg 1, pisarna 14 ali na tel. 062/771-146, faks
062/771-783 pri Francu Vreže.
Št. 26/98
Ob-1624
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Mestna občina Ptuj, Občinski urad,
Mestni trg 1, Ptuj, tel. 062/771-146.
2. Predmet javnega naročila: dobava
pisarniškega in računalniškega materiala.
3. Orientacijska cena: 400.000 SIT na
mesec.
4. Rok začetka in dokončanja dobave:
začetek maj 1998, zaključek 31. 12. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika in kakršnekoli omejitve, ki bodo
upoštevane:
– imajo ustrezno registracijo-dokazilo,
– zaposlene delavce,
– urejeno dostavo,
– BON-1, BON-2,
– reference,
– cena posameznega ponujenega blaga
s prometnim davkom,
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– plačilni pogoji,
– druge morebitne ugodnosti, ki jih je ta
pripravljen nuditi naročniku.
Najcenejša ponudba ni nujno tudi najugodnejša.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje deset dni po objavi v
Uradnem listu RS, na naslov: Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj – sprejemna pisarna.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene 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 naslednji delovni dan po izteku roka za
oddajo ponudb ob 11. uri, na naslovu: Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1/I, soba 2 –
mala sejna soba.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa: v roku10
dni po odpiranju ponudb.
8. Dodatne informacije dobite na sedežu Mestne občine Ptuj, pisarna 14 ali na tel.
062/771-146, pri Francu Vreže.
9. Seznam pisarniškega in računalniškega materiala vam na vašo željo dostavimo.
10. Pridržujemo si pravico na izbiro več
ponudnikov, ki bodo ugodnejši za posamezno vrsto materiala.
Mestna občina Ptuj
Ob-1625
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Občina Šentjur pri Celju, kont. oseba
Marija Rataj, Mestni trg 10, Šentjur, tel.
063/743-546, faks 063/743-446, soba
št. 49.
2. Predmet javnega naročila: vzdrževalna dela na lokalnih cestah na področju
Občine Šentjur.
3. Orientacijska vrednost naročila: letno
vzdrževanje 12,000.000 SIT, zimsko vzdrževanje 10,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: leto 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: najnižja cena, druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 4. maja 1998 do
12. ure, na naslov: Občina Šentjur, prevzemnik tajništvo urada župana, Mestni trg
10, 3230 Šentjur, tel. 063/743-918, faks
063/743-446, soba št. 42.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene 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 4. maja
1998 ob 13. uri, soba št. 49/II.
Naročnik: Občina Šenjtur, odpiranje vodi komisija za odpiranje ponudb, predsed-
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nica Nada Berložnik, dipl. jur., Mestni trg
10, Šentjur, tel. 063/743-215, faks
063/743-446.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni v roku 15 dni
od dneva odpiranja ponudb.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Šentjur, kont. oseba: Marija Rataj, Mestni trg 10, Šentjur, tel.
063/743-546, faks 063/743-446, soba
št. 49.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
5 dni po objavi v Uradnem listu RS za 5.000
SIT.
Način plačila: z virmanom na žiro račun
številka:50770-637-56047.
9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati za celo leto 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 40 dni po objavi v Uradnem listu RS,
Občina Šentjur pri Celju
Št. 1042/98
Ob-1626
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Naročnik: Občina Gornji Petrovci,
Gornji Petrovci 31/d, kont. oseba Franc
Šlihthuber.
2. Predmet razpisa: izbira izvajalca za
izdelavo projektno-tehnične dokumentacije za modernizacijo občinskih cest, in
sicer na relacijah:
a) Stanjevci–Križarka,
b) Adrijanci–Šalovci.
3. Orientacijska vrednost del znaša: bo
dogovorjena z izvajalcem.
4. Rok začetka in dokončanja del:
– začetek z dnem podpisa pogodbe.
– konec del: 30 koledarskih dni po podpisu pogodbe.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so: cena, roki, reference ter prilagodljivost specifičnim zahtevam naročnika.
6. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo takoj po objavi razpisa v
Uradnem listu RS, na sedežu naročnika, to
je Občina Gornji Petrovci, Gornji Petrovci
31/d, kjer bodo dobili tudi vse ostale dodatne informacije.
Naročnik del si pridržuje pravico korigirati obseg razpisnih del.
7. Na javni razpis se lahko prijavijo izvajalci, ki so registrirani za tovrstno dejavnost
in imajo ustrezne kadre.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 20. aprila 1998 do
12. ure na naslov: Občina Gornji Petrovci,
Gornji Petrovci 31/d, 9203 Gornji Petrovci.
Ponudbe lahko pošljete po pošti ali dostavite osebno v tajništvo občine.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom: “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave v Uradnem listu RS ter z
navedbo predmeta naročila.
8. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 21. 4. 1998
ob 10. uri na naslovu: Občina Gornji Pe-

trovci, Gornji Petrovci 31/d, sejna soba. Na
odpiranje ponudb so vabljeni vsi predstavniki ponudnikov, ki morajo imeti pisno pooblastilo za zastopanje.
9. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa do 25. 4. 1998.
Št. 1042/98
Ob-1627
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Naročnik: Občina Gornji Petrovci,
Gornji Petrovci 31/d, kont. oseba Franc
Šlihthuber.
2. Predmet razpisa: izbira izvajalca za
izdelavo projektno-tehnične dokumentacije za gradnjo parkirnih prostorov pri
pokopališčih v naslednjih naseljih:
a) Ženavlje,
b) Martinje,
c) Križevci,
d) Stanjevci,
e) Lucova.
Izdelava projektno-tehnične dokumentacije mora zajeti sam prostor parkirišča z
ustrezno ureditvijo okolice parkirišča.
3. Orientacijska vrednost del znaša: bo
dogovorjena z izvajalcem.
4. Rok začetka in dokončanja del:
– začetek z dnem podpisa pogodbe.
– konec del: 60 koledarskih dni po podpisu pogodbe.
5. Merila za izbiro najugodnejšega
ponudnika so: cena, roki, reference ter
prilagodljivost specifičnim zahtevam naročnika.
6. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo takoj po objavi razpisa v
Uradnem listu RS, na sedežu naročnika, to
je Občina Gornji Petrovci, Gornji Petrovci
31/d, kjer bodo dobili tudi vse ostale dodatne informacije.
Naročnik del si pridržuje pravico korigirati obseg razpisnih del.
7. Na javni razpis se lahko prijavijo izvajalci, ki so registrirani za tovrstno dejavnost
in imajo ustrezne kadre.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 20. aprila 1998
do 12. ure na naslov: Občina Gornji Petrovci, Gornji Petrovci 31/d, 9203 Gornji Petrovci.
Ponudbe lahko pošljete po pošti ali dostavite osebno v tajništvo občine.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom: “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave v Uradnem listu RS ter z
navedbo predmeta naročila.
8. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 21. 4. 1998
ob 11. uri na naslovu: Občina Gornji Petrovci, Gornji Petrovci 31/d, sejna soba. Na
odpiranje ponudb so vabljeni vsi predstavniki ponudnikov, ki morajo imeti pisno pooblastilo za zastopanje.
9. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa do 25. 4. 1998.
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Št. 1042/98
Ob-1628
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Naročnik: Občina Gornji Petrovci,
Gornji Petrovci 31/d, kont. oseba Franc
Šlihthuber.
2. Predmet razpisa: izbira izvajalca za
izdelavo projektno-tehnične dokumentacije za gradnjo avtobusnih postajališč,
in sicer v naseljih:
a) Šulinci – na dveh lokacijah in obojestransko,
b) Ženavlje – na eni lokaciji in enostransko,
c) Kukeč – na eni lokaciji in enostransko,
d) Stanjevci – na eni lokaciji in enostransko,
e) Križevci – na eni lokaciji in enostransko.
S to projektno-tehnično dokumentacijo
mora biti podana rešitev povezave oziroma
vključitve avtobusnega postajališča v obstoječo cestno infrastrukturo.
3. Orientacijska vrednost del znaša: bo
dogovorjena z izvajalcem.
4. Rok začetka in dokončanja del:
– začetek z dnem podpisa pogodbe.
– konec del: 60 koledarskih dni po podpisu pogodbe.
5. Merila za izbiro najugodnejšega
ponudnika so: cena, roki, reference ter
prilagodljivost specifičnim zahtevam naročnika.
6. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo takoj po objavi razpisa v
Uradnem listu RS, na sedežu naročnika, to
je Občina Gornji Petrovci, Gornji Petrovci
31/d, kjer bodo dobili tudi vse ostale dodatne informacije.
Naročnik del si pridržuje pravico korigirati obseg razpisnih del.
7. Na javni razpis se lahko prijavijo izvajalci, ki so registrirani za tovrstno dejavnost
in imajo ustrezne kadre.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 20. aprila 1998
do 12. ure na naslov: Občina Gornji Petrovci, Gornji Petrovci 31/d, 9203 Gornji Petrovci.
Ponudbe lahko pošljete po pošti ali dostavite osebno v tajništvo občine.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom: “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave v Uradnem listu RS ter z
navedbo predmeta naročila.
8. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 21. 4. 1998
ob 12. uri na naslovu: Občina Gornji Petrovci, Gornji Petrovci 31/d, sejna soba. Na
odpiranje ponudb so vabljeni vsi predstavniki ponudnikov, ki morajo imeti pisno pooblastilo za zastopanje.
9. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa do 25. 4. 1998.
Občina Gornji Petrovci

Št.

Št. 1.0-514/1998
Ob-1629
Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97) Slovenske železnice, d.d.,
objavljajo
javni razpis
za izbiro izvajalca
1. Naročnik: Slovenske železnice, d.d.,
Kolodvorska 11, Ljubljana.
2. Predmet razpisa: dobava univerzalnega teleskopskega spreaderja za portalno
dvigalo Mostovna ECD 37 s prigrajenimi
Pickback kleščami v Sekciji za kontejnerski
promet Ljubljana, in sicer:
– za pretovor 20, 30, 35 in 40 fitnih
kontejnerjev nosilnosti 40 ton in
– za pretovor snemljivih tovorišč nosilnosti 35 ton.
3. Orientacijska vrednsot: 23 mio SIT.
4. Čas dobave: 3 mesece.
5. Ponudbe morajo vsebovati:
– tehnično dokumentacijo,
– ceno,
– rok dobave in
– referenčno listo.
6. Informacije o predmetu razpisa in
dokumentaciji: SŽ Sekcija za kontejnerski
promet Ljubljana, Letališka 14, tel.
061/14-23-704, Franc Erčulj, faks
14-04-225.
7. Merila za najboljšega ponudnika
Prednost imajo ponudniki:
– z boljšimi referencami,
– z ugodnejšimi finančnimi pogoji (cena
in rok plačila),
– s krajšim rokom dobave.
8. Rok za oddajo ponudb: 20 dni od
dneva objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS na naslov: Slovenske železnice,
d.d., Sekcija za Kontejnerski promet Ljubljana, Letališka 14, Ljubljana. Ponudbe morajo biti predložene v zaprti kuverti z oznako
“Ne odpiraj – ponudba za javni razpis –
spreader”.
9. O datumu, uri in kraju odpiranja
ponudb bodo ponudniki obveščeni v
8 dneh od dneva poteka roka za oddajo
ponudb.
10. O izboru bodo ponudniki obveščeni
v roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.
Slovenske železnice, d.d., Ljubljana
Področje prometa
Ob-1630
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: 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.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: izdelava ženskih letnih in moških spomladansko jesenskih
čevljev.
Dobava ženskih letnih in moških
spomladansko jesenskih čevljev se bo
izvajala na lokacije posameznih carinarnic: Celje, Dravograd, Jesenice, Koper,
Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica in Sežana.
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Izdelava 370 parov ženskih letnih
čevljev in 1.580 parov moških spomladansko jesenskih čevljev.
3. Orientacijska vrednost naročila:
13,400.000 SIT
Orientacijska vrednost za izdelavo ženskih letnih čevljev znaša 2,650.000 SIT,
moških spomladansko jesenskih čevljev pa
10,750.000 SIT.
4. Rok začetka izdelave ženskih letnih
čevlje je 1. 6. 1998 in rok dokončanja del
31. 7. 1998.
Rok začetka izdelave moških spomladansko jesenskih čevljev je 1. 6. 1998 in
rok dokončanja del 31. 8. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane pri: druga merila, navedena v razpisni
dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v višini 10%.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 6. 5. 1998 do
9. ure, na naslov Carinska uprava RS, prevzemnik Erika Anderlic, Racic Karmen, Šmartinska 130, 1523 Ljubljana, tel.
061/140-10-44, int. 21-78, soba št. 709.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta naročila. Na hrbtni strani kuverte mora biti navedeno ime pošiljatelja.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 6. 5. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Carinska uprava RS,
odpiranje vodi Mojca Ramšak Pešec, Šmartinska 130, Ljubljana, tel. 061/140-10-44,
int. 21-27, faks 061/140-21-55, sejna soba, 11. nad.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 28. 5. 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 5. 5. 1998.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 5. 7. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 29. 5. 1998
Ob-1631
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: 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.
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2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: izdelava usnjenih rokavic in usnjenih pasov.
Dobava usnjenih rokavic in usnjenih
pasov se bo izvajala na lokacije
posameznih carinarnic: Celje, Dravograd, Jesenice, Koper, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica in Sežana.
3. Orientacijska vrednost naročila:
11,400.000 SIT.
Orientacijska vrednost za izdelavo usnjenih rokavic znaša 9,200.000 SIT, usnjenih pasov pa 2,200.000 SIT.
Izdelava 1.700 parov moških in 380
parov ženskih usnjenih rokavic ter
1.700 kom. moških in 380 kom. ženskih usnjenih pasov.
4. Rok začetka izdelave moških in ženskih usnjenih rokavic je 30. 6. 1998 in rok
dokončanja del 30. 9. 1998.
Rok začetka izdelave moških in ženskih
usnjenih pasov je 30. 6. 1998 in rok dokončanja del 30. 8. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane pri: druga merila, navedena v razpisni
dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v višini 10%.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 4. 5. 1998 do
9. ure, na naslov Carinska uprava RS, prevzemnik Erika Anderlic, Racic Karmen,
Šmartinska 130, 1523 Ljubljana, tel.
061/140-10-44, int. 21-78, soba št. 709.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta naročila. Na hrbtni strani kuverte mora biti navedeno ime pošiljatelja.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 4. 5. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Carinska uprava RS,
odpiranje vodi Mojca Ramšak Pešec, Šmartinska 130, Ljubljana, tel. 061/140-10-44,
int. 21-27, faks 061/140-21-55, sejna soba, 11. nad.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 26. 5. 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 30. 4. 1998.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 3. 7. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 29. 5. 1998
Carinska uprava RS
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javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Komunala Kočevje, d.o.o., kont. oseba
Bojana Klepac, Tesarska 10, Kočevje, tel.
061/851-260, faks 061/851-697.
2. Predmet javnega naročila: blago,
gradbena dela.
Navedba vsebine: dobava in montaža
dehidracijske preše na centralni čistilni
napravi v Kočevju.
3. Orientacijska vrednost naročila:
25,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: v petih mesecih, začetek
10. 6. 1998 in zaključek 10. 11. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 30. 4. 1998 do
11. ure, na naslov Komunala Kočevje,
d.o.o., prevzemnik Urša Butala, Tesarska
10, Kočevje, tel. 061/851-260, faks
061/851-697.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene 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 4. 5. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Komunala Kočevje,
d.o.o., odpiranje vodi Vladimir Bizjak, Tesarska 10, Kočevje, tel. 061/851-260, faks
061/851-697.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 15. 5. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Komunala Kočevje, d.o.o.,
kont. oseba Bojana Klepac, Tesarska 10,
Kočevje,
tel.
061/851-260,
faks
061/851-697.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 20. 4. 1998 za 10.000 SIT.
Način plačila: položnica ali gotovina na
račun številka: 51300-601-10238 pri APP
Kočevje.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 15. 6. 1998.
Komunala Kočevje, d.o.o.

1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: JZ RTV Slvoenija, Kolodvorska 2, Ljubljana.
2. Predmet javnega naročila: dograditev sistema video/avdio strežnika za
montažo in predvajanje reklamnih blokov.
3. Navedba vsebine: izbira dobavitelja brez
omejitev za nakup video/avdio strežnika.
4. Orientacijska vrednost naročila:
47,000.000 SIT.
5. Dobavni rok oziroma začetek in dokončanje nabav: 2 meseca od podpisa pogodbe.
6. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in omejitve, ki bodo upoštevane:
– kompatibilnost z obstoječo opremo,
– ekonomska cena,
– plačilni pogoji in rok plačila,
– reference ponudnika,
– garancija,
– servisiranje,
– druga meria, navedena v razpisni dokumentaciji.
7. Rok v katerem morajo ponudniki predložiti ponudbe je 30 dni oziroma do 4. maja
1998 in začne teči naslednji dan po objavi v
Uradnem listu RS. Ponudbe je potrebno poslati na naslov RTV Slovenija – OE TV produkcija – Sistemski razvoj, Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana. Ponudbe morajo biti v zaprtih kuvertah in opremljene z imenom in naslovom ponudnika. Ponudba mora biti označena z napisom: Ne odpiraj – za razpis –
Ponudba za razpis št. 011 – video/avdio
strežnik.
Za pravočasno prispele ponudbe bo veljal datum poštnega žiga ali žiga vložišča
RTV Slovenija.
Ponudbe morajo biti veljavne do sklenitve pogodbe.
8. Javno odpiranje ponudb bo 13. maja
1998 ob 9. uri v veliki sejni sobi JZ RTV
Slovenija, Kolodvorska 2, Ljubljana.
9. Ponudniki lahko dvigajo razpisno dokumentacijo od 14. aprila do 17. aprila
1998 med 9. in 12. uro pri Mateji Duša,
soba 3 Z 16 – tehnični trakt naslov Kolodvorska 2-4, telefon 061/1753-742, faks
061/1753-740.
Razpisna dokumentacija bo na razpolago za 5.000 SIT po enodnevni predhodni
najavi po telefaksu in na podlagi dokazila o
vplačilu. Način plačila je negotovinski na
račun št. 50101-603-45036, sklic na št.
00-789100-51, z oznako predmeta plačila
(oznako razpisa). Dodatne informacije so
na razpolago samo v pismeni obliki na naslovu in pri kont. osebi pod 9. točko.
10. Naročnik si pridržuje pravico do morebitnega manjšega ali večjega obsega naročil od razpisanih odvisno od razpoložljivih
finančnih sredstev in dejanskih potreb.
11. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
razpisa najkasneje v 7 dneh po podpisanem sklepu o izbiri ponudnika.
Javni zavod RTV Slovenija

Št. 175
Ob-1633
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena ZNJ (Ur. l. RS, št. 24/97) objavljamo

Ob-1634
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro ponudnika brez omejitev

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

Ob-1632
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
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1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Zavod za zdravstveno varstvo Celje, Ipavčeva 18, Celje, kont. oseba Alenka Štorman, dr. med., Gregorčičeva 5, Celje, tel.
063/442-097, faks 063/442-245, e-mail:
Alenka Storman@ZZVCE.sigov.mail.si.
2. Predmet javnega naročila: oprema za
mikrobiološki laboratorij.
3. Navedba vsebine:
a) termomikser s termoblokom,
b) čitalec za avtomatski izpiralec za
elisa teste,
c) aparat za elektroforezo,
d) centrifuga,
e) sistem za membransko,
f) hlajeni inkubator,
g) CO inkubator.
2
4. Orientacijska
cena: 11,500.000 SIT
(specifikacija v razpisni dokumentaciji).
5. Dobavni rok: po razpisni dokumentaciji.
6. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane:
– cena glede na tehnične karakteristike,
– plačilni pogoji,
– reference ponudnika,
– druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
7. Stroški razpisne dokumentacije znašajo 3.000 SIT in se plačajo na ŽR ZZV
50700-603-31733.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 4. maja 1998,
do 15. ure, na naslov: Zavod za zdravstveno varstvo Celje, prevzemnica Irena Ivačič
Štraus, Ipavčeva 18, 3000 Celje, tel.
063/4251-201, faks 063/4251-115.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
8. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 5. maja
1998, ob 8. uri, na Zavodu za zdravstveno
varstvo Celje, Ipavčeva 18, odpiranje vodi
Irena Ivačič Štraus.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa v roku 15 dni po odpiranju ponudb.
9. Razpisna dokumentacija pri Ireni Ivačič Štraus, Ipavčeva 18, informacije Alenka
Štorman.
Zavod za zdravstveno varstvo Celje
Št. 344-04-371/98
Ob-1643
Občina Dobrova-Horjul-Polhov Gradec na
podlagi 20. člena zakona o financiranju javne porabe in zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca za obnovo lokalne
ceste 4804 Dobrova–Horjul, odsek
Dobrova–Brezje
1. Naročnik: Občina Dobrova-Horjul-Polhov Gradec, Ulica Vladimirja Dolničarja 2,
Dobrova.
2. Predmet razpisa: obnova lokalne ceste 4804 Dobrova–Horjul, odsek Dobrova–Brezje:
a) rekonstrukcija krivine,
b) cesta v dolžini 1600 m.

Št.

3. Pogoji razpisa
Razpisno dokumentacijo dobite od ponedeljka do petka med 8. in 12. uro, na
Občini Dobrova-Horjul-Polhov Gradec, tel.
061/641-458 ali 641-459.
Pisne ponudbe na podlagi dokumentacije je potrebno oddati v zapečateni kuverti z
navedbo ponudnika in oznako “Ne odpiraj –
Razpis za obnovo LC 4804 odsek Dobrova
Brezje:
a) rekonstrukcija krivine,
b) cesta v dolžini 1600 m;
do 28. 4. 1998, do 12. ure, na naslov:
Občina Dobrova-Horjul-Polhov Gradec, Ulica Vladimirja Dolničarja 2, 1356 Dobrova.
4. Merila:
– cena,
– kakovost,
– plačilni pogoji,
– druge ugodnosti.
5. Ponudba mora vsebovati:
– naziv firme,
– dokazilo o registraciji, ki ne sme biti
starejše od treh mesecev,
– Bon 1, 2 ali Bon 3, ki ne sme biti
starejši od 30 dni,
– vzorec pogodbe s predračunom,
– način obračunavanja del,
– način zagotavljanja in dokazovanje kakovosti,
– strojna mehanizacija,
– reference.
Za samostojne podjetnike velja, da morajo predložiti overovljeno potrdilo pristojnega organa, za dejavnost, katere predmet
je razpis, ki ne sme biti starejši od treh
mesecev na dan odpiranja ponudb in davčno napoved za preteklo leto ter potrdilo o
povprečnem stanju na žiro računu za obdobje zadnjih treh mesecev.
6. Investitor si pridržuje pravico:
– da glede na ostale kriterije najcenejše
ponudbe ne izbere kot najugodnejšo,
– odstopiti od oddaje del po tem razpisu, ne glede na razloge.
V obeh primerih ponudnik nima pravice
do uveljavljanja odškodnine iz tega naslova.
7. O datumu in uri odpiranja ponudb bodo ponudniki obveščeni v 8 dneh od dneva
poteka roka za oddajo ponudb.
8. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
30 dneh po odpiranju ponudb. Nepopolne
in nepravočasno prispele ponudbe ne bodo
upoštevane.
Občina Dobrova-Horjul-Polhov Gradec
Št. 02/09-98
Ob-1644
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Občina Žalec, Oddelek za okolje, prostor in
komunalne zadeve, kont. oseba Milan Gerželj, gr. inž., Ul. Savinjske čete 5, Žalec, tel.
+386-63-715-313, faks +386-63-716-311,
soba št. 55a, e-mail: obcina.zalec@eunet.si.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: talne označbe v Občini Žalec.
a) Talne označbe v mestu Žalec in cestnih osi na lokalnih cestah.
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b) Talne označbe v ostalih krajih Občine
Žalec.
3. Orientacijska vrednost naročila:
6,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: v letu 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: najnižja cena, druga merila, navedena
v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 4. 5. 1998, do
12. ure, na naslov: Občina Žalec, Oddelek
za okolje, prostor in komunalne zadeve,
prevzemnik tajništvo oddelka za okolje, prostor in komunalne zadeve, Ul. Savinjske čete 5, Žalec, tel. +386-63-715-313, faks
+386-63-716-311, soba št. 40, e-mail:
obcina.zalec@eunet.si.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 6. 5.
1998, ob 10. uri, na naslovu: Občina
Žalec, Oddelek za okolje, prostor in
komunalne zadeve, odpiranje vodi Slavko Šketa, dipl. inž. gr., Ul. Savinjske
čete 5, Žalec, tel. +386-63-715-313, faks
+386-63-716-311, soba št. 11, e-mail:
obcina.zalec@eunet.si.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 20. 5. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Žalec, Oddelek za
okolje, prostor in komunalne zadeve, kont.
oseba Milan Gerželj, gr. inž., Ul. Savinjske
čete 5, Žalec, tel. +386-63-715-313, faks
+386-63-716-311, soba št. 55a, e-mail:
obcina.zalec@eunet.si.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 17. 4. 1998, za 5.000 SIT.
Način plačila: na ŽR proračuna Občine
Žalec,
na
račun
številka:
50750-630-10238, z navedbo “za izbiro
izvajalca za talne označbe lokalnih cest v
Občini Žalec“.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: Občina Žalec, Oddelek za okolje, prostor in komunalne zadeve, kont. oseba Milan Gerželj, gr. inž., Ul. Savinjske čete 5,
Žalec, tel. +386-63-715-313, faks
+386-63-716-311, soba št. 55a, e-mail:
obcina.zalec@eunet.si.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 19. 6. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: maj 1998.
Občina Žalec
Št. 01-344-04-1/98
Ob-1646
Na podlagi 18. člena zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
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1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica,
tel. 061/861-090, faks 061/861-091.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine:
– modernizacija Ceste na Ugar v Ribnici,
– modernizacija ceste Vintarji–Črni
potok.
3. Orientacijska vrednost naročila:
20,000.000 SIT.
4. Predvideni začetek in dokončanje del:
začetek junij 1998, dokončanje julij 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe:
– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– fiksnost cen,
– možnost kreditiranja in pogoji le-tega,
– garancijski rok izvedenih del,
– reference s področja razpisanih del,
– rok izvedbe,
– druge ugodnosti, navedene v razpisni
dokumentaciji.
6. Rok in način za predložitev ponudb
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 5. 5. 1998, do
10. ure, na naslov: Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj – ponudba
za modernizacijo cest”. Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja. Nepravilno opremljene ponudbe bo komisija zavrnila v postopku odpiranja ponudb.
7. Odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 5. 5. 1998,
ob 11. uri, v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica. Odpiranje bo izvedla komisija investitorja Občine Ribnica.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni
na javnem odpiranju ponudb, morajo predložiti pisno pooblastilo.
8. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 20. 5. 1998.
9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo
Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na Občini Ribnica, Oddelek za
komunalne zadeve, Gorenjska cesta 13,
Ribnica, kont. oseba Danilo Hočevar, tel.
061/861-090.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
od 15. 4. 1998 dalje, za 10.000 SIT, z
virmanskim plačilom na žiro račun št.
51310-630-12019, ali s plačilom na blagajni Občine Ribnica.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Občina Ribnica
Št. 63/98
Ob-1673
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Mestna občina Celje, Komunalna di-
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rekcija, kont. oseba Jože Smodila, dipl.
inž. grad., Prešernova ul. 27, Celje, tel.
063/484-822.
2. Predmet javnega naročila: storitve in
oprema.
Navedba vsebine: projektiranje, izdelava in montaža naprave za odstranjevanje prekomerne vlage v ledeni dvorani,
mestni park v Celju, Partizanska 3a.
3. Orientacijska vrednost naročila: 12
mio SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 1,5 meseca ali 45 dni, začetek 5. 6. 1998 in zaključek 20. 7. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 28. 4. 1998, do
12. ure, na naslov: Mestna občina Celje,
Komunalna direkcija, prevzemnik tajništvo,
Prešernova
ul.
27,
Celje,
tel.
063/484-822.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 6. 5. 1998,
ob 10. uri, na naslovu: Mestna občina Celje, Komunalna direkcija, odpiranje vodi Jože Smodila, dipl. inž. grad., Prešernova ul.
27, Celje, tel. 063/484-822.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 13. 5. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Razvojni center Inženiringi,
d.o.o., Celje, kont. oseba Oskar Šoster,
dipl. ek., XIV. divizije 14, Celje, tel.
063/441-144, faks 063/48-48-20, soba
št. 301/III.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 22. 4. 1998, za 2.500 SIT.
Način plačila: na blagajni RC Inženiringi,
d.o.o., ob prevzemu razpisne dokumentacije.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: RC – Inženiringi, d.o.o., Celje, kont.
oseba Oskar Šoster, dipl. ek., XIV. divizije
14, Celje, tel. 063/441-144, faks
063/48-48-20, soba št. 301/III.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 31. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 30. 4. 1998.
Mestna občina Celje
Komunalna direkcija
Št. 27/98
Ob-1674
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: Mestna občina Maribor –
(Javni zavod za zaščitno in požarno reševanje Maribor).
2. Predmet javnega naročila: izbira najugodnejšega ponudnika za nakup vozila s teleskopsko dvižno platformo v gasilski izvedbi.
3. Orientacijska vrednost naročila:
100,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: do 7 mesecev po sklenitvi pogodbe.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane:
– razmerje cena/kvaliteta ponujene
opreme;
– plačilni pogoji in rok plačila;
– zmožnosti reševalne opreme, tehnologija in kvaliteta serijskih krmilnih in varnostnih sistemov;
– dodatne opcije opreme;
– ugodnosti servisiranja in pri nabavi rezervnih delov;
– reference ponudnika;
– izobraževanje uporabe opreme;
– ostale ugodnosti, ki jih ponudnik posebej specificira;
– druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
6. Rok, v katerem lahko ponudniki predložijo ponudbe in način predložitve ponudbe
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene v roku 20 dni po prvem dnevu
objave razpisa v Uradnem listu RS, na naslov: Javni zavod za zaščitno in požarno
reševanje Maribor, C. Proletarskih brigad
21, 2000 Maribor.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 21. dan po
prvem dnevu objave razpisa, ob 13. uri, v
prostorih Javnega zavoda za zaščitno in požarno reševanje, C. Proletarskih brigad 21,
Maribor.
8. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje v 7 dneh po podpisu sklepa o
izbiri ponudnika.
9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo ter cena dokumentacije in
način plačila
Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo v času veljavnosti razpisa v tajništvu Javnega zavoda za zaščitno in požarno
reševanje, C. Proletarskih brigad 21, Maribor.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
za 3.000 SIT, po enodnevni predhodni najavi
in dokazilu o vplačilu. Način plačila je negotovinski na račun številka: 51800-630-34985,
z oznako predmeta plačila.
10. Ostali podatki
Ponudba mora veljati do 31. 6. 1998.
Št. 27/98
Ob-1675
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
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javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Naročnik: Mestna občina Maribor –
(Javni zavod za zaščitno in požarno reševanje Maribor).
2. Predmet javnega naročila: izbira najugodnejšega ponudnika za financiranje
nakupa vozila s teleskopsko dvižno platoformo v gasilski izvedbi – po sistemu
leasing – kredit.
3. Orientacijska nabavna vrednost znaša 100,000.000 SIT.
4. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– reference ponudnika;
– pogoji financiranja;
– doba odplačevanja;
– višina obroka;
– polog (lastna udeležba);
– način zavarovanja leasinga – kredita;
– možni moratorij;
– ostali stroški financiranja;
– druge morebitne ugodnosti, ki jih zagotavlja ponudnik.
5. Vsebina ponudbe:
– ime ponudnika;
– dokazilo o registraciji (original ali overjen izpisek iz sodnega registra);
– šifra dejavnosti po SKD Statističnega
urada RS;
– pisni dokaz oziroma reference o uspešnem izvajanju nalog večjih nabav v preteklosti;
– konkretni pogoji financiranja na podlagi 3. točke tega razpisa.
6. Rok, v katerem lahko ponudniki predložijo ponudbe in način predložitve ponudbe
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene v roku 20 dni po prvem dnevu
objave razpisa v Uradnem listu RS, na naslov: Javni zavod za zaščitno in požarno
reševanje Maribor, C. Proletarskih brigad
21, 2000 Maribor..
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 21. dan po
prvem dnevu objave razpisa, ob 13. uri, v
prostorih Javnega zavoda za zaščitno in požarno reševanje, C. Proletarskih brigad 21,
Maribor.
8. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje v 7 dneh po podpisu sklepa o
izbiri ponudnika.
9. Ostali podatki
Ponudba mora veljati do 31. 6. 1998.
Mestna občina Maribor
Ob-1645
Na podlagi zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
5/96) in zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97) ter sklepa Občinskega sveta Občine Črenšovci sprejetega na 29. seji, dne
26. 3. 1998, Občina Črenšovci objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov
na področju športa, ki so v javnem
interesu v letu 1998

Št.

I. V letu 1998 se bodo sofinancirali naslednji programi:
1. Šolski šport.
2. Športna rekreacija.
3. Tekmovalni šport.
4. Kategorizirani in perspektivni športniki.
5. Izobraževanje strokovnih kadrov.
6. Vzdrževanje športnih igrišč in nakup
opreme.
II. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji
izvajalci športnih programov:
– športna društva in klubi iz Občine Črenšovci,
– vzgojnoizobraževalni zavodi v Občini
Črenšovci,
– drugi izvajalci športnih programov v
Občini Črenšovci.
III. Izbrani programi se bodo sofinancirali
na podlagi Kriterijev za sofinanciranje programov športa v Občini Črenšovci. Prednost pri izboru bodo imeli izvajalci neprofitnih organizacij in zavodov. Prispele vloge
bo obravnala Komisija za šport. Z izbranimi
izvajalci bo Občina Črenšovci sklenila
ustrezno pogodbo.
IV. Rok za prijavo programov je 14 dni
po objavi v Uradnem listu RS. Prijave prispele po navedenem roku se zavržejo.
Prijave pošljite na naslov Občina Črenšovci, Prekmurske čete 20, 9232 Črenšovci s pripisom “Javni razpis - šport”.
V. Izvajalci športnih programov, ki želijo
kandidirati za proračunska sredstva, so dolžni poslati potrebne podatke na obrazcih, ki
so na razpolago na Občini Črenšovci.
Občina Črenšovci
Ob-1693A
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Pošta Slovenije, d.o.o., kont. oseba
Peter Hometer, Slomškov trg 10, Maribor,
tel. 062/449-200, faks 062/449-2311,
III. nadstr.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: vzdrževanje službenih vozil za PE Celje, Kranj, Ljubljana in
Trbovlje delno PE Nova Gorica.
3. Orientacijska vrednost naročila:
59,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 20. 6. 1998 in zaključek 19. 6. 1999.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: najnižja cena, druga merila, navedena
v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnikem v
višini 10%.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 13. 5. 1998 do
12. ure, na naslov: Pošta Slovenije, d.o.o.,
prevzemnik Peter Hometer, Slomškov trg
10, 2000 Maribor, tel. 062/449-200, faks
062/449-2311, III. nadstr.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
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6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 15. 5. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Pošta Slovenije,
d.o.o., odpiranje vodi Komisija za izbor,
Slomškov
trg
10,
Maribor,
tel.
062/449-200, faks 062/449-2311, sejna
soba, III. nadstr.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 8. 6. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Pošta Slovenije, d.o.o.,
kont. oseba Peter Hometer, Slomškov trg
10, Maribor, tel. 062/449-200, faks
062/449-2311, III. nadstr.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 24. 4. 1998 za 5.000 SIT.
Način plačila: virman ali splošna položnica na račun številka: 51800-601-180.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 30. 6. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 15. 6. 1998.
Ob-1693B
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Pošta Slovenije, d.o.o., kont. oseba Peter Hometer, Slomškov trg 10, Maribor, tel.
062/449-200, faks 062/449-2311, III.
nadstr.
2. Predmet javnega naročila: blago, storitve.
Navedba vsebine: za nabavo sistemske strojne in programske opreme za
informatizacijo PE Kranj.
3. Orientacijska vrednost naročila:
127,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: začetek julij 1998 in zaključek januar 1999.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: najnižja cena, druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnikem v
višini 10%.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 13. 5. 1998 do
12. ure, na naslov: Pošta Slovenije, d.o.o.,
prevzemnik Peter Hometer, Slomškov trg
10, 2000 Maribor, tel. 062/449-200, faks
062/449-2311, III. nadstr.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene 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 15. 5. 1998
ob 8. uri, na naslovu: Pošta Slovenije,
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d.o.o., odpiranje vodi Komisija za izbor,
Slomškov
trg
10,
Maribor,
tel.
062/449-200, faks 062/449-2311, sejna
soba, III. nadstr.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 19. 6. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Pošta Slovenije, d.o.o.,
kont. oseba Peter Hometer, Slomškov trg
10, Maribor, tel. 062/449-200, faks
062/449-2311, III. nadstr.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 24. 4. 1998 za 20.000 SIT.
Način plačila: virman ali splošna položnica na račun številka: 51800-601-180.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 8 točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 30. 6. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 26. 6. 1998.
Ob-1693C
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Pošta Slovenije, d.o.o., kont. oseba Peter Hometer, Slomškov trg 10, Maribor, tel.
062/449-200, faks 062/449-2311, III.
nadstr.
2. Predmet javnega naročila: blago, storitve.
Navedba vsebine: za nabavo sistemske strojne in programske opreme za
informatizacijo PE Novo mesto.
3. Orientacijska vrednost naročila:
142,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: začetek julij 1998 in zaključek januar 1999.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: najnižja cena, druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnikem v
višini 10%.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 13. 5. 1998 do
12. ure, na naslov: Pošta Slovenije, d.o.o.,
prevzemnik Peter Hometer, Slomškov trg
10, 2000 Maribor, tel. 062/449-200, faks
062/449-2311, III. nadstr.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene 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 15. 5. 1998
ob 8. uri, na naslovu: Pošta Slovenije,
d.o.o., odpiranje vodi Komisija za izbor,
Slomškov
trg
10,
Maribor,
tel.
062/449-200, faks 062/449-2311, sejna
soba, III. nadstr.
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7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 19. 6. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Pošta Slovenije, d.o.o.,
kont. oseba Peter Hometer, Slomškov trg
10, Maribor, tel. 062/449-200, faks
062/449-2311, III. nadstr.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 24. 4. 1998 za 20.000 SIT.
Način plačila: virman ali splošna položnica na račun številka: 51800-601-180.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 30. 6. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 26. 6. 1998.
Ob-1693Č
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Pošta Slovenije, d.o.o., kont. oseba Peter Hometer, Slomškov trg 10, Maribor, tel.
062/449-200, faks 062/449-2311, III.
nadstr.
2. Predmet javnega naročila: blago, storitve.
Navedba vsebine: za nabavo sistemske strojne in programske opreme za
informatizacijo PE Ljubljana.
3. Orientacijska vrednost naročila:
140,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: začetek julij 1998 in zaključek januar 1999.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: najnižja cena, druga merila, navedena
v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnikem v
višini 10%.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 13. 5. 1998 do
12. ure, na naslov: Pošta Slovenije, d.o.o.,
prevzemnik Peter Hometer, Slomškov trg
10, 2000 Maribor, tel. 062/449-200, faks
062/449-2311, III. nadstr.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene 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 15. 5. 1998
ob 8. uri, na naslovu: Pošta Slovenije,
d.o.o., odpiranje vodi Komisija za izbor,
Slomškov
trg
10,
Maribor,
tel.
062/449-200, faks 062/449-2311, sejna
soba, III. nadstr.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 19. 6. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Pošta Slovenije, d.o.o.,
kont. oseba Peter Hometer, Slomškov trg
10, Maribor, tel. 062/449-200, faks
062/449-2311, III. nadstr.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 24. 4. 1998 za 20.000 SIT.
Način plačila: virman ali splošna položnica na račun številka: 51800-601-180.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 30. 6. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 26. 6. 1998.
Ob-1693D
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Pošta Slovenije, d.o.o., kont. oseba Peter Hometer, Slomškov trg 10, Maribor, tel.
062/449-200, faks 062/449-2311, III.
nadstr.
2. Predmet javnega naročila: blago, storitve.
Navedba vsebine: za nabavo sistemske strojne in programske opreme za
informatizacijo PE Celje.
3. Orientacijska vrednost naročila:
140,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: začetek julij 1998 in zaključek januar 1999.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: najnižja cena, druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnikem v
višini 10%.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 13. 5. 1998 do
12. ure, na naslov: Pošta Slovenije, d.o.o.,
prevzemnik Peter Hometer, Slomškov trg
10, 2000 Maribor, tel. 062/449-200, faks
062/449-2311, III. nadstr.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene 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 15. 5. 1998
ob 8. uri, na naslovu: Pošta Slovenije,
d.o.o., odpiranje vodi Komisija za izbor,
Slomškov
trg
10,
Maribor,
tel.
062/449-200, faks 062/449-2311, sejna
soba, III. nadstr.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 19. 6. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Pošta Slovenije, d.o.o.,
kont. oseba Peter Hometer, Slomškov trg
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10, Maribor, tel. 062/449-200, faks
062/449-2311, III. nadstr.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 24. 4. 1998 za 20.000 SIT.
Način plačila: virman ali splošna položnica na račun številka: 51800-601-180.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 30. 6. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 26. 6. 1998.
Ob-1693E
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Pošta Slovenije, d.o.o., kont. oseba Peter Hometer, Slomškov trg 10, Maribor, tel.
062/449-200, faks 062/449-2311, III.
nadstr.
2. Predmet javnega naročila: blago, storitve.
Navedba vsebine: za nabavo sistemske strojne in programske opreme za
informatizacijo PE Maribor.
3. Orientacijska vrednost naročila:
140,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: začetek julij 1998 in zaključek januar 1999.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: najnižja cena, druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnikem v
višini 10%.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 13. 5. 1998 do
12. ure, na naslov: Pošta Slovenije, d.o.o.,
prevzemnik Peter Hometer, Slomškov trg
10, 2000 Maribor, tel. 062/449-200, faks
062/449-2311, III. nadstr.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene 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 15. 5. 1998
ob 8. uri, na naslovu: Pošta Slovenije,
d.o.o., odpiranje vodi Komisija za izbor,
Slomškov
trg
10,
Maribor,
tel.
062/449-200, faks 062/449-2311, sejna
soba, III. nadstr.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 19. 6. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Pošta Slovenije, d.o.o.,
kont. oseba Peter Hometer, Slomškov trg
10, Maribor, tel. 062/449-200, faks
062/449-2311, III. nadstr.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 24. 4. 1998 za 20.000 SIT.

Št.

Način plačila: virman ali splošna položnica na račun številka: 51800-601-180.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 30. 6. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 26. 6. 1998.
Ob-1693F
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Pošta Slovenije, d.o.o., kont. oseba Peter Hometer, Slomškov trg 10, Maribor, tel.
062/449-200, faks 062/449-2311, III.
nadstr.
2. Predmet javnega naročila: blago, storitve.
Navedba vsebine: za nabavo sistemske strojne in programske opreme za
informatizacijo PE Murska Sobota.
3. Orientacijska vrednost naročila:
95,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: začetek julij 1998 in zaključek januar 1999.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: najnižja cena, druga merila, navedena
v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnikem v
višini 10%.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 13. 5. 1998 do
12. ure, na naslov: Pošta Slovenije, d.o.o.,
prevzemnik Peter Hometer, Slomškov trg
10, 2000 Maribor, tel. 062/449-200, faks
062/449-2311, III. nadstr.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene 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 15. 5. 1998
ob 8. uri, na naslovu: Pošta Slovenije, d.o.o.,
odpiranje vodi Komisija za izbor, Slomškov
trg 10, Maribor, tel. 062/449-200, faks
062/449-2311, sejna soba, III. nadstr.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 19. 6. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Pošta Slovenije, d.o.o.,
kont. oseba Peter Hometer, Slomškov trg
10, Maribor, tel. 062/449-200, faks
062/449-2311, III. nadstr.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 24. 4. 1998 za 20.000 SIT.
Način plačila: virman ali splošna položnica na račun številka: 51800-601-180.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 8. točko.
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10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 30. 6. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 26. 6. 1998.
Ob-1693G
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Pošta Slovenije, d.o.o., kont. oseba Peter Hometer, Slomškov trg 10, Maribor, tel.
062/449-200, faks 062/449-2311, III.
nadstr.
2. Predmet javnega naročila: blago, storitve.
Navedba vsebine: za nabavo sistemske strojne in programske opreme za
informatizacijo PE Nova Gorica.
3. Orientacijska vrednost naročila:
109,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: začetek julij 1998 in zaključek januar 1999.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: najnižja cena, druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnikem
v višini 10%.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 13. 5. 1998 do
12. ure, na naslov: Pošta Slovenije, d.o.o.,
prevzemnik Peter Hometer, Slomškov trg
10, 2000 Maribor, tel. 062/449-200, faks
062/449-2311, III. nadstr.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene 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 15. 5. 1998
ob 8. uri, na naslovu: Pošta Slovenije, d.o.o.,
odpiranje vodi Komisija za izbor, Slomškov
trg 10, Maribor, tel. 062/449-200, faks
062/449-2311, sejna soba, III. nadstr.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 19. 6. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Pošta Slovenije, d.o.o.,
kont. oseba Peter Hometer, Slomškov trg
10, Maribor, tel. 062/449-200, faks
062/449-2311, III. nadstr.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 24. 4. 1998 za 20.000 SIT.
Način plačila: virman ali splošna položnica na račun številka: 51800-601-180.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 30. 6. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 26. 6. 1998.
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Ob-1693H
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Pošta Slovenije, d.o.o., kont. oseba Peter Hometer, Slomškov trg 10, Maribor, tel.
062/449-200, faks 062/449-2311, III.
nadstr.
2. Predmet javnega naročila: blago, storitve.
Navedba vsebine: za nabavo sistemske strojne in programske opreme za
informatizacijo Uprava družbe.
3. Orientacijska vrednost naročila:
20,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: začetek julij 1998 in zaključek januar 1999.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: najnižja cena, druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnikem v
višini 10%.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 13. 5. 1998 do
12. ure, na naslov: Pošta Slovenije, d.o.o.,
prevzemnik Peter Hometer, Slomškov trg
10, 2000 Maribor, tel. 062/449-200, faks
062/449-2311, III. nadstr.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene 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 15. 5. 1998
ob 8. uri, na naslovu: Pošta Slovenije, d.o.o.,
odpiranje vodi Komisija za izbor, Slomškov
trg 10, Maribor, tel. 062/449-200, faks
062/449-2311, sejna soba, III. nadstr.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 19. 6. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Pošta Slovenije, d.o.o.,
kont. oseba Peter Hometer, Slomškov trg
10, Maribor, tel. 062/449-200, faks
062/449-2311, III. nadstr.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 24. 4. 1998 za 20.000 SIT.
Način plačila: virman ali splošna položnica na račun številka: 51800-601-180.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 30. 6. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 26. 6. 1998.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
Št. 462.00-33/97
Ob-1694
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
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javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Splošni podatki
Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Ministrstvo za okolje in prostor, kontaktna
oseba: Tomaž M. Jeglič, Dunajska c. 48.,
Ljubljana, tel. 1787-300, faks. 1787-422,
soba št. 13/II. nadstr., cc:Mail: PO_MOP.
2. Predmet javnega razpisa: storitve.
Navedba vsebine storitev: izdelava strokovnih podlag za izdajo izvršilnih predpisov po 41. členu in tretjem odstavku
42. člena zakona o stavbnih zemljiščih
(ZSZ, Ur. l. RS, št. 44/97) in sicer navodila
za izračun komunalnega prispevka in navodila o enotni metodologiji za določitev vsebine programa in opredelitev tehničnih pogojev opremljanja stavbnih zemljišč.
3. Orientacijska vrednost naročila:
9,900.000 SIT.
4. Dobavni roki oziroma roki začetka in
dokončanja del:
Začetek in dokončanje strokovnih podlag za izdajo navodila o enotni metodologiji
za določitev vsebine programa in opredelitev tehničnih pogojev opremljanja stavbnih
zemljišč:
– začetek takoj po izboru najugodnejšega
ponudnika, dokončanje 1. faze v 3 mesecih
po sklenitvi pogodbe, dokončanje celotne naloge pa v 9 mesecih po sklenitvi pogodbe
oziroma najpozneje pa do 31. 12. 1998.
Začetek in dokončanje strokovnih podlag za izdajo navodila za izračun komunalnega prispevka:
– začetek najpozneje v 3 mesecih po
izboru najugodnejšega ponudnika, dokončanje v 6 mesecih po sklenitvi pogodbe,
najpozneje pa do 31. 10. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika in kakršnekoli omejitve, ki bodo
upoštevane:
Na razpis se lahko prijavijo pravne ali
fizične osebe, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje znanstveno-raziskovalnih del in z njimi
povezanih pravnih opravil s področja komunalnega gospodarstva in opravljanje del s
področja pravno-tehničnih normativov, standardov in drugih raziskovalnih del, ki so v
zvezi s predpisi, ki v Republiki Sloveniji urejajo javne službe s področja opremljanja
stavbnih zemljišč in javno gospodarsko infrastrukturo kot tako.
Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo
ponujale celotni predmet tega javnega razpisa.
Iz ocenjevanja bodo izločene ponudbe,
ki bi ponudile le eno od razpisanih storitev iz
2. točke tega razpisa.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najpozneje do ponedeljka,
20. aprila 1998 do 11. ure na naslov: Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta
48, Ljubljana, prevzemnik Mani Šefran ali
Majda Špendal v vložišču Ministrstva za okolje in prostor, tel. 1787-320 ali 1787-321,
II. nadstropje.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba - ne odpiraj“ in številko objave tega javnega razpisa
v Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta naročila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb:
Javno odpiranje ponudb bo v četrtek,
23. aprila 1998 ob 10. uri, na naslovu Ministrstva za okokje in prostor, Dunajska c,
48, Ljubljana, v veliki sejni sobi, II. nadstropje.
Javno odpiranje ponudb vodi dr. Jani
Zore, predsednik ocenjevalne komisije, tel.
1787-359, faks. 1787-357.
7. Rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa:
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najpozneje do četrtka, 30. aprila 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska c. 45, Ljubljana. Kontaktna
oseba: Mani Šefran ali Majda Špendal v
vložišču Ministrstva za okolje in prostor, tel.
1787-320 ali 1787-321, II. nadstropje v
času uradnih ur vsak ponedeljek, sredo in
petek (med 9. in 12. uro).
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do četrtka, 16. aprila 1998, do 11. ure.
9. Dodatne informacije se dobijo na naslovu: Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska c. 48, Ljubljana, kontaktna oseba:
Tomaž M. Jeglič, Dunajska c. 48., Ljubljana, tel. 1787-397, faks. 1787-422, soba
št. 13/II. nadstr., cc:Mail: PO_MOP.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za neposredno izbiro izvajalca.
Ponudba mora veljati do dokončanja del,
ki so predmet tega javnega razpisa.
Datum uveljavitve razpisa: z dnem objave v Uradnem listu RS.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: torek, 5. maj 1998.
Ministrstvo
za okolje in prostor
Št. 361-3/98
Ob-1697
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Stanovanjski sklad Občine Lenart, kont.
oseba Jože Dukarič, Trg osvoboditve 7, Lenart
v
Slovenskih
goricah,
tel.
062/724-205, faks 062/723-015.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izdelava projektne
dokumentacije PGD, PZI za gradnjo doma starejših oseb v Lenartu na osnovi
idejnoprojektne zasnove, ki jo je izdelalo podjetje Kiproma, d.o.o., iz Lenarta v
februarju 1998.
3. Orientacijska vrednost naročila:
9,000.000 SIT.
4. Rok dokončanja: zaključek do 30. 9.
1998.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– ponudbena cena,
– reference ponudnika,
– rok plačila situacij.
6. Vsebina ponudbe: ponudba mora vsebovati vse elemente, naštete v navodilu ponudnikom za izdelavo ponudbe.
7. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje v 20 dneh od objave
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razpisa, to je do 30. 4. 1998 do 12. ure,
na naslov: Stanovanjski sklad Občine Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slovenskih goricah.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za izdelavo PGD, PZI za dom starejših občanov v Lenartu”.
Na kuvertni strani mora biti označen
naslov pošiljatelja.
8. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 4. 5. 1998
ob 9. uri, v prostorih Občine Lenart, Trg
osvoboditve 7, Lenart v Slovenskih goricah,
sejna soba 24/II.
9. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje v 15 dneh od dneva odpiranja ponudb, to je 19. 5. 1998.
10. Kraj, čas in naslov, pri katerem lahko zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo: Stanovanjski sklad občine Lenart, Trg osvoboditve 7, Lenart v
Slovenskih goricah.
Kontaktna oseba: Irena Golob, tel.
062/724-205, int. 26, soba 19/I.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
od dneva objave razpisa do 17. 4. 1998,
vsak delovnik med 7. in 12. uro.
11. Dodatna pojasnila glede razpisne
dokumentacije lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Uradu občinske uprave Občine Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart
v Slovenskih goricah, tel. 062/724-205,
int. 26 (Irena Golob) oziroma Jože Dukarič,
int. 24.
12. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 31. 5. 1998.
Predvideni datum objave sklepa o dodelitvi naročila: 29. 5. 1998.
Stanovanjski sklad občine Lenart
Ob-1698
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Javno podjetje za vzdrževanje avtocest,
d.o.o., direktor Franjo Bezjak, Grič 54, Ljubljana,
tel.
061/159-87-57,
faks
061/159-01-49, soba št. 308.
2. Predmet javnega naročila: blago,
gradbena dela, storitve.
Navedba vsebine: dobava in postavitev varovalnih mrež.
3. Orientacijska vrednost naročila:
20,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 12 mesecev.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane pri razpisu: druga merila, navedena v
razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v višini 10%.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 6. 5. 1998 do 10.30,
na naslov: Javno podjetje za vzdrževanje avtocest, d.o.o., prevzemnik tajništvo, Grič 54,

Št.

1001 Ljubljana, tel. 061/159-87-57, faks
061/159-01-49, soba št. 308.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 6. 5. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Javno podjetje za
vzdrževanje avtocest, d.o.o., odpiranje vodi
Brane Bizjan, Grič 54, Ljubljana, tel.
061/159-87-57, faks 061/159-01-49, soba št. 14a.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 28. 5. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Javno podjetje za vzdrževanje avtocest, d.o.o., kont. oseba Brane Bizjan, Grič 54, Ljubljana, tel. 061/159-87-57,
faks 061/159-01-49, soba št. 303.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 4. 5. 1998 za 7.000 SIT.
Način plačila: gotovina v blagajni naročnika ali virman na žiro račun številka:
50105-601-21275.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ob-1699
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Javno podjetje za vzdrževanje avtocest,
d.o.o., direktor Franjo Bezjak, Grič 54, Ljubljana,
tel.
061/159-87-57,
faks
061/159-01-49, soba št. 308.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: dobava osebnih vozil.
3. Orientacijska vrednost naročila:
8,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 2 meseca.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane pri razpisu: druga merila, navedena v
razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v višini 10%.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 21. 4. 1998 do 8.30,
na naslov: Javno podjetje za vzdrževanje avtocest, d.o.o., prevzemnik tajništvo, Grič 54,
1001 Ljubljana, tel. 061/159-87-57, faks
061/159-01-49, soba št. 308.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene 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 21. 4. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Javno podjetje za vzdr-
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ževanje avtocest, d.o.o., odpiranje vodi Brane Bizjan, Grič 54, Ljubljana, tel.
061/159-87-57, faks 061/159-01-49, soba št. 14a.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 13. 5. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Javno podjetje za vzdrževanje avtocest, d.o.o., kont. oseba Brane Bizjan, Grič 54, Ljubljana, tel. 061/159-87-57,
faks 061/159-01-49, soba št. 303.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 28. 4. 1998 za 4.000 SIT.
Način plačila: gotovina v blagajni naročnika ali virman na žiro račun številka:
50105-601-21275.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Javno podjetje za vzdrževanje
avtocest, d.o.o., Ljubljana
Ob-1700
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Občina Škofja Loka, kont. oseba Milko
Okorn, Mestni trg 15, Škofja Loka, tel.
064/624-190, faks 064/624-122, soba
št. II/12.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: adaptacija notranjega dvorišča (Mestni trg 15) s komunalno in zunanjo ureditvijo.
3. Orientacijska vrednost naročila: 6 mio
SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 45 dni, začetek 10. 5.
1998 in zaključek 25. 6. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane:
– usposobljenost ponudnika za izvajanje
ponudbenih del,
– ponujena cena in plačilni pogoji – najcenejši ni nujno najugodnejši,
– reference,
– rok izvedbe,
– garancijski rok in pogoji garancije,
– bonitete,
– ostale ugodnosti.
Za resnost ponudbe mora ponudnik k
ponudbi predložiti akceptni nalog v višini
10% od ponudbene cene, ki ga bo investitor vnovčil v primeru, če izbrani izvajalec ne
bo podpisal pogodbe pod pogoji, ki jih je
navedel v ponudbi.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 24. 4. 1998 do
12. ure, na naslov: Občina Škofja Loka,
prevzemnik sprejemna pisarna, Poljanska
cesta 2, 4220 Škofja Loka, tel.
064/624-160, soba št. 5.
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Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba za atrij – Ne
odpiraj”.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 24. 4. 1998
ob 13. uri, na naslovu: Občina Škofja Loka,
odpiranje vodi Jernej Prevc, Mestni trg 15,
Škofja Loka, tel. 064/624-190 int. 224,
faks 064/624-122, soba št. II/12.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 5. 5. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Škofja Loka, kont.
oseba Milko Okorn, Mestni trg 15, Škofja
Loka, tel. 064/624-050 int. 224, faks
064/624-122, soba št. II/12.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 10. 10. 1998 med 8. in 11. uro za
5.000 SIT.
Način plačila: virman ali gotovina, na žiro
račun številka: 51510-630-50129.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 8. točko.
Ponudba mora veljati do: 15. 7. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 5. 5. 1998.
Občina Škofja Loka
Ob-1701
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Študentski domovi v Mariboru, kont.
oseba Slavko Marinič, Gosposvetska 83,
Maribor,
tel.
062/711-776,
faks
062/225-563.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: obnova sob v domu
1, Tyrševa 23, Maribor.
3. Orientacijska vrednost naročila:
30,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 1 mesec, začetek 1. 8.
1998 in zaključek 20. 8. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 6. 5. 1998 do
12. ure, na naslov: Projekt MR inženiring,
d.d., prevzemnik tajništvo, Svetozarevska
10, 2000 Maribor, tel. 062/229-70-30,
faks 062/225-569, soba št. 417.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene 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. 5. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Projekt MR inženiring, d.d., odpiranje vodi Branka Manfreda,
inž. gr., Svetozarevska 10, Maribor, tel.
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062/229-70-30, faks 062/225-569, soba
št. 416.
7. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Projekt MR inženiring, d.d.,
kont. oseba Branka Manfreda, inž. gr., Svetozarevska
10,
Maribor,
tel.
062/229-70-30, faks 062/225-569, soba
št. 413.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 24. 4. 1998 za 10.000 SIT.
Način plačila: virman, na račun številka:
51800-601-10612.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 10. 7. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 30. 5. 1998.
Projekt MR inženiring, d.d., Maribor
Ob-1702
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Občina Vrhnika, kont. oseba Ljubica Lukan, dipl. psih., Tržaška c. 1, Vrhnika, tel.
755-121, faks 755-158, soba št. 25.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: opravljanje prevozov otrok v OŠ Ivana Cankarja na relacijah: Smrečje–Podlipa–Vrhnika, Zaplana–Vrhnika, Ligojna–Vrhnika, Bistra–
Vrhnika.
3. Orientacijska vrednost naročila:
9,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: šolsko leto 98/99, začetek 1. 9. 1998 in zaključek 30. 6. 1999.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: najnižja cena, druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 11. 5. 1998 do
10. ure, na naslov: Občina Vrhnika, Tržaška
c. 1, 1360 Vrhnika, Oddelek za družbene
dejavnosti, prevzemnica Sabina Ahčan, Tržaška c. 1, Vrhnika, tel. 755-121, faks
755-158.
6. Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta naročila. Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 11. 5. 1998
ob 10.30, na naslovu: Občina Vrhnika, Tržaška c. 1, odpiranje vodi Ljubica Lukan,
dipl. psih., Tržaška c. 1, Vrhnika, tel.
755-121, faks 755-158, sejna soba.
8. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 25. 5. 1998.
9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno

dokumentacijo: Občina Vrhnika, Oddelek
za družbene dejavnosti, kont. oseba Sabina
Ahčan, Tržaška c. 1, Vrhnika, tel. 755-121,
faks 755-158, II. nadstropje.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 17. 4. 1998.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 30. 6. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 5. 6. 1998.
Občina Vrhnika
Št. 710
Ob-1703
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Republiški zavod za zaposlovanje, kont.
oseba Mija Poglajen, Glinška 12, Ljubljana,
tel. 125-14-41, faks 125-98-23.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: dobava in montaža
opreme za Urad za delo Hrastnik in centralno službo.
3. Orientacijska vrednost naročila:
10,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 2 meseca, začetek 15. 5.
1998 in zaključek 30. 6. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: najnižja cena, druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v višini 10%.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 30. 4. 1998 do
12. ure, na naslov: Republiški zavod za zaposlovanje, prevzemnik vložišče, Glinška
12, Ljubljana, tel. 125-98-07, faks
125-98-23.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene 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 30. 4. 1998
ob 12. uri, na naslovu: RZZ, odpiranje vodi
Mija Poglajen, Glinška 12, Ljubljana, tel.
125-98-07, faks 125-98-23.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 12. 5. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: RZZ, kont. oseba Milena
Kyrinov, Glinška 12, Ljubljana, tel.
125-98-07, faks 125-98-23, soba št. 4.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
vsak dan od 8. do 12. ure do 17. 4. 1998
za 10.000 SIT.
Način plačila: po položnici, na račun številka: 50106-603-44712.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
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Ponudba mora veljati do: 15. 5. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 15. 5. 1998.
Republiški zavod za zaposlovanje,
Ljubljana
Št. 178
Ob-1710A
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena ZNJ (Ur. l. RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro ponudnika brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
JZ RTV Slovenija, Kolodvorska 2, Ljubljana.
2. Predmet javnega naročila: slikopleskarska dela za leto 1998.
3. Navedba vsebine: slikopleskarska
dela.
4. Orientacijska vrednost naročila: ca.
5,000.000 SIT.
5. Dobavni rok oziroma začetek in dokončanje nabav: do konca leta 1998.
6. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in omejitve, ki bodo upoštevane:
– cena storitve,
– kakovost storitev,
– stalnost cen in najnižje cene,
– plačilni pogoji in rok plačila,
– način fakturiranja,
– vrednostni in količinski popusti,
– storitveni rok in način izvedbe storitve,
– garancija dobav in odzivni čas,
– možnost opravljanja storitev na dislociranih enotah,
– sposobnost prilagajanja potrebam naročnika,
– reference ponudnika,
– ostale ugodnosti, ki jih nudijo ponudniki,
– druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
7. Rok v katerem morajo ponudniki predložiti ponudbe je do 5. 5. 1998 in začne
teči naslednji dan po objavi v Uradnem listu
RS. Ponudbe je potrebno poslati na naslov
RTV Slovenija - Vložišče, Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana.
Ponudbe morajo biti v zaprtih kuvertah in
opremljene z imenom in naslovom ponudnika. Ponudba mora biti označena z napisom:
Ne odpiraj – za razpis Ponudba za razpis št.
006/98 – slikopleskarska dela.
Za pravočasno prispele ponudbe bo veljal datum poštnega žiga ali žiga vložišča
RTV Slovenija.
Ponudbe morajo biti veljavne do sklenitve pogodbe.
8. Javno odpiranje ponudb bo 12. 5.
1998 ob 11. uri v sobi 52/5, v prostorih JZ
RTV Slovenija, Kolodvorska 2, Ljubljana.
9. Ponudniki lahko dvigajo razpisno dokumentacijo od 14. 4. 1998 do 21. 4.
1998 med 8. in 10. uro pri Janezu Brgantu,
soba 3, naslov Čufarjeva 2 – provizorij RTV,
tel. 175-41-92, faks 175-28-80.
Razpisna dokumentacija bo na razpolago
za 5.000 SIT po enodnevni predhodni najavi
po telefaksu in na podlagi dokazila o vplačilu. Način plačila je negotovinski na račun št.
50101-603-45036,
sklic
na
št.
00-789100-51, z oznako predmeta plačila
(oznako razpisa). Dodatne informacije so na
razpolago samo v pismeni obliki na naslovu
in pri kontaktni osebi pod 9. točko.

Št.

10. Naročnik si pridržuje pravico do morebitnega manjšega ali večjega obsega naročil od razpisanih odvisno od razpoložljivih
finančnih sredstev in dejanskih potreb.
11. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
razpisa najkasneje v 7 dneh po podpisanem sklepu o izbiri ponudnika.
Št. 178
Ob-1710B
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena ZNJ (Ur. l. RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro ponudnika brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: JZ RTV Slovenija, Kolodvorska 2, Ljubljana.
2. Predmet javnega naročila: izvajanje
elektroinstalacijskih del za leto 1998.
3. Navedba vsebine: elektroinstalacijska dela.
4. Orientacijska vrednost naročila: ca.
5,000.000 SIT.
5. Izvedbeni rok oziroma začetek in dokončanje del: leto 1998.
6. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in omejitve, ki bodo upoštevane:
– cena materiala z montažo,
– kakovost materiala z montažo,
– stalnost cen in najnižje cene,
– plačilni pogoji in rok plačila,
– način fakturiranja,
– vrednostni in količinski popusti,
– rok izvedbe,
– garancija dobav in odzivni čas,
– servisiranje,
– sposobnost prilagajanja potrebam naročnika,
– reference ponudnika,
– ostale ugodnosti, ki jih nudijo ponudniki,
– druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
7. Rok v katerem morajo ponudniki predložiti ponudbe je do 5. 5. 1998 in začne
teči naslednji dan po objavi v Uradnem listu
RS. Ponudbe je potrebno poslati na naslov
RTV Slovenija - Vložišče, Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana.
Ponudbe morajo biti v zaprtih kuvertah in
opremljene z imenom in naslovom ponudnika. Ponudba mora biti označena z napisom:
Ne odpiraj – za razpis Ponudba za razpis št.
009/98 – elektroinstalacijska dela.
Za pravočasno prispele ponudbe bo veljal datum poštnega žiga ali žiga vložišča
RTV Slovenija.
Ponudbe morajo biti veljavne do sklenitve pogodbe.
8. Javno odpiranje ponudb bo 12. 5.
1998 ob 9. uri v prostorih JZ RTV Slovenija, soba 52/5, Kolodvorska 2, Ljubljana.
9. Ponudniki lahko dvigajo razpisno dokumentacijo od 14. 4. 1998 do 21. 4.
1998 med 9. in 11. uro pri Ivanu Reberšku,
soba 3, Čufarjeva 2 – Provizorij RTV, tel.
175-41-92, faks 175-28-80.
Razpisna dokumentacija bo na razpolago za 5.000 SIT po enodnevni predhodni
najavi po telefaksu in na podlagi dokazila o
vplačilu. Način plačila je negotovinski na
račun št. 50101-603-45036, sklic na št.
00-789100-51, z oznako predmeta plačila
(oznako razpisa). Dodatne informacije so
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na razpolago samo v pismeni obliki na naslovu in pri kontaktni osebi pod 9. točko.
10. Naročnik si pridržuje pravico do morebitnega manjšega ali večjega obsega naročil od razpisanih odvisno od razpoložljivih
finančnih sredstev in dejanskih potreb.
11. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
razpisa najkasneje v 7 dneh po podpisanem sklepu o izbiri ponudnika.
Javni zavod RTV Slovenija
Št 2.0-1011/98
Ob-1711A
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Slovenske železnice, d.d., Infrastruktura, kont. oseba Branka Potočnik-Kranjc,
dipl. inž. gr., Kolodvorska 11, Ljubljana, tel.
13 13 144 int. 2327, faks 13 36 037,
soba št. 210.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela, storitve.
Navedba vsebine:
1. Izdelava PGD in PZI perona na
postaji Radohova vas,
2. Izdelava PGD in PZI perona na
postaji Ivančna gorica,
3. Izdelava PGD in PZI perona na
postaji Ljubljana Rakovnik,
4. Izdelava PGD in PZI peronov na
postajališču Libna.
3. Orientacijska vrednost naročila:
1. 500.000 SIT,
2. 500.000 SIT,
3. 500.000 SIT,
4. 1,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 2 meseca.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: najnižja cena, druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 24. 4. 1998 do
9. ure na naslov: Slovenske železnice, d.d.,
Infrastruktura, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana, soba št. 205.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 24. 4. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Slovenske železnice, d.d., odpiranje vodi komisija naročnika,
Kolodvorska 11, Ljubljana, steklena dvorana.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 14. 5. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Slovenske železnice, d.d.,
kont. oseba Branka Potočnik-Kranjc, dipl.
inž. gr., Kolodvorska 11, Ljubljana, tel. 13
13 144 int. 2327, faks 13 36 037, soba
210.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 17. 4. 1998 za 5.000 SIT.
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Način plačila: na račun številka:
50100-601-5014744.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 24. 6. 1998.
Št 2.0-1011/98
Ob-1711B
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Slovenske železnice, d.d., Infrastruktura, kont. oseba Branka Potočnik-Kranjc,
dipl. inž. gr., Kolodvorska 11, Ljubljana, tel.
13 13 144 int. 2327, faks 13 36 037,
soba št. 210.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela, storitve.
Navedba vsebine:
1. Izdelava PGD in PZI perona na
postajališču Notranje gorice,
2. Izdelava PGD in PZI dostopov
na postaji Preserje,
3. Izdelava PGD in PZI peronov na
postaji Verd,
4. Izdelava PGD in PZI peronov na
postaji Planina,
5. Izdelava PGD in PZI peronov na
postaji Gornje Ležeče.
3. Orientacijska vrednost naročila:
1. 1,000.000 SIT,
2. 1,000.000 SIT,
3. 1,000.000 SIT,
4. 1,000.000 SIT,
5. 1,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 2 meseca.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: najnižja cena, druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 22. 4. 1998 do
8. ure na naslov: Slovenske železnice, d.d.,
Infrastruktura, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana, soba št. 205.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene 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 22. 4. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Slovenske železnice,
d.d., odpiranje vodi komisija naročnika, Kolodvorska 11, Ljubljana, steklena dvorana.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 12. 5. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Slovenske železnice, d.d.,
kont. oseba Branka Potočnik-Kranjc, dipl.
inž. gr., Kolodvorska 11, Ljubljana, tel. 13
13 144 int. 2327, faks 13 36 037, soba
210.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 15. 4. 1998 za 5.000 SIT.
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Način plačila: na račun številka:
50100-601-5014744.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 22. 6. 1998.
Slovenske železnice, d.d.,
Infrastruktura Ljubljana
Ob-1712
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za
rekonstrukcijo kanalizacije v
Kersnikovi ulici
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela: rekonstrukcija kanalizacije v Kersnikovi ulici v Celju.
3. Orientacijska vrednost naročila del je
12,000.000 SIT.
4. Predvideni pričetek del je junij 1998,
zaključek julij 1998, terminski plan se usklajuje z rekonstrukcijo ceste.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– ponudbena cena,
– fiksnost cen,
– plačilni pogoji,
– reference pri gradnji kanalizacije in
cest,
– druge ugodnosti.
6. Rok za predložitev ponudb
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 5. 5. 1998 do
12. ure ne glede na način predložitve na
naslov: Mestna občina Celje, Komunalna
direkcija, Prešernova 27/II, 3000 Celje.
Ponudba mora biti zapečatena in označena “Ne odpiraj – ponudba za rekonstrukcijo kanalizacije v Kersnikovi”.
7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo v četrtek
7. 5. 1998 ob 9. uri na naslovu: Mestna
občina Celje, Komunalna direkcija, Prešernova 27/II, Celje v sejni sobi.
Predstavniki ponudnikov morajo predložiti strokovni komisiji, ki bo vodila odpiranje,
pooblastila za zastopanje.
8. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje v 45 dneh od odpiranja ponudb
9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo
razpisno dokumentacijo z razpisnimi pogoji,
od dneva objave v Uradnem listu RS pa do
vključno 21. 4. 1998 med 8. in 10. uro na
naslovu: Vodovod - Kanalizacija, d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje – tajništvo.
Razpisno dokumnetacijo zainteresirani
ponudniki dvignejo s potrdilom o plačilu
stroškov razmnoževanja v višini 3.000 SIT
katerega plačajo na ŽR Vodovod - Kanalizacija, d.o.o., Lava 2a, Celje št.

50700-601-105256 pri Agenciji RS za plačilni promet, enota Celje.
10. Ostali podatki
Morebitne dodatne informacije v zvezi s
predmetnim javnim naročilom se dobijo pri
Marku Planinšku, dipl. inž. na VO-KA Celje,
tel. 063/4250-315.
Mestna občina Celje
Ob-1723A
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava
RS za varstvo narave, kont. oseba Rejc-Saje Marjeta, dipl. inž. (vsak delovni dan od 8.
do 10. ure), Vojkova 1b, Ljubljana, tel.
061/178-44-29, faks 061/178-40-52.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine:
1. pritok Jesenice – popravilo zaplavne pregrade pri pritoku izpod Črnega
vrha,
2. Tržiška Bistrica – popravilo velike
zaplavne pregrade v Zgornji Dolini.
Ponudnik lahko kandidira za oba ali za
posamezno razpisano delo, vendar mora za
vsako delo podati samostojno ponudbo v
ločenih ovojnicah.
3. Orientacijska vrednost naročila:
Ad1: 6,800.000 SIT,
Ad2: 6,800.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del
Začetek del je po sprejetem proračunu
RS za leto 1998.
Rok izvedbe je 3 mesece za vsak objekt
– zadnji rok za dokončanje je 30. 10. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
6. Rok, v katerem lahko ponudniki predložijo ponudbe
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 4. 5. 1998 do
12. ure, na naslov: MOP, Uprava RS za
varstvo narave Ljubljana, prevzemnik vložišče, Šimenc Jelka, Vojkova 1b, Ljubljana,
tel. 061/178-44-09, soba št. P-13.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in številko objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta
naročila in naslovom ter imenom ponudnika.
7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 7. 5. 1998
ob 8. uri, na naslovu: RS, MOP,
Uprava RS za varstvo narave, odpiranje
vodi Jakopič Matjaž, Vojkova 1b, Ljubljana, tel. 061/178-44-35, IV. nadstropje,
sejna soba.
8. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 25. 5. 1998.
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9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: RS, MOP, Uprava RS za
varstvo narave, izpostava Gorenjska, kont.
oseba Dušan Čop, dipl. inž., Mirka Vadnova
5, Kranj, tel. 064/241-641, faks
064/241-641.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 28. 4. 1998 za 10.000 SIT vsak delovni
dan, razen petka, od 8. do 10. ure.
Način plačila: z virmanom ali položnico
na račun številka: 50100-637-55076, APP
Ljubljana.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 31. 7. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 28. 5. 1998.
Ob-1723B
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava
RS za varstvo narave, kont. oseba Rejc-Saje Marjeta, dipl. inž. (vsak delovni dan od 8.
do 10. ure), Vojkova 1b, Ljubljana, tel.
061/178-44-29, faks 061/178-40-52.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine:
1. Vuhredšica – obnova pregrade
pred Kovačevim jezom,
2. Meža v Črni – obnova obrežnih zidov in stabilizacija struge (dolvodno od
MHE),
3. Burjakov jez–Topla,
4. nadaljevanje urejanja Dravinje –
od jezu v Slapah do mostu v Stojancih.
Ponudnik lahko kandidira za več ali za
posamezna razpisana dela, vendar mora za
vsako delo podati samostojno ponudbo v
ločenih ovojnicah.
3. Orientacijska vrednost naročila:
Ad1: 14,550.000 SIT,
Ad2: 9,700.000 SIT,
Ad3: 14,550.000 SIT,
Ad4: 19,400.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del
Začetek del je po sprejetem proračunu
RS za leto 1998.
Rok izvedbe je 3 mesece za vsak objekt
– zadnji rok za dokončanje je 30. 10. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
6. Rok, v katerem lahko ponudniki predložijo ponudbe
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 12. 5. 1998 do
12. ure, na naslov: MOP, Uprava RS za
varstvo narave Ljubljana, prevzemnik vložišče, Šimenc Jelka, Vojkova 1b, Ljubljana,
tel. 061/178-44-09, soba št. P-13.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
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nem listu RS ter z navedbo predmeta naročila in naslovom ter imenom ponudnika.
7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 13. 5. 1998
ob 8. uri, na naslovu: RS, MOP, Uprava RS
za varstvo narave, odpiranje vodi Jakopič
Matjaž, Vojkova 1b, Ljubljana, tel.
061/178-44-35, IV. nadstropje, sejna soba.
8. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 26. 5. 1998.
9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: MOP, Uprava RS za varstvo
narave, izpostava Drava, kont. osebe mag.
Nevenka Colnarič, Ana Funda, Mateja Klaneček, Krekova ulica 17, Maribor, tel.
062/28-041, faks 062/221-800.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 5. 5. 1998 za 10.000 SIT vsak delovni
dan, od 8. do 10. ure.
Način plačila: z virmanom ali položnico
na račun številka: 50100-637-55076, APP
Ljubljana.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 31. 7. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 4. 6. 1998.

nem listu RS ter z navedbo predmeta naročila in naslovom ter imenom ponudnika.
7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 8. 5. 1998
ob 10. uri, na naslovu: RS, MOP, Uprava
RS za varstvo narave, odpiranje vodi Jakopič Matjaž, Vojkova 1b, Ljubljana, tel.
061/178-44-35, IV. nadstropje, sejna soba.
8. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 26. 5. 1998.
9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: RS, MOP, Uprava RS za
varstvo narave, izpostava Primorska, kont.
oseba Lucjan Korva, dipl. inž., Pristaniška
12, 6000 Koper, tel. 066/38-496, faks
066/38-495.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 29. 4. 1998 za 10.000 SIT vsak delovni
dan, razen petka, od 8. do 11. ure.
Način plačila: z virmanom ali položnico
na račun številka: 50100-637-55076, APP
Ljubljana.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 31. 7. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 28. 5. 1998.

Ob-1723C
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

Ob-1723Č
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava
RS za varstvo narave, kont. oseba Rejc-Saje Marjeta, dipl. inž. (vsak delovni dan od 8.
do 10. ure), Vojkova 1b, Ljubljana, tel.
061/178-44-29, faks 061/178-40-52.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: investicijsko vzdrževalno ureditvena dela na reki Reki.
3. Orientacijska vrednost naročila:
22,300.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del
Začetek del je po sprejetem proračunu
RS za leto 1998.
Rok izvedbe je 4 mesece – zadnji rok za
dokončanje je 30. 10. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
6. Rok, v katerem lahko ponudniki predložijo ponudbe
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 4. 5. 1998 do
12. ure, na naslov: MOP, Uprava RS za
varstvo narave Ljubljana, prevzemnik vložišče, Šimenc Jelka, Vojkova 1b, Ljubljana,
tel. 061/178-44-09, soba št. P-13.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava
RS za varstvo narave, kont. oseba Rejc-Saje Marjeta, dipl. inž. (vsak delovni dan od 8.
do 10. ure), Vojkova 1b, Ljubljana, tel.
061/178-44-29, faks 061/178-40-52.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: sanacija akumulacije Blaguško jezero – sanacija pregrade
in preliva za visoke vode.
3. Orientacijska vrednost naročila:
26,500.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del
Začetek del je po sprejetem proračunu
RS za leto 1998.
Rok izvedbe je 3 mesece– zaključek del
pa 30. 9. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
6. Rok, v katerem lahko ponudniki predložijo ponudbe
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 4. 5. 1998 do
12. ure, na naslov: MOP, Uprava RS za
varstvo narave Ljubljana, prevzemnik vložišče, Šimenc Jelka, Vojkova 1b, Ljubljana,
tel. 061/178-44-09, soba št. P-13.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
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in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta naročila in naslovom ter imenom ponudnika.
7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 7. 5. 1998
ob 12. uri, na naslovu: RS, MOP,
Uprava RS za varstvo narave, odpiranje
vodi Jakopič Matjaž, Vojkova 1b, Ljubljana, tel. 061/178-44-35, IV. nadstropje,
sejna soba.
8. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 25. 5. 1998.
9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: RS, MOP, Uprava RS za
varstvo narave, izpostava Murska Sobota,
kont. osebi Rituper Erika, Žilavec Janez,
Grajska 1c, 9000 Murska Sobota, tel.
069/21-440.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 28. 4. 1998 za 10.000 SIT vsak delovni
dan, razen petka, od 8. do 11. ure.
Način plačila: z virmanom ali položnico
na račun številka: 50100-637-55076, APP
Ljubljana.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 31. 7. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 28. 5. 1998.
Ob-1723D
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava
RS za varstvo narave, kont. oseba Rejc-Saje Marjeta, dipl. inž. (vsak delovni dan od 8.
do 10. ure), Vojkova 1b, Ljubljana, tel.
061/178-44-29, faks 061/178-40-52.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine:
1. sanacija zidu ob Savi v Čatežu,
2. HE Vrhovo–Martinov graben.
Ponudnik lahko kandidira za oba ali za
posamezno razpisano delo, vendar mora za
vsako delo podati samostojno ponudbo v
ločenih ovojnicah.
3. Orientacijska vrednost naročila:
Ad1: 68,000.000 SIT,
Ad2: 12,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del
Začetek del je po sprejetem proračunu
RS za leto 1998.
Rok izvedbe je 4 mesece za ponudbo
pod Ad1 in 2 meseca za ponudbo pod Ad2.
Zadnji rok za dokončanje del je 30. 10.
1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
6. Rok, v katerem lahko ponudniki predložijo ponudbe
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Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 12. 5. 1998 do
12. ure, na naslov: MOP, Uprava RS za
varstvo narave Ljubljana, prevzemnik vložišče, Šimenc Jelka, Vojkova 1b, Ljubljana,
tel. 061/178-44-09, faks 061/178-40-52,
soba št. P-13.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta naročila in naslovom ter imenom ponudnika.
7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 13. 5. 1998
ob 10. uri, na naslovu: RS, MOP, Uprava
RS za varstvo narave, odpiranje vodi Jakopič Matjaž, Vojkova 1b, Ljubljana, tel.
061/178-44-35, faks 061/178-40-52, IV.
nadstropje, sejna soba.
8. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 28. 5. 1998.
9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave, izpostava Novo mesto, kont. oseba Slobodan Novaković, dipl. inž. gr., Novi trg 9, 8000 Novo mesto, tel. 068/322-650, faks
068/325-623.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 11. 5. 1998 za 10.000 SIT vsak delovni
dan, razen petka, od 9. do 11. ure.
Način plačila: z virmanom ali položnico
na račun številka: 50100-637-55076,
MOP, Uprava RS za varstvo narave, Vojkova 1b, Ljubljana.
10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu
kot pod 9. točko, vsak delovnik razen srede
od 9. do 11. ure: MOP, Uprava RS za varstvo
narave, izpostava Novo mesto, kont. oseba
Slobodan Novaković, dipl. inž. gr., Novi trg 9,
8000 Novo mesto, tel. 068/322-650, faks
068/325-623, soba št. 1/II. nadstropje.
11. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 31. 7. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 28. 5. 1998.
Ob-1723E
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava
RS za varstvo narave, kont. oseba Rejc-Saje Marjeta, dipl. inž. (vsak delovni dan od 8.
do 10. ure), Vojkova 1b, Ljubljana, tel.
061/178-44-29, faks 061/178-40-52.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine:
1. ureditev potoka Bazaršček,
2. hudournik v Kanalu,
3. urejanje poplavnih razmer na območju Ajdovščine,
4. dokončanje sanacije Cerknice,
5. Štefirjeva grapa.

Pri vseh navedenih objektih gre za vodnogospodarske ureditve.
Ponudnik lahko kandidira za več ali za
posamezna razpisana dela, vendar mora za
vsako delo podati samostojno ponudbo v
ločenih ovojnicah.
3. Orientacijska vrednost naročila:
Ad1: 15,700.000 SIT,
Ad2: 7,850.000 SIT,
Ad3: 7,850.000 SIT,
Ad4: 6,750.000 SIT,
Ad5: 9,850.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del
Začetek del je po sprejetem proračunu
RS za leto 1998.
Rok izvedbe je 3 mesece za vsak objekt
– zadnji rok za dokončanje del je 30. 10.
1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
6. Rok, v katerem lahko ponudniki predložijo ponudbe
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 4. 5. 1998 do
12. ure, na naslov: MOP, Uprava RS za
varstvo narave Ljubljana, prevzemnik vložišče, Šimenc Jelka, Vojkova 1b, Ljubljana,
tel. 061/178-44-09, soba št. P-13.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in številko objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta
naročila in naslovom ter imenom ponudnika.
7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 7. 5. 1998
ob 10. uri, na naslovu: RS, MOP, Uprava
RS za varstvo narave, odpiranje vodi Jakopič Matjaž, Vojkova 1b, Ljubljana, tel.
061/178-44-35, IV. nadstropje, sejna
soba.
8. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 25. 5. 1998.
9. Kraj, čas in oseba, pri kateri
lahko zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo: MOP, Uprava RS za
varstvo narave, izpostava Soča, kont. oseba Zdenko Nusdorfer, Cankarjeva 62,
5000 Nova Gorica, tel. 065/23-140, faks
065/23-115.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 24. 4. 1998 za 10.000 SIT vsak delovni
dan, od 8. do 10. ure.
Način plačila: z virmanom ali položnico
na račun številka: 50100-637-55076, APP
Ljubljana.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 31. 7. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 28. 5. 1998.
Ob-1723F
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
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javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava
RS za varstvo narave, kont. oseba Rejc-Saje Marjeta, dipl. inž. (vsak delovni dan od 8.
do 10. ure), Vojkova 1b, Ljubljana, tel.
061/178-44-29, faks 061/178-40-52.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine:
1. Reka pod Krvavcem,
2. Kamniška Bistrica pri AP,
3. Trboveljščica pri Sušniku,
4. Boben na izlivu,
5. Kotedrščica s pritoki nad Znojilami,
6. Trboveljščica s pritoki,
7. Boben s pritoki (Birtič).
Pri vseh navedenih objektih gre za vodnogospodarske ureditve.
Ponudnik lahko kandidira za več ali za
posamezna razpisana dela, vendar mora za
vsako delo podati samostojno ponudbo v
ločenih ovojnicah.
3. Orientacijska vrednost naročila:
Ad1: 5,880.000 SIT,
Ad2: 24,500.000 SIT,
Ad3: 21,560.000 SIT,
Ad4: 24,500.000 SIT,
Ad5: 22,050.000 SIT,
Ad6: 14,700.000 SIT,
Ad7: 21,805.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del
Začetek del je po sprejetem proračunu
RS za leto 1998.
Rok izvedbe je 3 mesece za vsak objekt
– zadnji rok za dokončanje je 30. 10. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
6. Rok, v katerem lahko ponudniki predložijo ponudbe
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 4. 5. 1998 do
12. ure, na naslov: MOP, Uprava RS za
varstvo narave Ljubljana, prevzemnik vložišče, Šimenc Jelka, Vojkova 1b, Ljubljana,
tel. 061/178-44-09, soba št. P-13.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta naročila in naslovom ter imenom ponudnika.
7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 8. 5. 1998
ob 14. uri, na naslovu: RS, MOP, Uprava
RS za varstvo narave, odpiranje vodi Jakopič Matjaž, Vojkova 1b, Ljubljana, tel.
061/178-44-35, IV. nadstropje, sejna
soba.
8. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 25. 5. 1998.
9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: MOP, Uprava RS za varstvo
narave, izpostava Gorenjska, kont. oseba

Št.

Franci Šala, dipl. inž., Slovenčeva 95, 1000
Ljubljana,
tel.
061/344-080,
faks
061/16-89-300.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 30. 4. 1998 za 5.000 SIT vsak delovni
dan, od 8. do 11. ure.
Način plačila: z virmanom ali položnico
na račun številka: 50100-637-55076, APP
Ljubljana.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 31. 7. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 28. 5. 1998.
Ob-1723G
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava
RS za varstvo narave, kont. oseba Rejc-Saje Marjeta, dipl. inž. (vsak delovni dan od 8.
do 10. ure), Vojkova 1b, Ljubljana, tel.
061/178-44-29, faks 061/178-40-52.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine:
1. sanacija Nazarskega jezu na Savinji (Graščinski jez),
2. Savinja v Lučah, popravilo Žuntarjevega jezu.
Ponudnik lahko kandidira za oba ali za
posamezno razpisano delo, vendar mora za
vsako delo podati samostojno ponudbo v
ločenih ovojnicah.
3. Orientacijska vrednost naročila:
Ad1: 68,000.000 SIT,
Ad2: 12,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del
Začetek del je po sprejetem proračunu
RS za leto 1998.
Rok izvedbe je 4 mesece za vsak objekt
– zadnji rok za dokončanje je 30. 10. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
6. Rok, v katerem lahko ponudniki predložijo ponudbe
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 12. 5. 1998 do
12. ure, na naslov: MOP, Uprava RS za
varstvo narave Ljubljana, prevzemnik vložišče, Šimenc Jelka, Vojkova 1b, Ljubljana,
tel. 061/178-44-09, soba št. P-13.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta naročila in naslovom ter imenom ponudnika.
7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 13. 5.
1998 ob 8. uri, na naslovu: RS, MOP,
Uprava RS za varstvo narave, odpiranje vodi Jakopič Matjaž, Vojkova 1b, Ljubljana,
tel. 061/178-44-35, IV. nadstropje, sejna
soba.
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8. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 26. 5. 1998.
9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: MOP, Uprava RS za
varstvo narave, izpostava Savinja Sotla,
kont. osebi mag. Matija Marinček, Ivanka
Hrastnik, Skvarčeva 4, 3000 Celje, tel.
063/451-830.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 11. 5. 1998 za 10.000 SIT vsak delovni
dan, od 8. do 10. ure.
Način plačila: z virmanom ali položnico
na račun številka: 50100-637-55076, APP
Ljubljana.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 31. 7. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 4. 6. 1998.
Ob-1723H
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava
RS za varstvo narave, kont. oseba Rejc-Saje Marjeta, dipl. inž. (vsak delovni dan od 8.
do 10. ure), Vojkova 1b, Ljubljana, tel.
061/178-44-29, faks 061/178-40-52.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: strokovni nadzor
nad izvajanjem investicijsko-vzdrževalnih del na vodnogospodarskih objektih
in napravah na območju Republike Slovenije – po vodnih območjih – 37 objektov.
3. Orientacijska vrednost naročila:
9,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del
Pričetek del je po sprejetem proračunu
RS za leto 1998. Rok nadzora je 4 mesece
– zadnji rok za dokončanje je 30. 10. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
6. Rok, v katerem lahko ponudniki predložijo ponudbe
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 22. 5. 1998 do
12. ure, na naslov: MOP, Uprava RS za
varstvo narave Ljubljana, prevzemnik vložišče, Šimenc Jelka, Vojkova 1b, Ljubljana,
tel. 061/178-44-09, soba št. P-13.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta naročila in naslovom ter imenom ponudnika.
7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 24. 4.
1998 ob 10. uri, na naslovu: RS, MOP,
Uprava RS za varstvo narave, odpiranje vodi Jakopič Matjaž, Vojkova 1b, Ljubljana,
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tel. 061/178-44-35, IV. nadstropje, sejna
soba.
8. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 15. 5. 1998.
9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: RS, MOP, Uprava RS za
varstvo narave, kont. oseba Skoda Ida, Vojkova
1b,
1000
Ljubljana,
tel.
061/178-44-32, faks 061/178-40-52.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 21. 4. 1998 za 5.000 SIT vsak
ponedeljek, sredo in petek, od 8. do
10. ure.
Način plačila: z virmanom ali položnico
na račun številka: 50100-637-55076, APP
Ljubljana.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 30. 6. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 18. 5. 1998.
Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za varstvo narave
Ob-1725B
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: nabava opreme za
AC bazo Kozina.
3. Orientacijska vrednost naročila:
65,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 1 mesec po podpisu pogodbe.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: najnižja cena.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v višini 10%.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 12. 5. 1998 do
8.30, 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 označene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za nabavo opreme za AC bazo Kozina”. Na
hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 12. 5.
1998 ob 9. uri, na naslovu: Direkcija Republike Slovenije za ceste, Tržaška 19,
Ljubljana.
Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., odpiranje vodi strokovna
komisija, Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-74, soba št. 320/III.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 3. 7. 1998.
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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, soba št. 104.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 12. 5. 1998 za 5.700 SIT.
Način plačila: na blagajni DDC (soba
105) oziroma z virmanom, na račun številka: 50105-601-13838.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: Družba za državne ceste, d.o.o., Ljubljana, kont. oseba Oto Rubinič, dipl. inž.,
Tržaška cesta 19a, Ljubljana, tel.
061/178-83-31, faks 061/178-83-32.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 11. 7. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 10. 7. 1998.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji, d.d.
Ob-1716A
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o., Ob železnici 27, Trbovlje, kont. oseba Stane Paušer, tel. 0601/26-633, faks 0601/26-090.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izvajanje vzdrževalnih del v času rednega letnega remonta
1998 na napravah bloka 125 MW –
močnostnih stikal 110 kV (7 kosov).
3. Orientacijska vrednost naročila:
9,000.000 SIT.
4. Rok izvedbe: 8. 6. 1998 do 26. 6.
1998.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika: druga merila, navedena v razpisni
dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike
v višini 100%.
6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 30. 4. 1998 do
8. ure, na naslov: Termoelektrarna Trbovlje, Ob železnici 27, Trbovlje, prevzemnica
Polona Leskovšek, TET, Ob železnici 27,
Trbovlje, soba št. 1/II, tel.0601/26-633,
faks 0601/26-090.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Močnostna
stikala 110 kV – Ne odpiraj” in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS.
7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb: Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o., Ob železnici 27, Trbovlje, odpiranje bo vodil Stane Paušer, v sejni sobi II.
nadstropje/soba št. 10, odpiranje bo dne
4. 5. 1998 ob 12. uri.
8. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa: 15 dni po javnem odpiranju ponudb.
9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno

dokumentacijo: Termoelektrarna Trbovlje,
d.o.o., Ob železnici 27, Trbovlje, II. nadstropje/soba št. 1, Polona Leskovšek.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
ves čas trajanja razpisa med 8. in 9.30 za
10.000 SIT, plačano na ŽR TE Trbovlje,
d.o.o., št. 52700-620-11513.
10. Ostali podatki
Dodatne informacije se lahko dobijo po
faksu št. 0601/26-090, s pripisom “Vprašanja na javni razpis “Močnostna stikala 110
kV”.
11. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 45 dni po javnem odpiranju ponudb.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 5. 6. 1998.
Ob-1716B
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o., Ob železnici 27, Trbovlje, kont. oseba Stane Paušer, tel. 0601/26-633, faks 0601/26-090.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izvajanje vzdrževalnih del v času rednega letnega remonta
1998 na napravah bloka 125 MW – odžlinderniku kotla OP 380 b (1 kos).
3. Orientacijska vrednost naročila:
7,000.000 SIT.
4. Rok izvedbe: 8. 6. 1998 do 26. 6.
1998.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika: druga merila, navedena v razpisni
dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike
v višini 100%.
6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 30. 4. 1998 do
9. ure, na naslov: Termoelektrarna Trbovlje, Ob železnici 27, Trbovlje, prevzemnica
Polona Leskovšek, TET, Ob železnici 27,
Trbovlje, soba št. 1/II, tel.0601/26-633,
faks 0601/26-090.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – odžlindernik
kotla OP 380 b – Ne odpiraj” in številko
objave javnega razpisa v Uradnem listu RS.
7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb: Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o., Ob železnici 27, Trbovlje, odpiranje bo vodil Stane Paušer, v sejni sobi II.
nadstropje/soba št. 10, odpiranje bo dne
30. 4. 1998 ob 12. uri.
8. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa: 15 dni po javnem odpiranju ponudb.
9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Termoelektrarna Trbovlje,
d.o.o., Ob železnici 27, Trbovlje, II. nadstropje/soba št. 1, Polona Leskovšek.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
ves čas trajanja razpisa med 8. in 9.30 za
10.000 SIT, plačano na ŽR TE Trbovlje,
d.o.o., št. 52700-620-11513.
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Št.

10. Ostali podatki
Dodatne informacije se lahko dobijo po
faksu št. 0601/26-090, s pripisom “Vprašanja na javni razpis “Odžlindernik kotla OP
380 b”.
11. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 45 dni po javnem odpiranju ponudb.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 29. 5. 1998.

11. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 45 dni po javnem odpiranju ponudb.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 29. 5. 1998.

Ob-1716C
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o., Ob železnici 27, Trbovlje, kont. oseba Stane Paušer, tel. 0601/26-633, faks 0601/26-090.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izvajanje vzdrževalnih del v času rednega letnega remonta
1998 na napravah bloka 125 MW – mlinih kotla OP 380 b (6 kosov).
3. Orientacijska vrednost naročila:
28,000.000 SIT.
4. Rok izvedbe: 8. 6. 1998 do 26. 6.
1998.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika: druga merila, navedena v razpisni
dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike
v višini 100%.
6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 5. 5. 1998 do
8. ure, na naslov: Termoelektrarna Trbovlje, Ob železnici 27, Trbovlje, prevzemnica
Polona Leskovšek, TET, Ob železnici 27,
Trbovlje, soba št. 1/II, tel.0601/26-633,
faks 0601/26-090.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – mlini kotla
OP 380 b – Ne odpiraj” in številko objave
javnega razpisa v Uradnem listu RS.
7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb: Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o., Ob železnici 27, Trbovlje, odpiranje bo vodil Stane Paušer, v sejni sobi II.
nadstropje/soba št. 10, odpiranje bo dne
5. 5. 1998 ob 9. uri.
8. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa: 15 dni po javnem odpiranju ponudb.
9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Termoelektrarna Trbovlje,
d.o.o., Ob železnici 27, Trbovlje, II. nadstropje/soba št. 1, Polona Leskovšek.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
ves čas trajanja razpisa med 8. in 9.30 za
10.000 SIT, plačano na ŽR TE Trbovlje,
d.o.o., št. 52700-620-11513.
10. Ostali podatki
Dodatne informacije se lahko dobijo
po faksu št. 0601/26-090, s pripisom
“Vprašanja na javni razpis “Mlini kotla
OP 380 b”.
11. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 45 dni po javnem odpiranju ponudb.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 5. 6. 1998.

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o., Ob železnici 27, Trbovlje, kont. oseba Stane Paušer, tel. 0601/26-633, faks 0601/26-090.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izvajanje vzdrževalnih del v času rednega letnega remonta
1998 na napravah bloka 125 MW – dodelilniki premoga kotla OP 380 b (6 kosov).
3. Orientacijska vrednost naročila:
6,000.000 SIT.
4. Rok izvedbe: 8. 6. 1998 do 26. 6.
1998.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika: druga merila, navedena v razpisni
dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike
v višini 100%.
6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 30. 4. 1998 do
8. ure, na naslov: Termoelektrarna Trbovlje, Ob železnici 27, Trbovlje, prevzemnica
Polona Leskovšek, TET, Ob železnici 27,
Trbovlje, soba št. 1/II, tel.0601/26-633,
faks 0601/26-090.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – dodelilniki
premoga kotla OP 380 b – Ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS.
7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb: Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o., Ob železnici 27, Trbovlje, odpiranje bo vodil Stane Paušer, v sejni sobi II.
nadstropje/soba št. 10, odpiranje bo dne
30. 4. 1998 ob 9. uri.
8. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa: 15 dni po javnem odpiranju ponudb.
9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Termoelektrarna Trbovlje,
d.o.o., Ob železnici 27, Trbovlje, II. nadstropje/soba št. 1, Polona Leskovšek.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
ves čas trajanja razpisa med 8. in 9.30 za
10.000 SIT, plačano na ŽR TE Trbovlje,
d.o.o., št. 52700-620-11513.
10. Ostali podatki
Dodatne informacije se lahko dobijo po
faksu št. 0601/26-090, s pripisom “Vprašanja na javni razpis “Dodelilniki premoga
kotla Op 380 b”.

Ob-1716Č
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
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Ob-1716D
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o., Ob železnici 27, Trbovlje, kont. oseba Stane Paušer, tel. 0601/26-633, faks 0601/26-090.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izvajanje vzdrževalnih del v času rednega letnega remonta
1998 na napravah bloka 125 MW – turboagregat.
3. Orientacijska vrednost naročila:
37,000.000 SIT.
4. Rok izvedbe: 8. 6. 1998 do 26. 6.
1998.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika: druga merila, navedena v razpisni
dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike
v višini 100%.
6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 4. 5. 1998 do
8. ure, na naslov: Termoelektrarna Trbovlje, Ob železnici 27, Trbovlje, prevzemnica
Polona Leskovšek, TET, Ob železnici 27,
Trbovlje, soba št. 1/II, tel.0601/26-633,
faks 0601/26-090.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – turboagregat – Ne odpiraj” in številko objave javnega
razpisa v Uradnem listu RS.
7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb: Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o., Ob železnici 27, Trbovlje, odpiranje bo vodil Stane Paušer, v sejni sobi II.
nadstropje/soba št. 10, odpiranje bo dne
4. 5. 1998 ob 9. uri.
8. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa: 15 dni po javnem odpiranju ponudb.
9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Termoelektrarna Trbovlje,
d.o.o., Ob železnici 27, Trbovlje, II. nadstropje/soba št. 1, Polona Leskovšek.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
ves čas trajanja razpisa med 8. in 9.30 za
10.000 SIT, plačano na ŽR TE Trbovlje,
d.o.o., št. 52700-620-11513.
10. Ostali podatki
Dodatne informacije se lahko dobijo po
faksu št. 0601/26-090, s pripisom “Vprašanja na javni razpis “Turboagregat”.
11. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 45 dni po javnem odpiranju ponudb.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 22. 5. 1998.
Ob-1716E
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
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1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o., Ob železnici 27, Trbovlje, kont. oseba Stane Paušer, tel. 0601/26-633, faks 0601/26-090.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izvajanje vzdrževalnih del v času rednega letnega remonta
1998 na napravah bloka 125 MW – obzidava kotla OP 380 b.
3. Orientacijska vrednost naročila:
31,000.000 SIT.
4. Rok izvedbe: 8. 6. 1998 do 26. 6.
1998.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika: druga merila, navedena v razpisni
dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike
v višini 100%.
6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 5. 5. 1998 do
9. ure, na naslov: Termoelektrarna Trbovlje, Ob železnici 27, Trbovlje, prevzemnica
Polona Leskovšek, TET, Ob železnici 27,
Trbovlje, soba št. 1/II, tel.0601/26-633,
faks 0601/26-090.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – obzidava
kotla OP 380 b – Ne odpiraj” in številko
objave javnega razpisa v Uradnem listu RS.
7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb: Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o., Ob železnici 27, Trbovlje, odpiranje bo vodil Stane Paušer, v sejni sobi II.
nadstropje/soba št. 10, odpiranje bo dne
5. 5. 1998 ob 12. uri.
8. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa: 15 dni po javnem odpiranju ponudb.
9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Termoelektrarna Trbovlje,
d.o.o., Ob železnici 27, Trbovlje, II. nadstropje/soba št. 1, Polona Leskovšek.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
ves čas trajanja razpisa med 8. in 9.30 za
10.000 SIT, plačano na ŽR TE Trbovlje,
d.o.o., št. 52700-620-11513.
10. Ostali podatki
Dodatne informacije se lahko dobijo po
faksu št. 0601/26-090, s pripisom “Vprašanja na javni razpis “Obzidava kotla OP
380 b”.
11. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 45 dni po javnem odpiranju ponudb.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 5. 6. 1998.
Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.
Št. 229-3/98
Ob-1728
Na podlagi 18. člena zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Splošna bolnišnica “Dr. Franca Derganca” Nova Gorica, Padlih borcev št. 13/a,
Šempeter pri Gorici, kont. oseba Tomislav
Ličen, dipl. inž., tel. 065/31-811, int. 262
ali 205, faks 065/136-300.
2. Predmet javnega naročila: artroskop.
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3. Orientacijska vrednost naročila:
9,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: maksimalno 6 tednov od
naročila.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika: cena, plačilni pogoji, reference,
garancijski roki, servis.
6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 4. 5. 1998 do
11. ure, na naslov: Splošna bolnišnica “Dr.
Franca Dergaca” Nova Gorica, 5290 Šempeter pri Gorici, Padlih borcev 13/a, prevzemnik tajništvo direktorja zavoda.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta naročila “Artroskop”.
7. Javno odpiranje ponudb bo 4. 5.
1998 ob 12. uri, na naslovu: Splošna bolnišnica “Dr. Franca Derganca” Nova Gorica,
Šempeter pri Gorici, Padlih borcev 13/a, v
sejni sobi uprave bolnišnice, odpiranje vodi
Dušan Bizjak, jur.
8. Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 15. 5. 1998.
9. Zainteresirani ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na naslovu: Splošna bolnišnica “Dr. Franca Derganca” Nova
Gorica, Padlih borcev 13/a, Šempeter pri
Gorici.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
od 10. 4. 1998 do 29. 4. 1998 za 10.000
SIT.
Način plačila: gotovinsko na blagajni zavoda ali negotovinsko na ŽR št.
52000-603-32020.
10. Ponudba mora veljati do: 15. 6.
1998.
Splošna bolnišnica
“Dr. Franca Derganca” Nova Gorica
Št. 347-004/98
Ob-1729
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 oziroma naziv in sedež naročnika: Občina Črnomelj, kont. oseba
Srečko Janjoš, Trg svobode 3, Črnomelj,
tel. 068/52-040, faks 068/51-117, soba
št. 24, e-mail: obcina.crnomelj@siol.net.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: modernizacija javnih poti in mestnih cest v Občini Črnomelj za leto 1998.
3. Orientacijska vrednost naročila:
18,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 6 mesecev, začetek maj
1998 in zaključek oktober-november 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo
upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 12. 5. 1998 do
9. ure, na naslov: Občina Črnomelj, prevzemnika Anica Poljak, Jože Perušič – spre-

jemna pisarna, Trg svobode 3, Črnomelj,
tel. 068/52-040, faks 068/51-117, soba
št. 29, e-mail: obcina.crnomelj@siol.net.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 12. 5.
1998 ob 9.30, na naslovu: Občina Črnomelj, odpiranje vodi Srečko Janjoš, Trg
svobode 3, Črnomelj, tel. 068/52-040,
faks 068/51-117, soba št. 24, e-mail:
obcina.crnomelj@siol.net.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 20. 5. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Črnomelj, kont.
osebi Srečko Janjoš, Vinko Kunič, Trg svobode 3, Črnomelj, tel. 068/52-040,
faks 068/51-117, soba št. 24, e-mail:
obcina.crnomelj@siol.net.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 11. 5. 1998 za 5.000 SIT.
Način plačila: na žiro račun ali plačilo v
računovodstvu,
na
račun
številka:
52110-630-40302.
9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: konca leta
1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 29. 5. 1998.
Občina Črnomelj
Ob-1730
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Občina Krško, kont. oseba Matjaž Pirc,
CKŽ 14, Krško, tel. 0608/22-771, faks
0608/22-221.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela, storitve.
Navedba vsebine: sanacija bazena
Brestanica.
3. Orientacijska vrednost naročila:
28,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 40 koledarskih dni.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 30. 4. 1998 do
10. ure, na naslov: Občina Krško, prevzemnik Matjaž Pirc, CKŽ 14, 8270 Krško, tel.
0608/22-771, faks 0608/22-221, soba
št. 411.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in številko objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta
naročila.
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6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 30. 4. 1998
ob 10.30, na naslovu: Občina Krško, odpiranje vodi Simona Lubšina, CKŽ 14, Krško,
tel.0608/22-771, faks 0608/22-221, soba št. “E”.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 14. 5. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Krško, kont. oseba
Matjaž Pirc, CKŽ 14, Krško, tel.
0608/22-771, faks 0608/22-221, soba
št. 411.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
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: 30. 6. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 24. 4. 1998.
Občina Krško
Št. 14/98
Ob-1731
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Krajevna skupnost Rakičan, kont. oseba Karoli Ivan, Zvezna ul. 4, Murska Sobota, tel. 069/32-414.
2. Predmet javnega naročila
Navedba vsebine: gradnja pločnika na
Cvetkovi ulici v dolžini 550 m.
3. Orientacijska vrednost naročila:
16,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: 60
dni.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane:
druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji, ugodna cena in plačilni pogoji, roki izpolnjevanja dosedaj sklenjenih pogodb.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v višini
10%.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 30. 4. 1998 do
12. ure, na naslov: Krajevna skupnost Rakičan, prevzemnik Karoli Ivan, Zvezna ul. 4,
Rakičan, 9000 Murska Sobota, tel.
069/32-414.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene 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 30. 4. 1998
ob 13. uri, na naslovu: Krajevna skupnost
Rakičan, odpiranje vodi Karoli Ivan, Zvezna
ul. 4, Murska Sobota, tel. 069/32-414.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 15. 5. 1998.

Št.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Krajevna skupnost Rakičan,
kont. oseba Karoli Ivan, Zvezna ulica 4, Rakičan, Murska Sobota, tel. 069/32-414.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 30. 4. 1998 za 3.000 SIT.
Način plačila: virman na račun številka:
51900-645-30164.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 30. 5. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 29. 5. 1998.
Krajevna skupnost Rakičan
Murska Sobota
Ob-1732
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
83/98 z dne 3. 4. 1998, objavlja
javni razpis
brez omejitev za izbiro izvajalca del pri
adaptaciji mrliške vežice na
pokopališču v Grosupljem
1. Naročnik: Javno komunalno podjetje
Grosuplje, Cesta na Krko 7, Grosuplje.
2. Predmet razpisa je: adaptacija mrliške vežice na pokopališču v Grosupljem, po projektu adaptacija poslovilnega objekta: arhitektura, ki ga je izdelalo podjetje Arhe, d.o.o., iz Ljubljane,
po projektu za elektroinstalacije, ki ga
je izdelalo podjetje Evo, d.o.o., iz Domžal in po projektu strojne instalacije,
katerega je izdelalo podjetje Bing iz
Ljubljane.
3. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 10,000.000 SIT.
4. Predvideni rok pričetka del je maj
1998, rok dokončanja del pa avgust 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– ponudbena cena,
– način plačila in fiksnost cen,
– reference pri izvajanju tovrstnih del,
– usposobljenosti in sposobnost za izvajanje del,
– rok izvedbe,
– možnost kreditiranja in pogoji le-tega,
– popolnost ponudbe,
– opcija ponudbe,
– druge ugodnosti.
Opozorilo: najnižja ponudbena cena še
ne predstavlja najugodnejše ponudbe. Naročnik si pridržuje določiti eventualno manjši obseg del od razpisanega z ozirom na
razpoložljiva sredstva ali odstopiti od podpisa pogodbe. V obeh primerih ponudniki nimajo pravice do uveljavljanja odškodnine iz
tega naslova. Izvajalec del bo moral v času
izvajanja razpisanih del omogočiti nemoteno uporabo vsaj enega dela poslovilnega
objekta.
Rok za dostavo ponudbe je 5. 5. 1998
do 8.30, na naslov: Javno komunalno podjetje Grosuplje, Cesta na Krko 7, Grosuplje. Ponudbe morajo biti dostavljene oseb-
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no, in sicer v zaprti kuverti, z navedbo naslova ponudnika in z oznako “Mrliška vežica
– Ne odpiraj”. Ponudbe, ki bodo poslane
po pošti ali dostavljene po preteku razpisanega roka, bo naročnik zavrnil in neodprte
vrnil odpošiljatelju.
7. Odpiranje ponudb bo 5. 5. 1998 ob
9. 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 razpisa obveščeni v 20 dneh od dneva odpiranja
ponudb.
9. Razpisna dokumentacija in ogled projekta sta na voljo vsak delovni dan od 14. 4.
1998 do 17. 4. 1998 od 8. do 10. ure, na
Javnem komunalnem podjetju Grosuplje,
Cesta na Krko 7, pri Anici Teme, tel.
762-311. Za dodatne informacije lahko kandidati pismeno zaprosijo na JKPG do vključno 23. 4. 1998. Odgovori, pomembni za
vse kandidate, bodo poslani na naslove vseh
kandidatov, ki bodo prevzeli razpisno dokumentacijo.
Javno komunalno podjetje
Grosuplje, d.o.o.
Ob-1733
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Stanovanjski sklad Občine Postojna,
kont. oseba Brigita Kidrič, Ljubljanska ulica
4, Postojna, tel. 067/280-785, faks
067/280-780.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: gradbena, obrtniška
in instalacijska dela pri prenovi in dozidavi objekta Gregorčičev drevored 15 v
Postojni.
3. Orientacijska vrednost naročila:
44,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: začetek 1. 6. 1998, zaključek 31. 10. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane:
– druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji,
– pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do ponedeljka 11. 5.
1998, do 15. ure na naslov: Stanovanjski
sklad občine Postojna, prevzemnik Brigita
Kidrič, Ljubljanska ulica 4 pisarna št. 6,
6230 Postojna, tel. 067/280-785, faks
067/280-780.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in številko objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta
naročila.
7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 11. 5. 1998
ob 16.30 na naslovu Stanovanjski sklad občine Postojna, odpiranje vodi Ošo Simon,
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Ljubljanska ulica 4, pisarna št. 6, pritličje
levo, Postojna, tel. 067/280-785, faks
067/280-780.
8. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa najkasneje do 26. 5. 1998.
Investitor si pridržuje pravico, da v primeru pomanjkanja finančnih sredstev z izbranim oziroma katerimkoli ponudnikom ne
sklene pogodbe oziroma jo sklene za sporazumno dogovorjeno fazo, glede na finančno sposobnost.
9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Stanovanjski skald občine
Postojna, kont. oseba Brigita Kidrič, Ljubljanska ul. 4, pisarna št. 6, pritličje levo,
Postojna,
tel.
067/280-785,
faks
067/280-780.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 8. 5. 1998 za 10.000 SIT.
Način plačila: virman ali položnica na račun št. 52200-601-12092, prejemnik podjetje Misel, d.o.o., Cankarjeva 6, Postojna.
10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo pri podjetju Misel, d.o.o., kont. oseba Iztok N. Čančula, Cankarjeva ulica 6, Postojna. tel./faks
067/23-738.
11. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 30. 6. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 29. 5. 1998 ali 5. 6. 1998.
Stanovanjski sklad Občine Postojna
Št. 10-31/98
Ob-1734
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Komunala, d.o.o., Murska Sobota, kont.
oseba Zver Boštjan, Kopališča 2, Murska
Sobota, tel. 069/31-600, faks 31-401, soba št. 20.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: izgradnja vodnjaka
2 na črpališču Krog.
3. Orientacijska vrednost naročila:
35,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 2 meseca in/ali 60 dni,
začetek 15. 6. 1998 in zaključek 15. 8.
1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: najnižja cena, druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji; ugodna cena in
plačilni pogoji, roki izpolnjevanja dosedaj
sklenjenih pogodb.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 18. 5. 1998 do
12. ure, na naslov: Komunala, d.o.o., Murska Sobota, prevzemnik tajništvo, Kopališka
2, 9000 Murska Sobota tel. 069/31-600,
faks 31-401.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
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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 18. 5. 1998
ob 13. uri, na naslovu: Komunala, d.o.o.,
Murska Sobota, odpiranje vodi Horvat Edita, Komunala 2, Murska Sobota, tel.
069/31-600, faks 31-401.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 1. 6. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Komunala, d.o.o., Murska
Sobota, kont. oseba Zver Boštjan, Kopališka 2, Murska Sobota, tel. 069/31-600,
faks 31-401.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 17. 4. 1998 za 20.000 SIT.
Način plačila: virman, na račun številka:
51900-601-12781-00-19980002.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 1. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 5. 6. 1998.
Komunala, d.o.o., Murska Sobota
Št. 155-5/98
Ob-1736
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Splošna bolnišnica Maribor, kont. oseba Ludvik Puklavec, dr. med. nuklearna medicina, Ljubljanska 5, Maribor, tel.
062/315-181, faks 062/315-136.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: Gama kamera z računalniško podporo.
3. Orientacijska vrednost naročila:
140,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 4 mesece.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: najnižja cena, druga merila, navedena
v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 13. 5. 1998 do
14. ure, na naslov Splošna bolnišnica Maribor, prevzemnik Investicijski biro Gorazd
Polanec, Ljubljanska 5, 2000 Maribor, tel.
062/317-221
int.
82-60,
faks
062/315-136, soba št. 9.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 19. 5. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Splošna bolnišnica v
mali predavalnici, 16. etaža kirurške stolp-

nice, odpiranje vodi Zdenko Borovka, jur.,
Ljubljanska
5,
Maribor,
tel.
062/317-221/12-58.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 9. 6. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Splošna bolnišnica Maribor,
kont. oseba Investicijski biro, Gorazd Polanec, Ljubljanska 5, Maribor, tel.
062/317-221/82-60, faks 062/315-136,
soba št. 7.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 12. 5. 1998 za 5.000 SIT.
Način plačila: negotovinsko,na račun
številka: 51800-603-33486, Splošna bolnišnica Maribor.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: Splošna bolnišnica Maribor, kont. oseba Ludvig Puklavec, dr. med. nuklearna medicina, Ljubljanska 5, Maribor, tel.
062/315-181, faks 062/315-136.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 30. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 17. 6. 1998
Splošna bolnišnica Maibor
Št 2.0-1019/98
Ob-1740
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Slovenske železnice, d.d., Infrastruktura, kont. oseba Irena Zore, dipl. inž., gr.,
Kolodvorska 11, Ljubljana, tel. 13 13 144
int. 2471, faks 13 36 037, soba št. 210.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine:
1. PGD, PZI sanacije zidu na odseku
žel. proge Kresnice–Laze,
2. PGD, PZI sanacije zidu na odseku
žel. proge Krško–Brestanica,
3. PGD, PZI sanacije pobočja in zidu
na odseku žel. proge Laze–Zalog.
3. Orientacijska vrednost naročila:
1. 2,500.000 SIT,
2. 2,000.000 SIT,
3. 3,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 2 meseca.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: najnižja cena, druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 24. 4. 1998 do
8.30 na naslov: Slovenske železnice, d.d.,
Infastruktura, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana, soba št. 205.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 24. 4. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Slovenske železnice,
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d.d., Infrastruktura, odpiranje vodi komisija
naročnika, Kolodvorska 11, Ljubljana, steklena dvorana.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 20. 5. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Slovenske železnice, d.d.,
Infrastruktura, kont. oseba Irena Zore, dipl.
inž., gr., Kolodvorska 11, Ljubljana, 13 13
144 int. 2471, faks 13 36 037, soba št.
210.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 22. 4. 1998 za 5.000 SIT.
Način plačila: z virmanom na račun številka: 50100-601-5014744.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 23. 6. 1998.
Slovenske železnice, d.d.,
Infrastruktura, Ljubljana
Št. 5/98
Ob-1735
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97), naročamo objavo
javnega razpisa
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Naročnik: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, Koper.
2. Kontaktna oseba: Grozdana Počkaj
(tel. 066/446-281).
3. Predmet: izbor svetovalne organizacije za izvedbo projekta “Ravnanje z
odpadki v Mestni občini Koper” in sicer
za izpeljavo naslednjih nalog:
– izdelava razvojnega programa za ravnanje s trdnimi odpadki iz naselij s konceptom zajema, izrabe koristnih sestavin in
končne oskrbe preostalih odpadkov s predinvesticijsko študijo,
– prevera možnosti in pogojev za rekonstrukcijo obstoječega odlagališča, izdelava
strokovnih podlag in priprava urbanistične,
tehnične in okoljske dokumentacije za potrebe upravnega postopka do enotnega
gradbenega dovoljenja,
– prevera možnosti in pogojev za novo
cestno povezavo mimo naselja Dvori in priprava urbanistične, tehnične in okoljske dokumentacije za potrebe upravnega postopka do gradbenega dovoljenja,
– vodenje stikov in komuniciranja z javnostjo,
– priprava razpisov za pridobitev ponudb
za realizacijo posameznih faz projekta in posameznih nalog.
4. Orientacijska vrednost naročila je
14,000.000 SIT.
5. Rok: začetek del je predviden takoj
po podpisu pogodbe, zaključek pa predvidoma v roku 3 let.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– kakovost predlaganega koncepta za
realizacijo razpisane naloge,
– reference,
– delež redno zaposlenih strokovnjakov
ponudnika,

Št.

– strokovna usposobljenost,
– cena,
– plačilni pogoji,
– ostale ugodnosti.
7. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
prispele do 22. 5. 1998 do 9. ure na naslov: Mestna občina Koper, Urad za okolje
in prostor, Verdijeva 6, Koper.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”,
številko objave v Uradnem listu RS in navedbo predmeta naročila ter naslovom pošiljatelja.
8. Javno odpiranje bo 22. 5. 1998 ob
10.uri na istem naslovu, v sejni sobi. Odpiranje bo vodil Raf Klinar.
9. Ponudniki bodo obveščeni o izidu najkasneje sedem dni po sprejemu sklepa o
izbiri.
10. Ponudniki lahko dvignejo razpisno
dokumentacijo na istem naslovu pri Grozdani Počkaj (soba št. 106). Razpisna dokumentacija je na razpolago do 13. 5. 1998
do 17. ure za 5.000 SIT. Način plačila je
virman na žiro račun Mestne občine Koper
št. 51400-630-90004.
11. Dodatne informacije se dobijo na
istem naslovu.
12. Opcija ponudbe je 90 dni.
13. Predvideni datum objave dodelitve
naročila: 19. 6. 1998.
Mestna občina Koper
Urad za okolje in prostor
Ob-1742
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Mestna občina Koper, kont. oseba Tatjana Lečič, Verdijeva 6, Koper, tel.
066/446-290, faks 066/22-393.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: izgradnja vodovodnih objektov in naprav ter telefonske kabelske kanalizacije za prodajni center
Mercator ob Šmarski cesti v Kopru.
3. Orientacijska vrednost naročila:
29,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 1 mesec ali 30 dni, začetek 8. 5. 1998 in zaključek 8. 6. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 4. 5. 1998 do
12. ure, na naslov: Rižanski vodovod Koper, prevzemnica Lesjak Liljana, Ulica
15. maja 13, Koper, tel. 066/486-102,
faks 066/486-120, soba št. 101.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene 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 4. 5. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Rižanski vodovod
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Koper, odpiranje vodi strokovna komisija,
Ulica 15. maja 13, 6000 Koper, tel.
066/486-102, faks 066/486-120, soba
št. 113.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 18. 5. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Rižanski vodovod Koper,
kont. oseba Lesjak Liljana, Ulica 15. maja
št. 13, Koper, tel. 066/486-163, faks
066/486-120, soba št. 101.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 24. 4. 1998 za 40.000 SIT.
Način plačila: virman na račun številka:
51400-601-11191.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: Rižanski vodovod Koper, kont. oseba
Avsec Dejan, Ulica 15. maja 13, Koper, tel.
066/486-163, faks 066/486-120, soba
št. 114.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 1. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 18. 4. 1998.
Rižanski vodovod Koper
Ob-1752
Na podlagi 10. in 18. člena zakona o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavlja Občina Duplek
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Naročnik: Občina Duplek, Cesta 4. julija 106, Sp. Duplek.
2. Predmet razpisa: izvedba 1. faze primarnega vodovodnega sistema Zimica–
Korena.
Orientacijska vrednost: 47,000.000 SIT.
3. Predviden začetek del je v prvi polovici leta 1998, dokončanje predvidoma v 120
delovnih dneh.
4. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe:
– ponudbena cena,
– reference,
– plačilni pogoji,
– garancijski roki,
– rok dokončanja del s terminskim planom,
– usposobljenost ponudnika za izvedbo
razpisanih del.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugodnejši.
5. Ponudniki morajo ponudbe z vso
ustrezno dokumentacijo predložiti najkasneje v 30 dneh od objave v Uradnem listu RS,
do 12. ure (ne glede na način prenosa).
Ponudniki predložijo ponudbe v zaprtih
kuvertah z označbo “Ne odpiraj – javni razpis za vodovod” (kuverta I – posebni pogoji,
kuverta II – ponudba).
Na kuverti mora biti naslov naročnika:
Občina Duplek, Cesta 4. julija 106, 2241
Sp. Duplek, na hrbtni strani kuverte pa naslov pošiljatelja.
Vsebina kuverte je predpisana v razpisni
dokumentaciji.
Nepravilno opremljene kuverte in pomanjkljive ponudbe ne bodo upoštevane.
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6. Javno odpiranje ponudb bo naslednji
delovni dan po poteku razpisnega roka v
prostorih naročnika ob 12. uri.
Pri odpiranju ponudb morajo imeti predstavniki ponudnikov pisna pooblastila za zastopanje ponudnika.
7. Ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa v roku 15 dni od odpiranja
ponudb.
8. Zainteresirani ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo v razpisnem
roku na naslovu naročnika vsak delovni dan
med 8. in 12. uro. Za dvig razpisne dokumentacije je potrebno vplačati 5.000 SIT
nepovratnih
sredstev
na
ŽR
51800-630-25510, Občine Duplek.
Občina Duplek

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 15. in 16. 4. 1998, od 9. do 12. ure za
20.000 SIT.
Način plačila: virmansko na račun številka: ŽR MORS 50100-637-55216.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: MORS, kont. oseba Boris Janša, dipl.
inž. arh., Kardeljeva ploščad 21, Ljubljana,
tel. enako kot pod 1. točko, do 21. 4.
1998, vsak delovni dan od 9. do 11. ure.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 13. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 20. 6. 1998.
Ministrstvo za obrambo RS

Ob-1761
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

Št. 01-02/496
Ob-1762
Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, kont. oseba Boris Janša, dipl. inž.
arh., Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana, tel.
061/171-28-61, faks 061/171-16-37.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: izbira izvajalca brez
omejitev za izvedbo vzdrževalnih del na
prenovi prostorov v 2. in 3. nadstropju
objekta internat v Ljubljani.
3. Orientacijska vrednost naročila:
35,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 70 koledarskih dni, začetek 10. 7. 1998 in zaključek 18. 9. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: najnižja cena, druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 11. 5. 1998 do
12. ure, na naslov: MORS, prevzemnik
sprejemna pisarna – vložišče, Kardeljeva
ploščad 25, 1000 Ljubljana, tel.
061/171-23-89, faks 061/131-81-64.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj, ponudba
MORS BO 8/98, izvajanje vzdrževalnih del
na prenovi prostorov v 2. in 3. nadstropju
objekta internat v Ljubljani.”
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 13. 5. 1998
ob 10. uri, na naslovu: MORS, odpiranje
vodi Silvester Raztresen, dipl. jur., Kardeljeva ploščad 24, soba št. 150 v kleti, Ljubljana, tel. enako kot pod 1. točko.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 10. 6. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: MORS, kont. oseba Boris
Janša, dipl. inž. arh., Kardeljeva ploščad
21, Ljubljana, tel. enako kot pod 1. točko,
soba št. 322.

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Energetika Ravne, Koroška cesta 14,
Ravne na Koroškem, Slovenija, direktorica
Mojca Kert-Kos, dipl. inž., tel./faks 00386
602/21-131, 00386 602/21-762.
2. Predmet javnega naročila je: ponudba izvedbe na ključ za:
– dobavo in montažo opreme postrojenja za kombinirano proizvodnjo električne in toplotne energije s plinskimi
moduli motor-generator s skupno max.
močjo P = 8MW;
el
– poskusno
obratovanje;
– šolanje kadra;
– vzdrževanje opreme v dobi eksploatacije;
– financiranje investicije.
Vsebina ponudbene dokumentacije mora ustrezati odredbi o obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije, ki jo
predpisuje (Ur. l. RS, št. 33/97). Ponudbe,
ki ne bodo v celoti izdelane po veljavni uredbi, bodo neveljavne.
3. Okvirna
vrednost
naročila:
970,000.000 SIT.
4. Rok dokončanja del: pričetek komercialnega obratovanja – februar 2000.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane:
– kompleksnost ponudbenega obsega
predmeta javnega naročila – izvedba na
ključ,
– reference ponudnika in bonitete,
– pogoji financiranja,
– cene in gospodarnost obratovanja,
– rok dokončanja del,
– druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Kolikor pogoji financiranja ponudnikov
za naročnika ne bodo sprejemljivi, naročnik ni obvezan skleniti pogodbe z nobenim
ponudnikom. Upoštevane bodo samo veljavne ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 20. 5. 1998 do 12. ure, na naslov: Energetika Ravne, d.o.o., prevzemnik poslovna sekretarka, Koroška cesta 14,
2390
Ravne
na
Koroškem,
tel.
0602/21-131 int. 4264.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj –

Ponudba za KPTE”. Na hrbtni strani kuverte
mora biti označen naslov pošiljatelja.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 20. 5. 1998
ob 13. uri, na naslovu: Energetika Ravne,
d.o.o., Koroška cesta 14, Ravne na Koroškem, odpiranje vodi strokovna komisija,
tel. 0602/21-131 – 4253.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 20. 6. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Energetika Ravne, d.o.o.,
Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem, kont. oseba poslovna sekretarka,
tel. 0602/21-131 – 4264.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 30. 4. 1998 od 7. do 12. ure (razen ob
sobotah in nedeljah), za 20.000 SIT.
Način plačila: na blagajni podjetja Energetika Ravne, d.o.o., (Mira Pavše), Koroška
cesta 14, Ravne na Koroškem, tel.
0602/21-131 – 4277, oziroma z virmanom na račun številka: 51830-601-82107.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 8. točko: Energetika Ravne,
d.o.o., Koroška cesta 14, Ravne na Koroškem, tel. 0602/21-131, kont. oseba dr.
Janez Bratina, dipl. inž., tel. 0602/21-131
– 4220, faks 0602/21-764 ali Andrej Žlebnik, dipl. inž., tel. 0602/21-131 – 4625,
faks 0602/21-762.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 30. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 10. 9. 1998.
Public Invitation
for a Selection of a Contractor without
any Restrictions
1. Title and registered office of the orderer: Energetika Ravne, Koroška cesta 14,
2390 Ravne na Koroškem, Slovenija, managing director Mojca Kert-Kos, tel./fax
00386 602/21-131, 00386 602/21-762.
2. Objective of public order: is a complete offer for:
– delivery and construction of the
equipment lined up for a combined production of electrical energy and heat
energy with gas modules motor-generator of total maximum power Pel = 8MW;
– test run;
– staff training;
– equipment maintenance during exploitation;
– investment financing.
Contents of the offered documentation:
The contents of the offered documentation
has to comply with the “Regulations of Compulsory Contents” regarding the published
and offered documentation, defined by Official gazette RS No. 33/1997. Unless the
offers entirely comply with legal regulations,
they will be invalid.
3. Approximate value of the order:
970,000.000 SIT.
4. Time frame for finishing the job: the
onset of commercial operating – February
2000.
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5. Standards for choosing the most satisfactory offers and restrictions, if any,
which will come into consideration:
– the complexity of the offered public
order – implementation on key,
– references of the bidder and advantages,
– conditions of financing,
– prices and economy of operating,
– time frame for finishing the job,
– other standards mentioned in the invitation documentation.
In case the offerers’ financing conditions
are not acceptable for the orderer, then the
latter is not obligated to sign the contract
with any of the offerers. Exclusively valid
and legal offers submitted to the address of
Energetika Ravne, d.o.o., received by the
business secretary, Koroška cesta 14,
2390
Ravne
na
Koroškem,
tel.
0602/21-131 ext. 4264, till no later than
the 20th of May, 1998, noon, will be taken
into consideration.
Sealed envelopes must bear a clear sign
“Do not open – offer for KPTE”. On the
back side of the envelope the offerer’s address must be written.
6. Address, place, date and time of the
public opening for the offers:
Public opening for the offers will be on
20th May, 1998, at 13:00 p.m., at this address: Energetika Ravne, d.o.o., Koroška
cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem, it will
be conducted by a competent commission,
tel. 0602/21-131 ext. 4253.
7. The time by which the offerers will
have been notified about the outcome of
the public invitation:
Offers will have been notified about the
outcome of this public invitation by 20th June, 1998 at the latest.
8. Person and place where the offerers
can pick up the invitation’s documentation:
Energetika Ravne, d.o.o., Koroška cesta
14, 2390 Ravne na Koroškem, the person
to be contacted it the business secretary,
tel. 0602/21-131 – 4264.
The invitation documentation is available
until 20th April, 1998, from 7:00 a.m. till
12:00 p.m. (except on Sundays and Saturdays), for the amount of 20.000 SIT.
How to pay: at the cashier’s desk of the
company Energetika Ravne, d.o.o., (Mrs.
Mira Pavše), Koroška cesta 14, Ravne na
Koroškem, tel. 0602/21-131 – 4277, or
with a transfer order to the account number
51830-601-82107.
9. Other information
Other information is available at the address as under (8.): Energetika Ravne,
d.o.o., Koroška cesta 14, Ravne na Koroškem, tel. 0602/21-131, person to be
contacted is D.Sc. Janez Bratina, tel.
0602/21-131 – ext. 4220, faks
0602/21-764 or Andrej Žlebnik, tel.
0602/21-131 – 4625, faks 0602/21-762.
10. The procedure of choosing the contractor: Public invitation for choosing the
contractor without any restrictions. The offer must be valid until 30th September,
1998. The anticipated date of announcing
the assigned order is: 10th September,
1998.
Energetika Ravne, d.o.o.,
Ravne na Koroškem

Št.

Ob-1747
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Center za promocijo turizma Slovenije,
kont. oseba Lučka Letič, Dunajska 156,
Ljubljana, tel. 061/1891-847, faks:
061/1891-841.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izdelavo in nameščanje digitalnih printov na samolepilni foliji na pozdravnih in poslovilnih
panojih TIPS ter na informacijskih
tablah.
3. Orientacijska vrednost naročila:
13,500.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 1. 5. 1998, zaključek za 1. izdajo:
30. 5. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe: reference, najugodnejša cena ob kvaliteti opredeljeni v razpisu, najkrajši rok dobave ter plačilni pogoji. Ostala merila so
navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje v 10 dneh od objave razpisa v Uradnem listu RS, na naslov: Center
za promocijo turizma Slovenije, prevzemnik
Lučka Letič, Dunajska 156, Ljubljana, tel.
061/1891-847, faks: 061/1891-841.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba - Ne odpiraj”
in številko Uradnega lista RS objave razpisa
in z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 21. 4. 1998
ob 11. uri na naslovu: Center za promocijo
turizma Slovenije, odpiranje vodi Lučka Letič, Dunajska 156, Ljubljana, sejna soba.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa: najkasneje
v roku 14 dni od odpiranja ponudb.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Center za promocijo turizma Slovenije, Jasmina Dizdarević, Dunajska 156, Ljubljana, tel. 061/1891-847,
faks: 061/1891-841.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije zainteresirani lahko
dobijo na naslovu: Center za promocijo turizma Slovenije, kontaktna oseba: Lučka Letič, Dunajska 156, Ljubljana, tel.
061/1891-847, faks: 061/1891-841.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ob-1748
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Center za promocijo turizma Slovenije, kont.
oseba Lučka Letič, Dunajska 156, Ljubljana,
tel. 061/1891-847, faks: 061/1891-841.
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2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izdelava in montaža
pozdravnih in poslovilnih panojev TIPS
ter informacijskih tabel.
3. Orientacijska vrednost naročila:
22,500.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 1. 5. 1998, zaključek za 1. izdajo:
30. 5. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe: reference, najugodnejša cena ob kvaliteti opredeljeni v razpisu, najkrajši rok dobave ter plačilni pogoji. Ostala merila so
navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje v 10 dneh od objave
razpisa v Uradnem listu RS, na naslov: Center za promocijo turizma Slovenije, prevzemnik Lučka Letič, Dunajska 156, Ljubljana,
tel.
061/1891-847,
faks:
061/1891-841.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba - Ne odpiraj”
in številko Uradnega lista RS objave razpisa
in z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 21. 4. 1998
ob 9. uri na naslovu: Center za promocijo
turizma Slovenije, odpiranje vodi Lučka Letič, Dunajska 156, Ljubljana, sejna soba.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa: najkasneje
v roku 14 dni od odpiranja ponudb.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Center za promocijo turizma Slovenije, Jasmina Dizdarević, Dunajska 156, Ljubljana, tel. 061/1891-847,
faks: 061/1891-841.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije zainteresirani lahko
dobijo na naslovu: Center za promocijo turizma Slovenije, kontaktna oseba: Lučka Letič, Dunajska 156, Ljubljana, tel.
061/1891-847, faks: 061/1891-841.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ob-1749
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur.l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Center za promocijo turizma Slovenije,
kont. oseba Lučka Letič, Dunajska 156,
Ljubljana, tel. 061/1891-847, faks:
061/1891-841.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
3. Navedba vsebine: tisk turističnega
prospekta gore in jezera.
Orientacijska
vrednost
naročila:
5,000.000 SIT.
Tehnični podatki:
Obseg: 24 strani + ovitek (4 strani) + 8
strani informacij,
Format: 21 x 30 cm (zaprt)
+ odgovorna kartica 15,5 x 11,5 cm
(zaprt format), perforirana (po daljši stranici),

Stran

3040 / Št. 29 / 10. 4. 1998

Tisk: 5/5, odg. kartica 1/1, notranje
strani 1/1,
Papir: ovitek 200 g (Biomatt), odg. kartica 200 g (Biomatt), notranje strani 135 g
(Biomatt),
Vezava: šivano,
Naklada: 100.000 izvodov,
Jezikovne variacije: 4.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 1. 5. 1998, zaključek za 1. izdajo:
20. 5. 1998, naročnik predvideva večletno sodelovanje z izvajalcem pri ponatisih
edicij.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe: reference (referenčni prospekti), najugodnejša cena ob kvaliteti opredeljeni v
razpisu, najkrajši rok dobave ter plačilni
pogoji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje v 10 dneh od objave
razpisa v Uradnem listu RS, na naslov: Center za promocijo turizma Slovenije, prevzemnik Lučka Letič, Dunajska 156, Ljubljana,
tel.
061/1891-847,
faks:
061/1891-841.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba - Ne odpiraj”
in številko Uradnega lista RS objave razpisa
in z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 22. 4. 1998
ob 9. uri na naslovu: Center za promocijo
turizma Slovenije, odpiranje vodi Lučka Letič, Dunajska 156, Ljubljana, sejna soba.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa: najkasneje
v roku 14 dni od odpiranja ponudb.
8. Ostali podatki
Dodatne informacije zainteresirani lahko
dobijo na naslovu: Center za promocijo turizma Slovenije, kontaktna oseba: Lučka Letič, Dunajska 156, Ljubljana, tel.
061/1891-847, faks: 061/1891-841.
9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ob-1750
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Center za promocijo turizma Slovenije, kont. oseba Lučka Letič, Dunajska 156,
Ljubljana, tel. 061/1891-847, faks:
061/1891-841.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
3. Navedba vsebine: tisk turističnega
prospekta zdravilišč.
Orientacijska
vrednost
naročila:
5,000.000 SIT.
Tehnični podatki:
Obseg: 36 strani + ovitek (4 strani),
Format: 21 x 30 cm (zaprt)
+ odgovorna kartica 15,5 x 11,5 cm
(zaprt format), perforirana (po daljši
stranici),
Tisk: 5/5, odg. kartica 1/1,
Papir: ovitek 200 g (Biomatt), odg. kartica 200 g (Biomatt),
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Vezava: šivano,
Naklada: 100.000 izvodov,
Jezikovne variacije: 4.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 1. 5. 1998, zaključek za 1. izdajo:
20. 5. 1998, naročnik predvideva večletno sodelovanje z izvajalcem pri ponatisih
edicij.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe: reference (referenčni prospekti), najugodnejša cena ob kvaliteti opredeljeni v
razpisu, najkrajši rok dobave ter plačilni
pogoji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje v 10 dneh od objave
razpisa v Uradnem listu RS, na naslov: Center za promocijo turizma Slovenije, prevzemnik Lučka Letič, Dunajska 156, Ljubljana,
tel. 061/1891-847, faks: 061/1891-841.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba - ne odpiraj” in
številko Uradnega lista RS objave razpisa in
z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 22. 4. 1998
ob 10.30 na naslovu: Center za promocijo
turizma Slovenije, odpiranje vodi Lučka Letič, Dunajska 156, Ljubljana, sejna soba.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa: najkasneje
v roku 14 dni od odpiranja ponudb.
8. Ostali podatki
Dodatne informacije zainteresirani lahko
dobijo na naslovu: Center za promocijo turizma Slovenije, kontaktna oseba: Lučka Letič, Dunajska 156, Ljubljana, tel. 061/1891
847, faks: 061/1891 841.
9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ob-1751
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Center za promocijo turizma Slovenije,
kont. oseba Lučka Letič, Dunajska 156,
Ljubljana, tel. 061/1891 847, faks:
061/1891 841.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
3. Navedba vsebine: izdelava sistema
kartografskih podlag za potrebe prikaza turističnih vsebin.
Orientacijska
vrednost
naročila:
5,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 1. 5. 1998, zaključek za 1. izdajo:
31. 5. 1998, naročnik predvideva večletno
sodelovanje z izvajalcem pri izvedbi vzdrževanja, predelav in ponatisov edicij.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe: reference, najugodnejša cena ob kvaliteti opredeljeni v razpisu, najkrajši rok dobave ter plačilni pogoji. Ostala merila so
navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje v 10 dneh od objave raz-

pisa v Uradnem listu RS, na naslov: Center
za promocijo turizma Slovenije, prevzemnik
Lučka Letič, Dunajska 156, Ljubljana, tel.
061/1891-847, faks: 061/1891-841.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba - Ne odpiraj”
in številko Uradnega lista RS objave razpisa
in z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 21. 4.
1998 ob 13. uri na naslovu: Center za promocijo turizma Slovenije, odpiranje vodi
Lučka Letič, Dunajska 156, Ljubljana, sejna soba.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa: najkasneje
v roku 14 dni od odpiranja ponudb.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Center za promocijo turizma Slovenije, Jasmina Dizdarević, Dunajska 156, Ljubljana, tel. 061/1891-847,
faks: 061/1891-841.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije zainteresirani lahko
dobijo na naslovu: Center za promocijo turizma Slovenije, kontaktna oseba: Lučka Letič,
Dunajska
156,
Ljubljana,
tel.
061/1891-847, faks: 061/1891-841.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Center za promocijo turizma Slovenije
Ob-1763
Poziv k predložitvi ponudb
za izgradnjo avtoceste Celje–Ljubljana
odsek 6 Vransko–Blagovica
km 70,720–87,507
pododsek 6/1 Vransko–Trojane
km 70,720–79,320
– pripravljalna dela 2
1. Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS, d.d., v skladu z 18. členom
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24
z dne 5. 5. 1997) poziva izvajalce k predložitvi ponudb za izvedbo pripravljalnih del
2 avtocestnega pododseka 6/1 Vransko–
Trojane.
2. Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS d.d., poziva izvajalce k predložitvi zapečatenih ponudb za naslednja pripravljalna dela z opcijo, da se ponudba lahko predloži za izvedbo posameznih del pod
tč. I., II., III., IV. in V. ali za izvedbo vseh
razpisanih del:
I. Jasovnik vzhod od km 74,500 do km
75,417, ki obsega:
– dela na trasi AC,
– deviacije; dovozne, dostopne, gozdne
in poljske poti,
– oporni zidovi - kamnite zložbe,
– oporni zidovi - težnostni in obložni sidrani zidovi,
– premostitveni objekti,
– tuje storitve,
– ureditev vodotokov na križanjih z avtocesto.
II. Jasovnik zahod od km 77,060 do km
77,710, ki obsega:
– dela na trasi AC,
– deviacije; dovozne, dostopne, gozdne
in poljske poti,
– oporni zidovi - kamnite zložbe,
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– oporni in podporni zidovi - težnostni,
obložni sidrani zidovi in pilotna stena,
– premostitveni objekti,
– tuje storitve,
– ureditev vodotokov na križanjih z avtocesto,
– nadomestni vodovod Zajasovnik,
– predor Jasovnik zahod - predvkop; varovanje izkopnega portala,
– zaščita in preureditev visokonapetostnih in nizkonapetostnih elektrovodov od km
AC 73,800 do km 79,320,
– zaščita in preureditev telekomunikacijskih vodov - TK zveze od km AC 73.800 do
km 79,320.
III. Ločica vzhod km 72,320; zahod km
73,480, ki obsega:
– deviacije; dovozne, dostopne, gozdne
in poljske poti,
– premostitveni objekti,
– ureditev vodotokov na križanjih z avtocesto.
IV. Predor Trojane: vzhod; zahod - predvkop; varovanje izkopnega portala v km AC
79,250 in km 82,150, ki obsega:
– vzhod - predvkop, varovanje izkopnega portala,
– zahod - predvkop, varovanje izkopnega portala.
V. Ureditev dostopnih poti - do deponijskega prostora za deponiranje nevgradljivega izkopnega materiala
3. Predvideni čas za izvedbo razpisanih
del je 20 mesecev od uvedbe izvajalca v
delo.
Oddana dela se bodo obračunavala po
enotnih cenah iz ponudbenega predračuna
oziroma bodo oddana po načelu “ključ v
roke”, kar je razvidno iz ponudbenega predračuna.
4. Ocenjena
vrednost
del
je
5.000,000.000 SIT.
5. Na tem razpisu za oddajo del
lahko sodelujejo ponudniki z ustreznimi izkušnjami.
6. Ponudniki lahko dobijo ponudbeno
dokumentacijo na spodaj omenjenem
naslovu ob vplačilu nevračljivega zneska
v višini 200.000 SIT (vključno s prometnim davkom) ali v protivrednosti v katerikoli konvertibilni valuti. Vplačila morajo
biti izvršena z bančnim prenosom na bančni žiro račun št.: 50105-601-13838 za plačila v SIT ali na bančni žiro račun št.:
5174/7 Pri Novi Ljubljanski banki, d.d.,
Ljubljana v korist Družbe za državne ceste,
d.o.o., s pripisom “za ponudbeno dokumentacijo”.
Na željo bomo ponudniku takoj poslali
ponudbeno dokumentacijo (razpisno) s kurirsko pošto (DHL itd.) na stroške ponudnika, vendar ne prevzamemo nikakršne odgovornosti za izgubo ali prepozno dostavo.
V razpisnem postopku bodo upoštevani samo tisti ponudniki, ki bodo plačali razpisno
dokumentacijo.
7. Skrajni rok za predložitev ponudbe je
vključno 26. 5. 1998 do 9. ure in mora biti
dostavljena na spodaj omenjeni naslov. Istega dne ob 10. uri bo javno odpiranje ponudb ob prisotnosti ponudnikov, ki se bodo
želeli udeležiti odpiranja ponudb.Vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 3% (treh odstotkov) od ponudbene cene
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v slovenskih tolarjih (SIT) ali v protivrednosti
v katerikoli konvertibilni valuti.
Prepozno prispela dokumentacija bo zavrnjena in neodprta vrnjena pošiljatelju.
8. Ponudbena dokumentacija je na razpolago ponudnikom na spodaj omenjenem
naslovu, in sicer od 17. 4. 1998 do 24. 4.
1998 od 8. do 14. ure po lokalnem času
od ponedeljka do petka.
9. Morebitni ponudniki lahko dobijo nadaljnja podrobnejša pojasnila, pregledajo ali
pridobe ponudbeno dokumentacijo na
naslednjem naslovu: Oto Rubinič, dipl. inž.,
Družba za državne ceste, d.o.o., Tržaška
19a, soba št. 103, 1109 Ljubljana, Slovenija, tel.: +386 61 178 83 31, fax: +386
61 178 83 32.
DARS, d.d.
Invitation for Tenders
Motorway Celje - Ljubljana
Section 6 Vransko - Blagovica
km 70.720-87.507
Sub-section 6/1 Vransko-Trojane
km 70.720-79.320
-Preparatory Works 21. The Motorway Company in the Republic of Slovenia, DARS, d.d., pursuant to
Clause 18 of the Law on Public Procurements (Official Gazette RS No. 24, dated 5
May 1997), invites the Contractors to participate in the Tender for the execution of
Preparatory Works 2 on the motorway
sub-section 6/1 Vransko-Trojane.
2. The Motorway Company in the Republic of Slovenia, DARS d.d., now invites
sealed Tenders for the construction of the
following preparatory works with the option
of tendering for all or each of the contracts
under items I., II., III., IV., and V.
I. Jasovnik east from km 74.500 to km
75.417, comprising:
– Works on the Motorway,
– deviations; approach roads, access
roads, forest and field paths,
– retaining walls – packed rockfill,
– retaining walls – gravitational and bolted revetment walls,
– bridging (spanning) structures,
– other works,
– waterstream regulation at crossings
with the motorway.
II. Jasovnik west from km 77.060 to km
77.710, comprising
– Works on the Motorway,
– deviations; approach roads, access
roads, forest and field paths,
– retaining walls – packed rockfill,
– retaining walls – gravitational, bolted
revetment walls and secant piles,
– bridging (spanning) structures,
– other works,
– waterstream regulation at crossings
with the motorway,
– substitutional water supply pipeline
Zajasovnik
– Jasovnik tunnel-west– pre-cut; protection of cut-out portal,
– protection and relocation of high and
low voltage power supply lines from motorway km 73.800 to km 79.320,
– protection and relocation of telecommunication lines – telecommunication connections from motorway km 73.800 to km
79.320.
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III. Ločica; east km 72.320; west km
73.480, comprising:
– deviations; approach roads, access
roads, forest and field paths,
– bridging (spanning) structures,
– waterstream regulation at crossings
with the motorway.
IV. The Trojane tunnel: east; west –
pre-cut; protection of the cut-out portal from
motorway km 79.250 to km 82.150, comprising
– East - pre-cut, protection of the cut-out
portal,
– West - pre-cut, protection of the
cut-out portal.
V. Arrangement of access roads - to deposit area for depositing non built-in excavated material.
3. Expected duration of construction of
the Works tendered is 20 months from the
day the Contractor is introduced into Works.
Works awarded will be billed at unit prices from the Bill of Quantities or will be
awarded on “turnkey-lump sum“ principle,
what is evident from the Bill of Quantities.
4. The estimated value of works is SIT
5,000,000,000.
5. Tenderers with adequate experiences may participate in this Tender of Contractors.
6. Tenderers may obtain the necessary
tender documents at the address below
upon payment of a non-refundable fee in
the amount SIT 100,000 (inclusive sales
tax) or equivalent in any foreign convertible
currency. Payments should be made to the
bank account number: 50105 - 601 13838, for payments in SIT and the bank
account number 5174/7 at Nova Ljubljanska Banka d.d. Ljubljana for Družba za
Državne ceste d.o.o. with a remark “ for the
tender documentation“.
If requested, the tender documents will
be promptly dispatched by courier (DHL etc),
however, at tenderes’ expense, but no liability is taken from us for loss or late delivery.
Only parties who purchase the tender documents will be eligible to submit Tenders.
7. Tenders must be delivered to the address below on or before 26 May 1998, by
9.00 a.m. The opening of bids will be on
the same day at 10.00 a.m. in the presence
of the tenderers’ representatives who wish
to attend. All Tenders must be accompanied by a Bid security in the minimum
amount of 3% (three percent) of the Bid
Price in Slovenian Tolars or equivalent in
any other foreign convertible currency.
Documentation received too late will be
rejected and returned unopened to the
sender.
8. Tender documents are available to
the Tenderers at the address below from
17 April 1998 to 24 April 1998 between
8.00 a.m. and 2.00 p.m. local time, Monday through Friday.
9. Prospective Tenderers may obtain
further information from, and inspect and
acquire the tender documents at the following office: dipl. Ing. Oto Rubinič,
Družba za državne ceste, d.o.o., Tržaška
19a, room no. 103, 1109 Ljubljana, Slovenia, phone no.: +386/61/178 8331, fax
no.: +386/61/ 178 8332
DARS, d.d.
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Javni razpis za izbiro izvajalca
s predhodnim ugotavljanjem
sposobnosti

Ob-1659
Elektro Gorenjska, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Bleiweisova 6, Kranj, objavlja
javni razpis
za predhodno ugotavljanje sposobnosti
izvajalcev, proizvajalcev, dobaviteljev
in vzdrževalcev za naslednjo opremo:
1. Informacijska oprema.
2. Informacijska oprema lokalnih mrež.
3. Inform. telekom. kabelske sisteme in
sisteme za neprekinjeno napajanje.
Predmet javnega razpisa je izbira izvajalcev, proizvajalcev, dobaviteljev in vzdržvalcev s predhdonim ugotavljanjem sposobnosti za:
1. Informacijska oprema
a) Osebni računalniki – delovne postaje;
b) Osebni računalniki – grafične postaje;
c) Tiskalniki;
d) Risalniki,
e) Čitalci;
f) Uporabniška programska oprema.
2. Informacijska oprema lokalnih mrež
a) Serverji,
b) Diskovni sistemi;
c) Tračne enote;
d) Operacijska programska oprema.
3. Inform. telekom. kabelske sisteme in
sisteme za neprekinjeno napajanje
a) Strukturirano TK omrežje poslovnih in
obratnih zgradb,
b) Oprema za neprekinjeno napajanje z
el. energijo TK naprav.
Podrobnejši opis predmetov javnega razpisa in postavljena merila za ugotavljanje
sposobnosti so razvidni iz razpisne dokumentacije.
1. Ponudniki se lahko prijavijo za vsako
posamezno točko (1, 2, 3,...) iz javnega
razpisa.
II. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Elektro Gorenjska javno podjetje za distsribucijo električne energije, d.d., kontaktna
oseba: Porenta Marjan, dipl. inž. Ul. Mirka
Vadnova 3, Kranj, tel. 064/283-254, faks
064/242-144.
III. Vsi zainteresirani ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo od 10. 4.
1998 do 17. 4. 1998 izključno med 10. in
12. uro v tajništvu Elektro Gorenjske, Bleiweisova 6/III, pri Slavki Ažman, tel.
064/283-622. Ponudniki morajo ob dvigu
razpisne dokumentacije predložiti pooblastilo o zatopanju v dveh izvodih (en izvod
pooblastila se potrdi) ter potrjen virmanski
nalog o plačilu razpisne dokumentacije v
višini 10.000 SIT na ŽR APP Kranj
51500-601-26042.
IV. Naročnik ne namerava organizirati sestanka s ponudniki.
V. Orientacijska vrednost razpisane
opreme znaša za 12 mesecev skupaj
29,000.000 SIT, in sicer za vse točke razpisa skupaj.
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VI. Možne lokacije montaže opreme so
lokacije na Mirka Vadnova 3, Stari cesti 3,
Bleiweisovi 6, Koroški 22 in v Žirovnici, Moste 2a.
VII. Dobava: sukcesivno v skladu s pozivi v obdobju 12 mesecev.
VIII. Merila za priznavanje sposobnosti:
merila navedena v razpisni dokumentaciji.
IX. Obvezni podatki in dokumentacija v
ponudbi: navedeno v razpisni dokumentaciji.
X. Ponudba naj vsebuje cene v informacijo naročniku.
XI. Ponudniki naj variantno navedejo tudi
možnost najema razpisane opreme.
XII. Ponudba, ki ne bo prejeta pravočasno in ne bo pravilno opremljena, se bo
obravnavala in bo vrnjena. Upoštevane bodo le ponudbe ponudnikov, ki bodo dvignili
orignalno razpisno dokumentacijo.
Ponudbe, ki ne bodo v celoti izpolnjevale zahtev iz IX točke javnega razpisa, bodo
izločene iz obravnave.
Prav tako bodo izločene vse ponudbe,
za katere se bo v postopku ugotovilo, da je
ponudnik navedel neresnične podatke.
XIII. Ponudbe v zaprti kuverti pošljite priporočeno ali vročite na naslov Elektro Gorenjska, d.d., Bleweisova 6/III, 4000 Kranj.
Ponudbe morajo prispeti do 30. 4. 1998,
do 10. ure.
XIV. Kuverta mora biti vidno označena:
Ne odpiraj – javni razpis št. IC 001/98. Na
ovojnici mora biti točen naziv in naslov ponudnika.
XV. Odpiranje kuvert bo v ponedeljek,
4. 5. 1998, ob 11. uri v sejni sobi, II. nadstropje, PE Kranj, Mirka Vadnova 3.
XVI. Predstavniki ponudnikov, ki bodo
prisotni na odpiranju, morajo imeti s seboj
pooblastila za zastopanje.
XVII. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
najkasneje v roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.
Elektro Gorenjska, d.d.
Ob-1660
Javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti za dobavo
različnih materialov in uslug za našo
komunalno dejavnost
1. Naročnik: Snaga Maribor, javno podjetje, d.o.o., Nasipna ul. 64, Maribor.
2. Predmet javnega razpisa: za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti za dobavo različnih materialov in uslug
za komunalno dejavnost – naročnika.
A) Dobava rezervnih delov in opreme za
komunalna vozila in delovne stroje po tipih.
B) Dobava zaščitnih sredstev po splošnih standardih in posebnih zahtevah naročnika.
C) Dobava drugih strojnih elementov.
D) Dobava barv, lakov in čistilnih sredstev.
E) Dobava hidravličnih cevi in opreme.
F) Dobava hidravličnih cilindrov in črpalk
z opremo.
G) Dobava izdelkov črne in barvne metalurgije.
H) Dobava in izdelava izdelkov iz lesa.
I) Dobava maziva.
J) Dobava tehničnih plinov.

K) Obnova in dobava avtoplaščev.
L) Vzdrževanje pisarniških strojev in opreme.
M) Storitve razgrinjanja in komprimiranja
komunalnih odpadkov na odlagališču komunalnih odpadkov Pobrežje.
N) Strojna dela na odlagališču posebnih
odpadkov v Metavi in odlagališču komunalnih odpadkov Pobrežje (ICB).
O) Storitve prevoza raznih materialov in
storitve z gradbeno mehanizacijo.
P) Vzdrževanje električne inštalacije in
električnih strojev.
R) Dobava – izposojanje kemičnih
WC-jev.
3. Ponudbe so lahko samo za določeno
tematsko področje od A–R pod 2. točko
tega razpisa.
V primeru, da ponudnik ponuja več tematskih pdoročij, naj bodo le-ta v ponudbi
ločeno prikazana.
4. Ponudba mora vsebovati:
– dokazilo o registraciji (za pravne osebe izpisek iz sodnega registra z opisom dejavnosti, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, za samostojne podjetnike pa priglasitev pri davčnem organu,
– bonitetne obrazce, ki niso starejši od
30 dni.
Za samostojne podjetnike, potrjena
davčna napoved za zadnje davčno obdobje
– reference,
– cenik blaga, rezervnih delov, opreme
delovnih ur, strojnih ur,
– in vsi elementi pod 5. točko (merila).
Pogodbeno dogovorjene cene so fiksne
za obdobje 12 mesecev (oziroma po določilih pogodbe).
Pogodba se sklene za obdobje 12 mesecev.
5. Merila:
– cena,
– dobavni roki,
– plačilni pogoji,
– garancija,
– ugodnosti pri nudenju servisnih storitev in dobavi rezervnih delov,
– reference,
– druge ugodnosti.
6. Način oddaje ponudb
Interesenti morajo oddati ponudbe na naslov: Snaga Maribor, javno podjetje d.o.o.,
Nasipna ul. 64, 2000 Maribor, v 14 dneh
od dneva objave v Uradnem listu RS.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS ter z navedbo oznake predmeta naročila iz 2. točke, za katero se ponudnik prijavlja.
7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo naslednji dan
po roku oddaje ponudb ob 11. uri v prostorih Snage Maribor, Nasipna ul. 64.
8. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa v 14 dneh po odpiranju ponudb.
9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dobijo na naslovu
naročnika Snaga Maribor, Nasipna ul. 64,
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Št.

kont. oseba Mijo Kočiš, tel. 305-650 med
7. in 9. uro.
Snaga Maribor,
javno podjetje, d.o.o.

Predvideni datum objave dodelitve naročila: 15. 6. 1998.
Inštitut za varovanje zdravja
Republike Slovenije

Št. 22/98
Ob-1705
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

Zbiranje predlogov

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Inštitut za varovanje zdravja Republike
Slovenije, kont. oseba Nataša Klun, Grablovičeva 44, Ljubljana, tel. 061/140-20-30,
faks 061/323-955.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: kemikalije.
3. Orientacijska vrednost naročila:
50,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 1. 6. 1998 in zaključek 1. 6. 1999.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane pri ocenjevanju ponudb: druga merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike
v višini 5%.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 22. 5. 1998 do
11. ure, na naslov: Inštitut za varovanje
zdravja Republike Slovenije, Trubarjeva 2,
Ljubljana, organizacija Inštitut za varovanje
zdravja Republike Slovenije, prevzemnica
Radelj Rozenka, Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana,
tel.
061/13-23-245,
faks
061/323-955, soba št. 001.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene 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 22. 5. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Inštitut za varovanje
zdravja Republike Slovenije, odpiranje vodi
Nataša Klun, Trubarjeva 2, Ljubljana, tel.
061/13-23-245, faks 061/323-955, soba
št. 104.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 1. 6. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Inštitut za varovanje zdravja
Republike Slovenije, kont. oseba Suzana
Guštin, Trubarjeva 2, Ljubljana, tel.
140-20-30, faks 323-955.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 21. 4. 1998 za 10.000 SIT.
Način plačila: pred prevzemom razpisne
dokumentacije,na
račun
številka:
50100-603-41773.
9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
Ponudba mora veljati do: 30. 6. 1998.
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– 5. točka: Utemeljitev izbire ponudnika, pravilno glasi:
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: V skladu z merili je bil izbran en
ponudnik, katerega ponudba je bila v skladu z vsemi razpisnimi pogoji in cenovno
ugodnejša.
Carinska uprava RS, Ljubljana

Ob-1738
Na podlagi 57. člena zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavljamo

Št. 2.0.-988/98
Ob-1647
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

javni razpis
za zbiranje predlogov
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Rudnik lignita Velenje, kont. oseba Franci Lenart, Partizanska 78, Velenje, tel.
063/853-312 int. 1453, e-mail franci.lenart@rlv.si in Termoelektrarna Šoštanj, kont.
oseba Egon Jurač, Lole Ribarja 18, Šoštanj, tel. 063/42-03-290.
2. Predmet javnega naročila: javno zbiranje predlogov za izdelavo projekta
“Gospodarjenje z vodami v pridobivalnem prostoru Rudnika lignita Velenje”.
3. Predvideni čas izvedbe naročila: do
konca leta 1999.
4. Merila za izbiro najugodnejšega predloga
Pri ocenjevanju predlogov bo strokovna
komisija dala prednost zlasti usposobljenosti ter sposobnosti ponudnika in ustreznosti
ponujenega predloga. Upoštevana bodo tudi druga merila, določena v razpisni dokumentaciji.
5. Predvideni čas za izdelavo predloga:
19. 5. 1998 do 12. ure.
Predloge dostaviti na naslov: Rudnik lignita Velenje, Partizanska 78, 3320 Velenje,
prevzemna oseba tajnica direktorja.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
6. Komisija bo predloge odprla 20. 5.
1998.
7. Ponudniki bodo obveščeni o rezultatih do 15. 6. 1998.
8. Razpisna dokumentacija je na razpolago 10 dni po objavi v Uradnem listu RS.
Rudnik lignita Velenje, p.o.

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Slovenske železnice, d.d., Infrastruktura, kont. oseba Anton Gliha, Kolodvorska
11, Ljubljana, tel. 13-13-144, faks
13-36-037.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izvedba gradbenega inženiringa, nadzora in komercialne
dejavnosti v zvezi z izvedbo in prodajo
stanovanj pri prenovi samskega doma v
stanovanjski objekt na Steletovi 4 v Ljubljani.
3. Orientacijska vrednost naročila:
50,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 5 mesecev.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 20. 3.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Slovenske
železnice, Infrastruktura, Kolodvorska 11,
1506 Ljubljana.
Število prispelih ponudb: 5, najnižja cena: 20,343.472 SIT, najvišja cena:
47,350.000 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 13, z dne 20. 2.
1998; Ob-705.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 10. 4. 1998.
Slovenske železnice, d.d., Ljubljana,
Infrastruktura

Sklepi po 42. členu
Popravek
Št. 04-03-938/12-98
Ob-1760
V objavi sklepa o izbiri najugodnejšega
ponudnika za dobavo carinske žice in carinskih zalivk za potrebe carinske službe, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 22, z dne
20. 3. 1998, Ob-1193, se:
– 4. točka pravilno glasi: “Rok začetka
in dokončanja del: začetek 15. 4. 1998 in
zaključek 15. 5. 1998.”

Ob-1648
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: 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, e-mail
Barbara.Gasperlin@curs.sigov.mail.si.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: izdelava 4.000 tekočih metrov tkanine za letne srajce in
11.400 tekočih metrov tkanine za zimske srajce, dobava tkanine za letne in
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zimske srajce se bo izvajala na lokacijo
proizvajalca letnih in zimskih srajc.
3. Orientacijska vrednost naročila:
11,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 10. 4. 1998 in zaključek 31. 5. 1998 in
15. 7. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb so bile upoštevane preference za domače ponudnike v
višini 10%.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: v skladu z merili sta bila izbrana
dva ponudnika, katerih ponudbi sta bili v
skladu z vsemi razpisnimi pogoji in cenovno
ugodnejši.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 16. 3.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Carinska uprava RS, Šmartinska 130, 1523 Ljubljana,
sejna soba, 11. nad.
Število prispelih ponudb: 3, najnižja cena: 9,954.420 SIT, najvišja cena:
11,008.200 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 13, z dne 20. 2.
1998; Ob-757.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 10. 4. 1998.
Ob-1649
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: 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, e-mail Barbara.Gasperlin@curs.sigov.mail.si.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: izdelava 12.000 parov moških letnih nogavic in 12.000 parov moških zimskih nogavic ter 4.560
parov ženskih hlačnih nogavic; dobava
moških letnih in zimskih nogavic ter ženskih hlačnih nogavic, se bo izvajala na
lokacije posameznih carinarnic: Celje,
Dravograd, Jesenice, Koper, Ljubljana,
Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica in
Sežana.
3. Orientacijska vrednost naročila:
8,900.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 11. 4. 1998 in zaključek 31. 5. 1998 in
31. 8. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb so bile upoštevane preference za domače ponudnike v
višini 10%.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: v skladu s prvim odstavkom 41.
člena ZJN naročnik ni sprejel sklepa o izbiri
najugodnejšega ponudnika.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
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Javno odpiranje ponudb je bilo 19. 3.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Carinska uprava RS, Šmartinska 130, 1523 Ljubljana,
sejna soba, 11. nad.
Število prispelih ponudb: 3, najnižja cena: 1,418.160 SIT, najvišja cena:
8,520.288 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 15, z dne 27. 2.
1998; Ob-924.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 10. 4. 1998.
Ob-1650
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: 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, e-mail Barbara.Gasperlin@curs.sigov.mail.si.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: izdelava 370 parov
ženskih letnih čevljev in 1.580 parov
moških spomladansko-jesenskih čevljev; dobava ženskih letnih in moških
spomladansko-jesenskih čevljev se bo
izvajala na lokacije posameznih carinarnic: Celje, Dravograd, Jesenice, Koper,
Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica in Sežana.
3. Orientacijska vrednost naročila:
13,400.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 18. 4. 1998 in zaključek 31. 5. 1998 in
30. 6. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb so bile upoštevane preference za domače ponudnike v
višini 10%.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: naročnik ni sprejel sklepa o izbiri
najugodnejšega ponudnika za izdelavo ženskih letnih čevljev v skladu s 1. točko 41.
člena ZJN in za izdelavo moških spomladansko-jesenskih čevljev v skladu z 2. točko 42. člena ZJN.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 26. 3.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Carinska uprava RS, Šmartinska 130, 1523 Ljubljana,
sejna soba, 11. nad.
Število prispelih ponudb: 5, najnižja cena: 7,429.792 SIT, najvišja cena:
12,085.700 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 18, z dne 6. 3. 1998;
Ob-1030.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 10. 4. 1998.
Carinska uprava RS Ljubljana

Ob-1651
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: Telekom Slovenije, p.o., PE Novo mesto, kont. oseba Marko Kovačič, dipl. inž.,
Novi trg 7a, Novo mesto, tel.
068/371-511, faks 068/323-564.
2. Predmet javnega naročila: blago,
gradbena dela, storitve.
Navedba vsebine: 1, 2 izgradnja in
vzdrževanje RNO in KKO na območju Dolenjske in Bele Krajine; 3, 4 izgradnja in
vzdrževanje RNO in KKO na območju Posavja.
3. Orientacijska vrednost naročila:
45,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 15. 4. 1998 in zaključek 30. 6. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena; druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: najnižja cena, reference.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 19. 3.
1998 ob 14. uri, na naslovu: Telekom Slovenije, p.o., PE Novo mesto, Novi trg 7a,
8000 Novo mesto.
Število prispelih ponudb: 17, najnižja cena: 30,591.713,25 SIT, najvišja cena:
64,544.270,20 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 13, z dne 20. 2.
1998; Ob-784.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 10. 4. 1998.
Ob-1652
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: Telekom Slovenije, p.o., PE Novo mesto, kont. oseba Marko Kovačič, dipl. inž.,
Novi trg 7a, Novo mesto, tel.
068/371-511, faks 068/323-564.
2. Predmet javnega naročila: blago,
gradbena dela, storitve.
Navedba vsebine:
1. obsekavanje tk linij na območju
Dolenjske in Bele Krajine,
2. obsekavanje tk linij na območjuPosavja.
3. Orientacijska vrednost naročila:
6,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 15. 4. 1998 in zaključek 31. 7. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena; druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
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Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: najnižja cena, reference.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 19. 3.
1998 ob 13. uri, na naslovu: Telekom Slovenije, p.o., PE Novo mesto, Novi trg 7a,
8000 Novo mesto.
Število prispelih ponudb: 9, najnižja cena: 7,015.000 SIT, najvišja cena:
9,652.250 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 13, z dne 20. 2.
1998; Ob-786.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 10. 4. 1998.
Ob-1653
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: Telekom Slovenije, p.o., PE Novo mesto, kont. osebi Udovč Peter, dipl. inž. in
Roman Gabrijel, dipl. inž., Novi trg 7a, Novo mesto, tel. 068/371-051, 371-120,
faks 068/322-853.
2. Predmet javnega naročila: blago,
gradbena dela, storitve.
Navedba vsebine: izgradnja KKO in
RNO KATC Straža.
3. Orientacijska vrednost naročila:
15,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 11. 5. 1998 in zaključek 30. 6. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena; druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: najnižja cena, reference.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 27. 3.
1998 ob 11. uri, na naslovu: Telekom Slovenije, p.o., PE Novo mesto, Novi trg 7a,
8000 Novo mesto.
Število prispelih ponudb: 12, najnižja cena: 12,374.107 SIT, najvišja cena:
19,570.000 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 18, z dne 6. 3. 1998;
Ob-1039.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 1. 5. 1998.
Ob-1654
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

Št.

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Telekom Slovenije, p.o., PE Novo mesto, kont. osebi Možina Marjan, el. inž. in
Roman Gabrijel, dipl. inž., Novi trg 7a, Novo mesto, tel. 068/371-050, 371-120,
faks 068/322-853.
2. Predmet javnega naročila: blago,
gradbena dela, storitve.
Navedba vsebine: zgraditev KKO in
RNO Adlešiči.
3. Orientacijska vrednost naročila:
8,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 15. 4. 1998 in zaključek 31. 5. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena; druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: najnižja cena, reference.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 19. 3.
1998 ob 12. uri, na naslovu: Telekom Slovenije, p.o., PE Novo mesto, Novi trg 7a,
8000 Novo mesto.
Število prispelih ponudb: 5, najnižja cena: 8,634.049 SIT, najvišja cena:
10,610.407 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 13, z dne 20. 2.
1998; Ob-785.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 10. 4. 1998.
Telekom Slovenije, p.o.,
PE Novo mesto
Ob-1655
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: Republiški zavod za zaposlovanje, kont.
oseba Mija Poglajen, Glinška 12, Ljubljana,
tel. 125-14-41, faks 125-98-23.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: sukcesivna dobava
pisarniškega, računalniškega in drugega potrošnega materiala.
3. Orientacijska vrednost naročila:
85,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 1. 4. 1998 in zaključek 31. 3. 1999.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.
Pri ocenjevanju ponudb so bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: cena 70%, rok dobave 15%, plačilni pogoji 5%, druge ugodnosti 10%.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 2. 3.
1998 ob 12.30, na naslovu: OE Ljubljana,
Parmova 32, Ljubljana.
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Naročnik: RZZ, Glinška 12, 1000 Ljubljana.
Število prispelih ponudb: 12.
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 7, z dne 30. 1. 1998;
Ob-398.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 1. 4. 1998.
Republiški zavod za zaposlovanje,
Ljubljana
Ob-1656
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 Tržič, kont. oseba Vesna Paljk,
Trg svobode 18, Tržič, tel. 064/56-34-62,
faks 064/56-11-74.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izdelava projektne
dokumentacije PGD in PZI za gradnjo
Osnovne šole Tržič in večnamenske/športne dvorane Tržič.
3. Orientacijska vrednost naročila:
8,300.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek april 1998 in zaključek julij 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: v skladu z merili je bil izbran ponudnik, katerega ponudba je bila v skladu z
vsemi razpisnimi pogoji in cenovno ugodna.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 23. 3.
1998 ob 12. uri, na naslovu: Občina Tržič,
Trg svobode 18, 4290 Tržič.
Število prispelih ponudb: 8, najnižja cena: 7,987.500 SIT, najvišja cena:
17,274.300 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 18, z dne 6. 3. 1998;
Ob-985.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 15. 4. 1998.
Občina Tržič
Ob-1657
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: Agencija za radioaktivne odpadke, Ljubljana, kont. oseba Boris R. Jan, Parmova
53, Ljubljana, tel. 13-23-280, faks
13-25-112.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine:
2.1. izdelava projekta “Kriteriji za
sprejem nizko in srednje radioaktivnih
odpadkov v odlagališče”,
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2.2. izdelava projekta “Priprava strokovnih podlag za izdelavo strategije ravnanja z nizko in srednje radioaktivnimi
odpadki v Sloveniji”,
2.3. izdelava projekta “Odlagališče
nizko in srednje radioaktivnih odpadkov
– idejna rešitev za površinsko odlagališče”.
3. Orientacijska vrednost naročila:
za izdelavo projekta pod 2.1. – vrednost
7,500.000 SIT,
za izdelavo projekta pod 2.2. – vrednost
16,000.000 SIT,
za izdelavo projekta pod 2.3. – vrednost
10,000.000 SIT.
4. Rok dokončanja del:
za izdelavo projekta pod 2.1.: 7 mesecev od dneva sklenitve pogodbe,
za izdelavo projekta pod 2.2.: 5 mesecev od dneva sklenitve pogodbe,
za izdelavo projekta pod 2.3.: 9 mesecev od dneva sklenitve pogodbe.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena; druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: reference.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 20. 3.
1998 ob 12. uri, na naslovu: Agencija za
radioaktivne odpadke, Ljubljana, Parmova
53, 1000 Ljubljana.
Število prispelih ponudb: Ad a) 3, Ad b)
2, Ad c) 2.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 15, z dne 27. 2.
1998; (popravek v Uradnem listu RS, št.
18, z dne 6. 3. 1998).
Agencija za radioaktivne odpadke,
Ljubljana
Št. 47/98
Ob-1658
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: Osnovna šola Venclja Perka Domžale,
kont. oseba Marijan Stopar, ravnatelj, Ljubljanska 58a, Domžale, tel. 061/711-187,
faks 061/711-187, soba št. 64.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: čiščenje šolskih prostorov ca. 6773 m2.
3. Orientacijska vrednost naročila:
9,900.000 SIT/letno.
4. Rok začetka del: začetek 6. 4. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: cena, bonitete ponudnika, reference, rok začetka izvajanja del, število in
usposobljenost kadrov, finančno stanje,
strokovnost pripravljene ponudbe in podanost njenih elementov, kompleksnost ponudbe, druge ugodnosti.
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6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 23. 2.
1998 ob 8.03, na naslovu: Osnovna šola
Venclja Perka, Ljubljanska 58a, 1230 Domžale.
Število prispelih ponudb: 8, najnižja cena: 783,013,56 SIT, najvišja cena:
1,038.398,43 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 7, z dne 30. 1. 1998;
Ob-458.
Osnovna šola Venclja Perka, Domžale
Št. 4/98
Ob-1662
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
in v zvezi s 50. členom zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavljamo
sklep
o priznanju sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Jadranska c. 31, Ankaran, kont. oseba Lilijana
Vouk,
tel.
066/462-252,
faks
066/527-185.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nabava živil in materiala za prehrano po skupinah:
I. skupina: meso in mesni izdelki, ribe in
morski sadeži,
II. skupina: sadje in zelenjava,
III. skupina: mleko in mlečni izdelki,
IV. skupina: kruh, mlevski in pekarski
izdelki,
V. skupina: maščobe rastlinskega izvora, sladkor, sladki namazi, napitki.
3. Orientacijska vrednost naročila:
60,000.000 SIT;
oziroma po skupinah:
I. skupina v vrednosti: 26,500.000 SIT,
II. skupina v vrednosti: 8,000.000 SIT,
III. skupina v vrednosti: 9,000.000 SIT,
IV. skupina v vrednosti: 9,500.000 SIT,
V. skupina v vrednosti: 7,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 12 mesecev od sklenitve
pogodbe z izbranim ponudnikom.
5. Utemeljitev izbire ponudnikov
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: vsi kriteriji navedeni v razpisni dokumentaciji.
Sposobnost se prizna:
I. skupina:
1. Kmetijsko gozdarska zadruga Postojna, p.o., Postojna,
2. Košaki TMI, d.d., Maribor,
3. Kras commerce, d.d., Sežana.
IV. skupina::
1. Kruh Koper, d.d., Koper,
2. Mlinotest pekarna Koper, d.o.o.,Koper,
3. Žito pekarstvo in testeninarstvo,
d.o.o., Ljubljana,
4. Pekarna Pečjak, d.o.o., Škofljica,
5. Lidija Kovač, s.p. “Broker” Loče.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je potekalo za
skupine po naslednjem razporedu:
I. skupina: 4. 3. 1998 ob 13. uri,
II. skupina: 5. 3. 1998 ob 9. uri,
III. skupina: 5. 3. 1998 ob 13. uri,
IV. skupina: 6. 3. 1998 ob 9. uri,
V. skupina: 6. 3. 1998 ob 13. uri,
na naslovu: Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran, v
sejni sobi na upravi, tel. 066/462-112, faks
066/527-185.
Število prispelih ponudb po skupinah:
I. skupina: 8,
II. skupina: 9,
III. skupina: 5,
IV. skupina: 6,
V. skupina: 10.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti (50. člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 7, z dne 30. 1. 1998;
Ob-394.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 10. 4. 1998.
Ortopedska bolnišnica Valdoltra
Ob-1663
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: Geodetska uprava Republike Slovenije,
kont. oseba Vesna Divjak, Zemljemerska
12, Ljubljana, tel. 178-49-18, faks
178-49-09, soba št. P10.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: kaširanje in uokvirjanje kartografskih izdelkov, izdelavo
map za zaščito načrtov ter tiskanje brošur in promocijskega materiala.
3. Orientacijska vrednost naročila:
5,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 1. 4. 1998 in zaključek 31. 3. 1999.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: vsi kriteriji navedeni v razpisni dokumentaciji.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 10. 3.
1998 ob 11.30, na naslovu: Geodetska
uprava Republike Slovenije, Zemljemerska
12, Ljubljana.
Število prispelih ponudb: 2, najnižja cena: ponudnik je izpolnil cenik iz razpisne
dokumentacije, najvišja cena: ponudnik je
izpolnil cenik iz razpisne dokumentacije.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 9, z dne 6. 2. 1998;
Ob-507.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 10. 4. 1998.
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Ob-1664
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: Geodetska uprava Republike Slovenije,
kont. oseba Vesna Divjak, Zemljemerska
12, Ljubljana, tel. 178-49-18, faks
178-49-09, soba št. P10.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine:
2.1. tisk državnih topografskih kart
1:25000 (DTK25),
2.2. izrisi iz digitalnih baz (DKN,
DOF5, RPE),
2.3. reprografske storitve.
3. Orientacijska vrednost naročila:
2.1. – 23,000.000 SIT,
2.2. – 12,000.000 SIT,
2.3. – 26,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 1. 4. 1998 in zaključek 31. 3. 1999.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: vsi kriteriji navedeni v razpisni dokumentaciji, za nalogi 2.2. in 2.3. ni izbran
izvajalec.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 10. 3.
1998 ob 9.30, na naslovu: Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska 12,
Ljubljana.
Število prispelih ponudb: 2, najnižja cena: 15,778.507 SIT, najvišja cena:
20,853.000 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 9, z dne 6. 2. 1998;
Ob-508.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 10. 4. 1998.
Geodetska uprava Republike Slovenije
Ob-1665
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o priznanju sposobnosti
Naročnik: Mestna občina Ljubljana,
Mestni trg 1, Ljubljana.
Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: predhodna sposobnost za izvajanje strokovnega inženiringa in nadzorstva nad gradnjo za potrebe Mestne občine Ljubljana, št.
JR-42/98.
Ime oziroma naziv ponudnikov, ki jim je
bila priznana predhodna usposobljenost:
1. IN CO servis, Tbilisijska 85, Ljubljana,
2. USZ podjetje za urejanje stavbnih
zemljišč, Vojkova 63, Ljubljana,
3. SŽ projektivno podjetje Ljubljana, Vilharjeva 16a, Ljubljana,

Št.

4. D.I.A., Poljanski nasip 28, Ljubljana,
5. Komunalno podjetje Ljubljana, Tbilisijska 61, Ljubljana,
6. Javna razsvetljava, Litijska 263, Ljubljana,
7. Imovina, Trg MDB 14, Ljubljana,
8. Imos, d.d., Dunajska 56, Ljubljana,
9. EE Enginering, Železna cesta 16,
Ljubljana,
10. Lokainvest, Kapucinski trg 7, Škofja
Loka,
11. Interm, Pernetova 16, Trzin,
12. LUZ, Vojkova 57, Ljubljana,
13. Projekt nizke gradnje, Vojkova 65,
Ljubljana,
14. Digat Inženiring, Slovenska c. 19,
Ljubljana,
15. IBE, Hajdrihova 4, Ljubljana,
16. Rudis, Poslovno združenje, Trg revolucije 25b, Trbovlje,
17. IZTR, Slovenska cesta 19, Ljubljana,
18. CEE Inženiring za energetiko in ekologijo, Jamova cesta 20, Ljubljana,
19. Dominvest, Cesta Maršala Tita 18,
Jesenice,
20. LIZ Inženiring, Vurnikova 2, Ljubljana,
21. IMOS GEA, Dunajska c. 58, Ljubljana,
22. IMOS Inženiring, Linhartova 13,
Ljubljana,
23. HIS, Vodovodna 97, Ljubljana,
24. EN BIRO, Brnčičeva 31, Ljubljana.
Utemeljitev izbire ponudnika: naročnik je
predhodno usposobljenost ugotavljal na
podlagi izpolnjevanja pogojev za poslovanje
na razpisanem področju, strokovno-kadrovske usposobljenosti ponudnika, finančnega
stanja ponudnika in reference ponudnika.
Javno odpiranje ponudb je bilo 26. 2.
1998 ob 13. uri, v prostorih Mestne občine
Ljubljana, Adamič Lundrovo nabrežje 2,
Ljubljana, pred sobo št. 143/I.
Objava javnega naročila: Uradni list RS,
št. 5, z dne 23. 1. 1998.
Mestna občina Ljubljana
Št. 04800
Ob-1692A
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: Pošta Slovenije, d.o.o., kont. oseba Peter Hometer, Slomškov trg 10, Maribor, tel.
062/449-200, faks 062/449-2311, III.
nad.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: 111 dostavnih vozil, 3 osebna vozila.
3. Orientacijska vrednost naročila:
147,900.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 15. 4. 1998 in zaključek 31. 12. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena; druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb so bile upoštevane preference za domače ponudnike v
višini 10%.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: ugodne cene, dobre reference in
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zmogljivosti, najdaljši garancijski rok, ustrezne tehnične zmogljivosti, odzivni čas, servisne storitve, vzdrževanje avtomobilov.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 12. 3.
1998, ob 9. uri, na naslovu: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor.
Število prispelih ponudb: 11, najnižja cena: 11,588.526 SIT – delna ponudba, najvišja cena: 162,000.000 SIT – delna ponudba.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 9 z dne 6. 2. 1998,
Ob-513.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 10. 4. 1998.
Št. 04800
Ob-1692B
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: Pošta Slovenije, d.o.o., kont. oseba Peter Hometer, Slomškov trg 10, Maribor, tel.
062/449-200, faks 062/449-2311, III.
nad.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine:
1. pisarniški material, dostava po poštah,
2. čistilni material, dostava po poštah
Slovenije,
3. potrošni material, dostava po poštah v Sloveniji.
3. Orientacijska vrednost naročila:
147,600.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 9. 3. 1998 in zaključek 8. 3. 1999.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena; druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb so bile upoštevane preference za domače ponudnike v
višini 10%.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: najugodnejše cene in reference
pri naročniku.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo na naslovu: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10, Maribor.
Število prispelih ponudb: 25, najnižja cena: 1,411.540,71 SIT – delna ponudba,
najvišja cena: 97,699.079,91 SIT – delna
ponudba.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 7. z dne 30. 1. 1998,
Ob-397.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 8. 4. 1998.
Ob-1692C
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
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sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Pošta Slovenije, d.o.o., kont. oseba Peter
Hometer, Slomškov trg 10, Maribor, tel.
062/449-200, faks 062/449-2311, III. nad.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: vzdrževanje vozil.
3. Orientacijska vrednost naročila:
70,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 9. 4. 1998 in zaključek 8. 4. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena; druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: prostorska pokritost, najugodnejša cena.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 6. 3.
1998, ob 8. uri, na naslovu: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor.
Število prispelih ponudb: 17, najnižja cena: 1.700 SIT na del. uro, najvišja cena:
3.834 SIT na del. uro.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 7. z dne 30. 1. 1998,
Ob-396.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 8. 4. 1998.
Ob-1692Č
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: Pošta Slovenije, d.o.o., kont. oseba Peter Hometer, Slomškov trg 10, Maribor, tel.
062/449-200, faks 062/449-2311, III.
nad.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: 250 kos poštni moped.
3. Orientacijska vrednost naročila:
37,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 10. 4. 1998 in zaključek 31. 12. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena; druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: ugodna cena.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 6. 3.
1998, ob 9. uri, na naslovu: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor.
Število prispelih ponudb: 2, najnižja cena: 38,612.500 SIT, najvišja cena:
69,250.000 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 7. z dne 30. 1. 1998,
Ob-395.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 8. 4. 1998.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
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Ob-1715
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: Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.,
kont. oseba Milivoj Plevčak, Obrežna 170,
Maribor, tel. 062/30-05-770, faks
062/30-05-665.
2. Predmet javnega naročila: nakup
osebnih zaščitnih sredstev v letih 1998,
1999 in 2000.
3. Letna orientacijska vrednost naročila: 10,500.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja dobav: začetek leto 1998, zaključek leto 2000.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: plačilni in dobavni pogoji, reference, sposobnost prilagajanja potrebam
naročnika, ponudbena cena, kvaliteta blaga.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 24. 3.
1998, ob 11. uri, v sobi 215 v 2. nadstropju poslovne stavbe CV Dravskih elektrarn
Maribor, Obrežna 170, Maribor.
Število prispelih ponudb: 6, najnižja cena: 7,379.423,10 SIT, najvišja cena:
15,650.226,90 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 20 z dne 13. 3. 1998,
Ob-1140.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 10. 4. 1998.
Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.,
Maribor
Št. 03/17368/97
Ob-1719
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: Telekom Slovenije, p.o., PE Ljubljana,
Stegne 19, Ljubljana.
2. Predmet javnega naročila: izbira izvajalca za gradnjo naslednjih objektov:
– telefonskega kabelskega omrežja
KKO Ljubljana, Kare 12,
telefonskega kabelskega omrežja
KKO Ljubljana, Kare 13,
telefonskega kabelskega omrežja
KKO Ljubljana, Kare 43,
telefonskega kabelskega omrežja
KKO Ljubljana, Kare 38 in 48,
telefonskega kabelskega omrežja
KKO in RNO Krtina,
telefonskega kabelskega omrežja
KKO in RNO Trojane,
telefonskega kabelskega omrežja
KKO in RNO Brezovica (samo gradbena
dela),

telefonskega kabelskega omrežja
KKO in RNO Podgorica (samo gradbena
dela).
3. Orientacijska vrednost naročila:
– telefonskega kabelskega omrežja KKO
Ljubljana, Kare 12 – 140 mio SIT,
telefonskega kabelskega omrežja KKO
Ljubljana, Kare 13 – 140 mio SIT,
telefonskega kabelskega omrežja KKO
Ljubljana, Kare 43 – 145 mio SIT,
telefonskega kabelskega omrežja KKO
Ljubljana, Kare 38 in 48 – 100 mio SIT,
telefonskega kabelskega omrežja KKO
in RNO Krtina – 80 mio SIT,
telefonskega kabelskega omrežja KKO
in RNO Trojane – 100 mio SIT,
telefonskega kabelskega omrežja KKO
in RNO Brezovica (samo gradbena dela) –
60 mio SIT,
telefonskega kabelskega omrežja KKO
in RNO Podgorica (samo gradbena dela) –
75 mio SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del:
– telefonskega kabelskega omrežja KKO
Ljubljana, Kare 12 – začetek 10. 5. 1998,
zaključek 10. 9. 1998,
telefonskega kabelskega omrežja KKO
Ljubljana, Kare 13 – začetek 10. 5. 1998,
zaključek 10. 8. 1998,
telefonskega kabelskega omrežja KKO
Ljubljana, Kare 43 – začetek 10. 5. 1998,
zaključek 30. 9. 1998,
telefonskega kabelskega omrežja KKO
Ljubljana, Kare 38 in 48 – začetek 10. 5.
1998, zaključek 10. 9. 1998,
telefonskega kabelskega omrežja KKO
in RNO Krtina – začetek 1. 5. 1998, zaključek 30. 8. 1998,
telefonskega kabelskega omrežja KKO
in RNO Trojane – začetek 20. 4. 1998,
zaključek 10. 8. 1998,
telefonskega kabelskega omrežja KKO
in RNO Brezovica (samo gradbena dela) –
začetek 10. 5. 1998, zaključek 1. 8. 1998,
telefonskega kabelskega omrežja KKO
in RNO Podgorica (samo gradbena dela) –
začetek 15. 4. 1998, zaključek 1. 8. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 20. 2.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Telekom Slovenije, p.o., PE Ljubljana, Stegne 19, Ljubljana.
Število prispelih ponudb: 9
Podatki o izbranem najugodnejšem ponudniku:
1. GML, d.d., Celovška 269, Ljubljana:
– telefonskega kabelskega omrežja
KKO in RNO Brezovica (samo gradbena
dela),
– telefonskega kabelskega omrežja
KKO in RNO Podgorica (samo gradbena
dela).
2. Tegrad, d.d., Kamniška 41, Ljubljana:
– telefonskega kabelskega omrežja
KKO Ljubljana, Kare 13,
– telefonskega kabelskega omrežja
KKO Ljubljana, Kare 38 in 48,
– telefonskega kabelskega omrežja
KKO in RNO Trojane.
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3. Mensel, d.o.o., Cesta v Gorice 37,
Ljubljana:
– telefonskega kabelskega omrežja
KKO in RNO Krtina.
4. PAP Telematika, d.o.o., Pivovarniška 6, Ljubljana:
– telefonskega kabelskega omrežja
KKO Ljubljana, Kare 12,
– telefonskega kabelskega omrežja
KKO Ljubljana, Kare 43.
Vrednost dodeljenega naročila: (zneski
brez p.d.):
– telefonskega kabelskega omrežja KKO
Ljubljana, Kare 12 – 123,586.348 SIT,
– telefonskega kabelskega omrežja KKO
Ljubljana, Kare 13 – 189,635.016,50 SIT,
– telefonskega kabelskega omrežja KKO
Ljubljana, Kare 43 – 168,290.586,40 SIT,
– telefonskega kabelskega omrežja KKO
Ljubljana, Kare 38 in 48 – 119,430.567,30
SIT,
– telefonskega kabelskega omrežja KKO
in RNO Krtina – 35,647.945,35 SIT,
– telefonskega kabelskega omrežja KKO
in RNO Trojane – 53,318.768,36 SIT,
– telefonskega kabelskega omrežja KKO
in RNO Brezovica (samo gradbena dela) –
43,092.803,70 SIT,
– telefonskega kabelskega omrežja KKO
in RNO Podgorica (samo gradbena dela) –
88,759.811 SIT.
7. Postopek izbire dobavitelja: javni razpis za izbiro dobavitelja brez omejitev (18.
do 42. člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 87 z dne 29. XII.
1997; Ob-5601.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 10. 4. 1998.
Telekom Slovenije, p.o.,
PE Ljubljana
Št. 640-09/98-23
Ob-1720
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 Komen, kont. oseba Bojana Kermolj, Komen 86, Komen, tel. 067/78-401,
faks 067/78-400.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: gradnja podružnične šole in vrtca Štanjel.
3. Orientacijska vrednost naročila:
140,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: v 6 mesecih po podpisu
pogodbe.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe:
– ima najpopolnejšo kadrovsko sestavo,
– imajo najustreznejše reference na šolskih objektih,
– ponudbena cena je konkurenčna,
– imajo plačilne pogoje, ki so najustreznejši za naročnika.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Št.

Javno odpiranje ponudb je bilo 9. 2.
1998 ob 16. na naslovu: Občina Komen,
Komen 86, Komen.
Število prispelih ponudb: 4, najnižja cena: 168,067.599 SIT, najvišja cena:
215,092.262 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 3, z dne 17. 1. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: maj 1998.
Občina Komen
Št. 78/98-846
Ob-1721
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: Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o., kont.
oseba Kržan Jože, dipl. inž. rud., Titova ul.
106, Senovo, tel. 0608/71-300, faks
0608/71-879.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: likvidacija separacije s pripadajočimi objekti.
3. Orientacijska vrednost naročila:
10,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 1. 5. 1998 in zaključek 30. 6. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: cena, reference, garancijski rok,
izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, ostale ugodnosti.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 9. 3.
1998 ob 11. uri, na naslovu: Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o., Titova 106, Senovo.
Število prispelih ponudb: 7, najnižja cena: 5,330.765 SIT, najvišja cena:
10,028.595 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 17, z dne 30. 1.
1998; Ob-425.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 10. 4. 1998.
Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o.
Št. 2.0.-1019/98
Ob-1722
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: Slovenske železnice, d.d., kont. oseba
Irena Zore, dipl. inž. gr., Kolodvorska 11,
Ljubljana, tel. 13-13-144, int. 24-71, faks
13-36-037.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
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Navedba vsebine: sanacija kamnitega
mostu na odseku proge Celje–Šentjur v
km 527-170.
3. Orientacijska vrednost naročila:
7,000.000 SIT.
4. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena; druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: najkrajši rok izvedbe.
5. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 12. 3.
1998 ob 11. uri, na naslovu: Slovenske
železnice, d.d., Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana.
Število prispelih ponudb: 8, najnižja cena: 4,750.288 SIT, najvišja cena:
4,947.693 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 13 z dne 20. 2. 1998;
Št. 704.
Slovenske železnice, d.d.
Ljubljana
Ob-1744
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: Telekom Slovenije, PE Maribor, kont.
oseba mag. Vladimir Jenuš, Titova cesta
38, Maribor, tel. 062/44-251, faks
062/104-444.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izbira izvajalca za
izgradnjo medkrajevnega telekomunikacijskega kabla na relaciji KC Mežica–
KC Črna na Koroškem.
3. Orientacijska vrednost naročila:
25,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 4 mesece, začetek 20. 4.
1998 in zaključek 20. 7. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena; druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 23. 3.
1998 ob 9. uri, na naslovu: Telekom Slovenije, p.o., PE Maribor, Titova c. 38, Maribor.
Naročnik: Telekom Slovenije, p.o., Titova cesta 38, Maribor.
Število prispelih ponudb: 6, najnižja cena: 28,247.657 SIT, najvišja cena:
35,135.659 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 18, z dne 6. 3. 1998;
Ob-1038.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 20. 4. 1998.
Telekom Slovenije, p.o.,
PE Maribor
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Ob-1745
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: Ministrstvo za ekonomske odnose in
razvoj, Urad RS za varstvo potrošnikov,
kont. oseba Marcela Uršič, Kotnikova 5,
Ljubljana, tel. 178-36-14, faks 178-35-22,
soba št. 10.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba
vsebine:
sofinanciranje
opravljanja svetovalne dejavnosti na področju varstva potrošnikov za leto 1998.
3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 16,000.000
SIT, za prvo polletje leta 1998.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 1. 1. 1998 in zaključek 31. 12. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb so bile upoštevane preference za domače ponudnike v
višini 10%.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: formalna izobrazba in usposobljenost svetovalcev v pisarnah, cena svetovalne ure, reference ponudnika, druge
ugodnosti ponudnika.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 30. 1.
1998 ob 12.30, na naslovu: Ministrstvo za
ekonomske odnose in razvoj, Kotnikova 5,
Ljubljana.
Število prispelih ponudb: 3, najnižja cena: 1.666 SIT/svetovalno uro, najvišja cena: 1.932 SIT/svetovalno uro.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 1, z dne 9. 1. 998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: april 1998.
Ministrstvo za ekonomske odnose
in razvoj,
Urad RS za varstvo potrošnikov
Št. 01 012-2/95
Ob-1724
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 Loški Potok, Hrib 102, Loški
Potok.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: izdelava zajetij pitne vode z globokimi vrtinami na območju naselij: Stari Kot, Novi Kot in Glažuta
v Občini Loški Potok.
3. Orientacijska vrednost naročila:
9,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: začetek del konec aprila
1998 in konec julij 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.
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Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: cena, reference, rok izvedbe,
druge ugodnosti.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 20. 3.
1998 ob 9. uri, v prostorih Občine Loški
Potok, Hrib 102, Loški Potok.
Število prispelih ponudb: 2, najnižja cena: 8,540.000 SIT, najvišja cena:
8,550.000 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).
Datum in številka prvič ponovljene objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 18, z
dne 6. 3. 1998; Ob-1040.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 30. 3. 1998.
Dne 31. 3. 1998 je bil po sklepu župana
izbran kot najugodnejši ponudnik Verbovšek Milena, s.p., Hidrogeološka vrtanja, Maroltova 4, Ljubljana.
Občina Loški Potok
Ob-1725A
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., kont. oseba Irena Jančič-Osterc,
dipl. ek., Einspielerjeva 6, Ljubljana, tel.
061/13-222-41.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: oddaja uporabe površin ob AC za opravljanje sezonske ali
celoletne gostinske ponudbe in drugih
dejavnosti in storitev na počivališčih za
tri leta.
3. Orientacijska vrednost naročila:
462.780 SIT/mesečno za vsa počivališča
oziroma 51.420 SIT/mesečno za 1 lokacijo za leto 1998.
4. Čas najema: od 1. 5. 1998 do 1. 5.
2001.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: na javni razpis se je prijavilo šest
ponudnikov. Po pregledu ponudb so bile
vse ponudbe nepopolne. V skladu s 34.
členom zakona o javnih naročilih javni razpis ni uspel, zato se javni razpis razveljavi.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 10. 3.
1998 ob 9. uri, na naslovu: Direkcija RS za
ceste, Tržaška 19, Ljubljana.
Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje.
Število prispelih ponudb: 6.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 9, z dne 6. 2. 1998;
Ob-561.

Predvideni datum objave dodelitve naročila: 10. 4. 1998.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji, d.d.,
Ob-1753O
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: Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva ploščad 261, Ljubljana, tel. 061/133-11-11,
faks 061/131-81-64.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: vojaške knjižice –
22.000 izvodov, Ljubljana, Kardeljeva
ploščad 24–26.
3. Orientacijska vrednost naročila:
12,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: december 1997.
5. Utemeljitev izbire ponudnika
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: ponovni javni razpis ni uspel, zato
oddajamo javno naročilo z neposredno pogodbo.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 11. 12.
1997 ob 9. uri, na naslovu: Ministrstvo za
obrambo, Kardeljeva ploščad 24, Ljubljana.
Število prispelih ponudb: 1.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 71 z dne 21. XI.
1997.
Ob-1753P
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o neuspelem javnem razpisu
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva ploščad 261, Ljubljana, tel. 061/133-11-11,
faks 061/131-81-64.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: grafični izdelki in
grafične storitve.
3. Orientacijska vrednost naročila:
100,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 12 mesecev..
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: v razpisnem postopku so bile storjene nepravilnosti.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 28. 10.
1997 ob 13. uri, na naslovu: Ministrstvo za
obrambo, Kardeljeva ploščad 24, Ljubljana.
Število prispelih ponudb: 24.
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 razpisa: Uradni list RS, št. 59 z dne 26. IX.
1997.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 20. 11. 1997.
Ministrstvo za obrambo RS

Oddaja javnega naročila brez
javnega razpisa (55. člen)

Št.

programske opreme, izobraževanje uporabnikov. Kraj izpolnitve – Posavska regija.
3. Vrednost
dodeljenega
naročila:
1,505.297,60 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 16. 3. 1998 in zaključek 3. 6. 1999.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: podjetje Audax, d.o.o., Koprska
94, Ljubljana, je zagotovilo obstoječe programske rešitve ponudnika pri izvajalcih
zdravstvenih storitev, zajetih v pilotski uvedbi kartice zdravstvenega zavarovanja; usposobljenost; izkušnje.
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3. Vrednost
dodeljenega
naročila:
12,533.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 1. 4. 1998 in zaključek 30. 6. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: reference in njegova usposobljenost, rok za izvedbo, razpolaganje z ustreznimi kadri, opremo, programi in podatkovnimi bazami, predhodne aktivnosti na enakih
nalogah.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, Ljubljana
Št. 2.0.-1012/98
Ob-1713
Na podlagi tretjega odstavka 55. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

Ob-1637
Na podlagi tretjega odstavka 55. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

Ob-1639
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 naročnika: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, kont. oseba Marjan Sušelj, Miklošičeva 24, Ljubljana, tel. 061/17-21-324,
faks 061/312-667, soba št. 321, e-mail:
marjan.suselj@zzzs.si.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: dograditev obstoječih programskih rešitev pri izvajalcih
zdravstvenih storitev za kartico zdravstvenega zavarovanja, instalacija programske in strojne opreme, prepis zavarovalnih številk, vzdrževanje dograjene
programske opreme, izobraževanje uporabnikov. Kraj izpolnitve – Posavska regija.
3. Vrednost
dodeljenega
naročila:
11,942.258,10 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 16. 3. 1998 in zaključek 3. 6. 1999.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: podjetje Vizija – Računalniško informacijski inženiring, d.o.o., Ljubljanska
42, Celje, je zagotovilo obstoječe programske rešitve ponudnika pri izvajalcih zdravstvenih storitev, zajetih v pilotski uvedbi kartice zdravstvenega zavarovanja; usposobljenost; izkušnje.

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, kont. oseba Marjan Sušelj, Miklošičeva 24, Ljubljana, tel. 061/17-21-324,
faks 061/312-667, soba št. 321, e-mail:
marjan.suselj@zzzs.si.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: dograditev obstoječih programskih rešitev pri izvajalcih
zdravstvenih storitev za kartico zdravstvenega zavarovanja, instalacija programske in strojne opreme, prepis zavarovalnih številk, vzdrževanje dograjene
programske opreme, izobraževanje uporabnikov. Kraj izpolnitve – Posavska regija.
3. Vrednost
dodeljenega
naročila:
10,097.928,80 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 16. 3. 1998 in zaključek 3. 6. 1999.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: podjetje Infonet, d.o.o., Planina
3, Kranj, je zagotovilo obstoječe programske rešitve ponudnika pri izvajalcih zdravstvenih storitev, zajetih v pilotski uvedbi kartice zdravstvenega zavarovanja; usposobljenost; izkušnje.
Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, Ljubljana

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Slovenske železnice, d.d., kont. oseba
Tomaž Marolt, Trg OF 7, Ljubljana, tel.
1313-144, int. 2333, faks 1330-047, soba št. 6.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: zamenjava mehanskih signalov s svetlobnimi sistema
ROSP na postajah Višnja gora in Grosuplje.
3. Vrednost
dodeljenega
naročila:
19,823.460,50 SIT.
4. Dobavni rok: 3 mesece ali 90 dni.
5. Utemeljitev izbire ponudnika
Pri ocenjevanju ponudb so bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: sistem ROSP je zato, ker je potrebno najmanj opreme, najcenejši, izbrani
izvajalec PAP-Telematic razpolaga z zahtevano tehnično opremo in pravicami intelektualne lastnine.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: 12. 3. 1998, SVTK Ljubljana, ob
8. uri.
Naročnik: Slovenske železnice, d.d.,
kont. oseba Tomaž Marolt, Trg OF 7, 1000
Ljubljana.
Število prispelih ponudb: 1, najnižja cena: 19,823.460,50 SIT.
Slovenske železnice, d.d.
Infrastruktura
Ljubljana

Št. 40300-3/98
Ob-1640
Na podlagi tretjega odstavka 55. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

Ob-1739
Na podlagi četrtega 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 naročnika: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, kont. oseba Dular Jože, dipl. inž.
agr., Dunajska 56, 58, Ljubljana, tel.
178-91-35, faks 178-90-21.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izvajanje tehničnih
in administrativnih nalog v drugem trimesečju leta 1998, obdelava in analiza
zahtevkov za pridobitev proračunskih
sredstev.

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, Ulica XIV. divizije 4, Celje.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izdelava aerosnemanja na odseku načrtovane AC Beltinci–Radmožanci.
3. Vrednost
dodeljenega
naročila:
7,830.084,50 SIT.
4. Dobavni rok: 2 meseca po podpisu
pogodbe.

Ob-1638
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 naročnika: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, kont. oseba Marjan Sušelj, Miklošičeva 24, Ljubljana, tel. 061/17-21-324,
faks 061/312-667, soba št. 321, e-mail:
marjan.suselj@zzzs.si.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: dograditev obstoječih programskih rešitev pri izvajalcih
zdravstvenih storitev za kartico zdravstvenega zavarovanja, instalacija programske in strojne opreme, prepis zavarovalnih številk, vzdrževanje dograjene
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5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: Geodetski zavod Slovenije je edini usposobljeni izvajalec za predmetna dela.
DARS, d.d.
Št. 404-01-1/98
Ob-1753A
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 naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, Kardeljeva
ploščad 25, Ljubljana, tel. 061/133-11-11,
faks 061/131-81-64.
2. Predmet javnega naročila: blago, storitve.
Navedba vsebine: izvedba rednih in
specialnih pregledov na ležalu turbolet
L-410; Kunovice, Češka Republika.
3. Vrednost
dodeljenega
naročila:
5,314.000 SIT.
4. Dobavni rok: april 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: zaradi boljših plačilnih pogojev je
inozemni izvajalec posredoval ponudbo samo družbi Avtomerkur vozila, d.o.o., Ljubljana, ki izpolnjuje zahtevana merila v celoti
in je zato edina predložila popolno ponudbo.
Ob-1753B
Na podlagi tretjega odstavka 55. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
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Ob-1753Č
Na podlagi tretjega odstavka 55. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

Ob-1753G
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 naročnika: 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: nakup šotorov.
3. Vrednost
dodeljenega
naročila:
29,548.575 SIT.
4. Dobavni rok: 2 meseca in 15 dni.

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: 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: 30 kosov reflektorski pnevmatski stolp, 2 kosa hidravlična
potopna črpalka.
3. Vrednost
dodeljenega
naročila:
25,833.465 SIT.
4. Dobavni rok: 1 mesec.

Ob-1753D
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 naročnika: 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 Skaza.
3. Vrednost
dodeljenega
naročila:
7,028.465,90 SIT.
4. Dobavni rok: 3 mesece.
Ob-1753E
Na podlagi tretjega odstavka 55. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

Ob-1753H
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 naročnika: 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: 4280 litrov konzervacijskega sredstva BREAK FREE.
3. Vrednost
dodeljenega
naročila:
19,545.904 SIT.
4. Dobavni rok: 1 mesec.
Ob-1753I
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 naročnika: 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: 3 vozila TAM 150T
11 BV 6×6, 1 vozilo TAM 110T 7BV 4×4.
3. Vrednost
dodeljenega
naročila:
24,378.431 SIT.
4. Dobavni rok: 1 mesec.

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: 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 pripravi razpisne dokumentacije za projekt
UP in PRAS-1S.
3. Vrednost
dodeljenega
naročila:
3,990.000 SIT.
4. Dobavni rok: 6 mesecev.

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: 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: avtopnevmatike.
3. Vrednost
dodeljenega
naročila:
53,642.067 SIT.
4. Dobavni rok: 1 mesec.

Ob-1753C
Na podlagi tretjega odstavka 55. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

Ob-1753F
Na podlagi tretjega odstavka 55. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

Ob-1753J
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 naročnika: 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: montaža in vključitev v promet telefonske centrale.
3. Vrednost
dodeljenega
naročila:
21,849.966 SIT.
4. Dobavni rok: 1 mesec.

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: 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: 1 kos bager nakladalec Caterpillar.
3. Vrednost
dodeljenega
naročila:
11,325.646 SIT.
4. Dobavni rok: 1 mesec.

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: 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: 7 kosov diesel viličarjev Indos.
3. Vrednost
dodeljenega
naročila:
38,706.374 SIT.
4. Dobavni rok: 1 mesec.
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Ob-1753K
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 naročnika: 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: ultrazvočni generator in rezervni deli.
3. Vrednost
dodeljenega
naročila:
8,116.500 SIT.
4. Dobavni rok: 1 mesec.
Ob-1753L
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 naročnika: 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: 261 kosov svinčenih akumulatorjev za BUP, T55 in M84.
3. Vrednost
dodeljenega
naročila:
15,458.716 SIT.
4. Dobavni rok: 1 mesec.
Ob-1753M
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 naročnika: 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: čelada vojaška
ČVA-500, 5900 kosov, kraj izpolnitve:
centralno skladišče MORS – Ljubljana.
3. Vrednost
dodeljenega
naročila:
109,961.250 SIT.
4. Rok dokončanja del: zaključek 31.
12. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb so bile upoštevane preference za domače ponudnike v
višini 15%.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: kakovost izdelka; za izdelavo je
usposobljen samo en ponudnik, ki razpolaga s tehnično opremo in ustreznimi strokovnimi kadri in pravicami intelektualne lastnine.
Št. 404-01-1/98
Ob-1753N
Na podlagi tretjega odstavka 55. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

Št.

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: 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: torbica za nošenje
okvirjev in pribora za AP 7,62 mm M 70,
TIP 01, 14455 kosov, centralno skladišče MORS.
3. Vrednost
dodeljenega
naročila:
47,931.334,50 SIT.
4. Rok dokončanja del: zaključek 31.
12. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb so bile upoštevane preference za domače ponudnike v
višini 15%.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe:
1. kakovost izdelka;
2. ponudnik razpolaga s pravicami intelektualne lastnine,
3. na trgu je samo en dobavitelj, ki je
sposoben izdelati blago v določenem obsegu, javno naročilo pa ni mogoče deliti v
manjše zaključene enote in jih oddati ločeno.
Ministrstvo za obrambo RS

Javni razpisi
Št. 5/98

Ob-1690

Pravilnik
o vsakoletnih priznanjih SK SSK
za razvoj slovenstva za starše
in za številčnejše družine
Slovenska konferenca SSK se zavzema
za povezovanje Slovencev, ohranjanje slovenske samobitnosti, krepitev slovenstva in
narodne enotnosti. Zavzema se tudi za posebno varstvo otrok in družine, zato z zaskrbljenostjo spremlja podatke o izumiranju
slovenskega naroda. Ob upadanju števila
rojstev Slovencev in ob državnem moralnem in materialnem zapostavljanju pomena
rodnosti in številčnejših družin, smo se na
Zboru Slovenske konference SSK v Kranju
20. 9. 1997 odločili, da vsako leto podelimo ustrezna javna priznanja materam in družinam, ki so imele v preteklem letu z novim
rojstvom največ otrok in najštevilčnejši slovenski družini.
1. Vsako leto se v mesecu marcu objavi
javni razpis v Uradnem listu RS za vse slovenske družine, ki so imele v preteklem koledarskem letu z novim rojstvom šest ali več
otrok in za najštevilčnejšo slovensko družino. Za slovensko družino je pogoj slovensko državljanstvo roditeljev in otrok, njihovo
pogovorno znanje slovenščine in pisna opredelitev staršev o slovenski narodnosti. V pisni prijavi je treba navesti najmanj naslov in
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telefon, priimek družine ter imena in starosti
staršev in otrok, dokaze o slovenskem državljanstvu in izjavo o slovenski narodnosti
roditeljev ter soglasje staršev s prijavo in
dovoljenje staršev za kontrolo poslane in
potrebne dokumentacije. Prijave zbira SK
SSK, Ljubljana, Cankarjeva I/IV. Končni rok
za prijavo je konec maja tekočega leta.
2. Tričlanska komisija Slovenske konference SSK bo izmed prijavljenih družin odbrala:
– slovenske družine s šestimi otroki, ki
so imele v preteklem koledarskem letu novorojenčka ter materi in družini dodelila bronasto plaketo SK SSK,
– slovenske družine s sedmimi in več
otroki, ki so imele v preteklem koledarskem
letu novorojenčka in dodelila materi in družini srebrno plaketo SK SSK in slovenski
tolar,
– najštevilčnejšo slovensko družino in ji
dodelila zlato plaketo SK SSK in slovenski
tolar za mater, za očeta in za družino, ki jo
lahko prejmejo le enkrat in ne morejo ponovno kandidirati.
Vsi s priznanji nagrajeni prejmejo tudi
praktične nagrade.
3. Slovenska konferenca SSK bo matere slovenskih družin s številom 9 in več
otrok in novorojenčkom v preteklem koledarskem letu ter mater in najštevilčnejšo
družino po izboru iz 2. člena tega pravilnika,
ki bo imela devet ali več otrok, predlagala
tudi za državno odlikovanje.
4. Plaketo SK SSK podpišejo predsednik, tajnik in predsednik komisije SK SSK.
Podelitev dodeljenih priznanj bo izbranim
predal predsednik SK SSK, ob dnevu državnosti na častnem zboru Slovenske konference SSK ali na drugi javni proslavi slovenske državnosti. Tistim nagrajencem, ki
se osebno ne morejo udeležiti slovesnosti
se dodeljena priznanja pošlje po pošti.
Svetovni slovenski kongres
konferenca za Republiko Slovenijo
Št. 8/98
Ob-1688
Na podlagi zakona o raziskovalni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/91-I) in pravilnika o
financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega in tehnološkega sodelovanja (Ur. l. RS, št. 62/96 in 11/98) ter na
podlagi Sporazuma med Vlado Republike
Slovenije in Vlado Republike Makedonije o
znanstvenem in tehnološkem sodelovanju,
objavljen v Ur. l. RS, št. 12/95, Ministrstvo
za znanost in tehnologijo Republike Slovenije, Slovenska 50, Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje
znanstveno-raziskovalnih projektov
v okviru slovensko-makedonskega
znanstvenega sodelovanja
v letih 1999 in 2000
1. Predmet razpisa je:
– sofinanciranje medsebojnih obiskov
(stroški potovanja in bivanja) slovenskih in
makedonskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne raziskovalne projekte in sicer: krajši obi-
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ski do 12 dni in daljši obiski od 1-3 mesecev.
2. Merila za izbiro so:
– kvaliteta predloga projekta,
– reference prijaviteljev in izvedljivost
projekta,
– pomembnost projekta v mednarodnih
okvirih,
– usmerjenost raziskave.
3. Pogoji za opravljanje predmeta razpisa:
– na razpis se lahko prijavijo domače
pravne ali fizične osebe, ki opravljajo raziskovalno dejavnost in izpolnjujejo pogoje,
določene z zakonom o raziskovalni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/91-I) in pravilnikom o
financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega in tehnološkega sodelovanja (Ur. l. RS, št. 62/96 in 11/98).
– predlogi projektov se morajo navezovati na projekte temeljnega in aplikativnega
raziskovanja, financirane v okviru nacionalno-raziskovalnega programa (Ur.l. RS, št.
8/95), ali odobrene mednarodne projekte.
4. Čas izvajanja skupnih raziskovalnih
projektov je 2 leti.
5. Predvideni rok začetka izvajanja predmeta razpisa je 1. januar 1999.
6. Orientacijska vrednost za izvedbo
predmeta razpisa je 10,000.000 SIT.
7. Prijava na razpis mora vsebovati naslednje elemente:
– naslov projekta,
– podatke o prijavitelju,
– podatke o slovenskem in makedonskem nosilcu projekta,
– podatke o drugih sodelujočih raziskovalcih,
– načrt obiskov slovenskih in makedonskih raziskovalcev za 2 leti,
– kratke življenjepise slovenskega in makedonskega nosilca projekta z najpomembnejšimi publikacijami, ki se nanašajo na
vsebino projekta,
– opis projekta.
8. Makedonski partner mora prav tako
oddati prijavo na svojem pristojnem ministrstvu (Ministrstvo za znanost, Ilindenska
b.b., Skopje).
9. Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji dvignejo vsak dan po objavi razpisa
med 9. in 15. uro v prostorih Ministrstva za
znanost in tehnologijo, Ljubljana, Slovenska
50, tel.: 13-11-107 (kontaktna oseba: Slavi
Krušič).
10. Pisne vloge z vso dokumentacijo in
z oznako “Ne odpiraj, vloga za javni razpis v
okviru slovensko-makedonskega znanstvenega sodelovanja 1999-2000“, morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah na naslov: Slavi Krušič, Ministrstvo za znanost in
tehnologijo, Slovenska 50, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
11. Vloge morajo prispeti na naslov iz
10. točke tega razpisa ne glede na način
prinosa pošiljke do vključno 30. junija 1998
do 12. ure.
12. V roku dostavljene vloge za sofinanciranje bo odprla komisija za odpiranje vlog
dne 1. 7. 1998.
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13. O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni v roku 180 dni od poteka
roka za oddajo vlog za sofinanciranje.
14. Vse dodatne informacije v zvezi z
javnim razpisom dobijo interesenti na Ministrstvu za znanost in tehnologijo, Slovenska
50, Ljubljana, pri Slavi Krušič.
Ministrstvo za znanost in tehnologijo
Št. 9/98
Ob-1689
Na podlagi zakona o raziskovalni dejavnosti (Ur.l. RS, št. 8/91-I) in pravilnika o
financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega in tehnološkega sodelovanja (Ur. l. RS, št. 62/96 in 11/98) ter na
podlagi Sporazuma med Vlado Republike
Slovenije in Vlado Republike Madžarske o
znanstvenem in tehnološkem sodelovanju,
objavljen v Ur. l. RS, št. 11/95, Ministrstvo
za znanost in tehnologijo Republike Slovenije, Slovenska 50, Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje
znanstveno-raziskovalnih projektov
v okviru slovensko-madžarskega
znanstvenega sodelovanja
v letih 1999 in 2000
1. Predmet razpisa je:
– sofinanciranje medsebojnih obiskov
(stroški potovanja in bivanja) slovenskih in
madžarskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne raziskovalne projekte in sicer: krajši obiski do 12 dni in daljši obiski od 1 - 3 mesecev.
2. Merila za izbiro so:
– kvaliteta predloga projekta,
– reference prijaviteljev in izvedljivost
projekta,
– pomembnost projekta v mednarodnih
okvirih,
– usmerjenost raziskave.
3. Pogoji za opravljanje predmeta razpisa:
– na razpis se lahko prijavijo domače
pravne ali fizične osebe, ki opravljajo raziskovalno dejavnost in izpolnjujejo pogoje,
določene z zakonom o raziskovalni dejavnosti (Ur.l. RS, št. 8/91-I) in pravilnikom o
financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega in tehnološkega sodelovanja (Ur. l. RS, št. 62/96 in 11/98).
– predlogi projektov se morajo navezovati na projekte temeljnega in aplikativnega
raziskovanja, financirane v okviru nacionalno-raziskovalnega programa (Ur.l. RS, št.
8/95), ali odobrene mednarodne projekte.
4. Čas izvajanja skupnih raziskovalnih
projektov je 2 leti.
5. Predvideni rok začetka izvajanja predmeta razpisa je 1. januar 1999.
6. Orientacijska vrednost za izvedbo
predmeta razpisa je 15,000.000 SIT.
7. Vloga za sofinanciranje mora vsebovati naslednje elemente:
– naslov projekta,
– podatke o prijavitelju,
– podatke o slovenskem in madžarskem
nosilcu projekta,
– podatke o drugih sodelujočih raziskovalcih,

– načrt obiskov slovenskih in madžarskih
raziskovalcev za 2 leti,
– kratke življenjepise slovenskega in madžarskega nosilca projekta z najpomembnejšimi publikacijami, ki se nanašajo na
vsebino projekta,
– opis projekta.
8. Madžarski partner mora prav tako oddati prijavo na svojem pristojnem ministrstvu
(National Committee for Tehnological Development, Office of International Projects,
H-1347, Budapest, P.O.B. 565).
9. Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji dvignejo vsak dan po objavi razpisa
med 9. in 15. uro v prostorih Ministrstva za
znanost in tehnologijo, Ljubljana, Slovenska
50, tel. 13-11-107 (kontaktna oseba: Slavi
Krušič in Matjaž Koprol).
10. Pisne vloge z vso dokumentacijo in
z oznako “Ne odpiraj, vloga za javni razpis v
okviru slovensko-madžarskega znanstvenega sodelovanja 1999-2000“, morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah na naslov:
Slavi Krušič, Ministrstvo za znanost in tehnologijo, Slovenska 50, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
11. Vloge morajo prispeti na naslov iz
10. točke tega razpisa ne glede na način
prinosa pošiljke do vključno 30. junija 1998
do 12. ure.
12. V roku dostavljene vloge za sofinanciranje bo odprla komisija za odpiranje vlog
dne 2. 7. 1998.
13. O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni v roku 180 dni od poteka
roka za oddajo vlog za sofinanciranje.
13. Vse dodatne informacije v zvezi z
javnim razpisom dobijo interesenti na Ministrstvu za znanost in tehnologijo, Slovenska
50, Ljubljana, pri Slavi Krušič in Matjažu
Koprol.
Ministrstvo za znanost in tehnologijo
Št. 597/98
Ob-1641
Mestna občina Maribor v okviru projekta
“Obmejna turistična cona” iz Phare programa prekomejnega sodelovanja Slovenija –
Avstrija objavlja
vabilo k sodelovanju v javnem razpisu
za izvedbo vinske ceste
Urban-Kozjak-Kungota II. faza
Projekt pod št. SL-9608.02.04/1 financira Evropska skupnost iz sredstev Phare.
Na razpis se lahko enakopravno prijavijo
vse fizične in pravne osebe iz držav članic
Evropske unije ali iz dežel koristnic programa Phare. Iz teh dežel morajo izvirati tudi
materiali in oprema, ki se bodo vgrajevali
ter storitve, ki se bodo izvajale po sklenitvi
pogodbe.
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je izbira izvajalca za izvedbo zaključnih gradbenih del na vinski
cesti Urban-Kozjak-Kungota v dolžini 7,76
km.
Dela so financirana iz sredstev Phare. V
primeru, da bo vrednost ponudb presegla
razpoložljiva sredstva, ima naročnik pravico, po svoji presoji črtati in odstopiti od
določenih del iz razpisa.
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Predvideni čas pričetka del je takoj po
podpisu pogodbe, predvideni rok za dokončanje del pa 2 meseca.
Ponudbe za dela lahko predložijo le tiste
izvajalske organizacije in zasebniki, ki izpolnjujejo naslednje minimalne, vendar ne s
tem omejene kriterije
– letni promet gradbenih del v letih 1996
in 1997 mora biti najmanj 500.000 ECU,
– uspešne izkušnje kot glavni izvajalec
gradbenih del pri vsaj 4 projektih v zadnjih 2
letih, ki so po naravi in zapletenosti primerljivi z razpisanimi deli,
– delež dolgov v virih financiranja ne sme
presegati 65%.
2. Razpisna dokumentacija
Ponudniki lahko pridobijo razpisno dokumentacijo, ki je v celoti v angleškem in
deloma v slovenskem jeziku, na naslovu Projekt MR inženiring d.d., Svetozarevska 10,
2000 Maribor, po vplačilu nevračljivega zneska
25.000
SIT
na
ŽR
št.
51800-601-10612 s pripisom “Za razpisno dokumentacijo”.
Ponudbe smejo predložiti le kupci razpisne dokumentacije. Za vse dodatne informacije o razpisni dokumentaciji sta na razpolago Bojana Sovič, dipl. inž. gr. in Iztok
Frank, dipl. ek., na tel. 062/229-70-30 ali
na faxu 062/225-569. Razpisna dokumentacija je na voljo od dneva objave razpisa
dalje. Za ponudnike bo organiziran informativni sestanek dne 17. 4. 1998 ob 11. uri
na istem naslovu.
Vsak ponudnik mora skupaj z razpisno
dokumentacijo predložiti bančno garancijo
za resnost ponudbe v višini 2% od ponudbene cene v SIT ali ekvivalentni vrednosti v
konvertibilni valuti.
3. Odpiranje ponudb
Popolne ponudbe morajo biti izdelane v
angleškem jeziku in dostavljene najkasneje
15. 5. 1998 do 11. ure po lokalnem času
na naslov: Projekt MR inženiring d.d., Svetozarevska 10, 2000 Maribor. Odpiranje
ponudb bo isti dan ob 12. uri po lokalnem
času na istem naslovu. Odpiranja ponudb
se lahko udeleži en predstavnik ponudnika
s pisnim pooblastilom. Odpiranje bo opravljeno po pravilih Phare.
Mestna občina Maribor

City Municipality of Maribor in the framework “Tourist Border Zone” of Phare
Cross-Border Programme Slovenia – Austria issues
Invitation to Public Tender
for Wine Road Urban-Kozjak-Kungota
II. Phase
Project No. SL-9608.02.04/1 is financed by European Community from
Phare funds.
Participation is open on equal terms to
all natural and legal persons from Member
States of the EU and the Phare beneficiary
countries. Supplies and services offered
must originate from those countries.
1. Subject to tender

Št.

The invitation to tender is issued for selection of contractor for final construction
works on Wine Road Urban-Kozjak-Kungota
in the length of 7,76 km.
Works will be financed by Phare funds.
In the case tenders values exceed available
funds, the Contracting Authority reserves its
right to reduce parts of tender works.
The works should start immediately after
signing of the contract and should be finalised in 2 months.
Tenders for the construction works
should be submitted only by companies
meeting the minimum qualifying criteria including but not limited to:
– annual turnover in construction works
for the year 1996 and 1997 at least of
500.000 ECU,
– successful experience as the prime
contractor in construction of at least 4
projects of the same nature and complexity
comparable to the tendered works during
last 2 years,
– ratio of total debts/total liabilities shall
not exceed 65%.
2. Tender dossier
Tender dossier in English language and
some parts of it also in Slovene language
may be obtained from the address Projekt
MR inženiring d.d., Svetozarevska 10, 2000
Maribor upon payment of non-refundable
fee of 25.000 SIT to the bank account No.
51800-601-10612 with notice “For tender
dossier”.
Only tenderers purchasing the tender
documents will be eligible to submit their
offers. The tender dossiers are available
since the day of issuing of this invitation on.
For all information Mrs. Bojana Sovič,
B.Sc.C.E. and Mr. Iztok Frank, B.Sc.Econ.
are available by phone 062/229-70-30 or
by fax 062/225-569. Clarification meeting
will be held on April 17, 1998 at 11.00 hrs
local time at the same address.
All tenderers must be accompanied by a
tender bond in the amount corresponding
to 2% of the tenderer’s bid in SIT or in
equivalent in a convertible currency.
3. Submission of tenders
Complete tenders must be made in English language and delivered by latest on May
15, 1998 by 11.00 hrs local time to the
address Projekt MR inženiring d.d., Svetozarevska 10, 2000 Maribor. They will be
opened on the same day at 12.00 hrs local
time at the same address. Only one tenderer’s representative, submitting the power of
attorney may attend the opening session.
The opening of tenders will follow Phare
regulations for opening sessions.
City Municipality of Maribor
Ob-1676
Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2,
vabi
k sodelovanju zainteresirane partnerje
za opravljanje koncesije
1. Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, pripravlja odlok o načinu oprav-
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ljanja gospodarske javne službe odvajanja
in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda s podelitvijo koncesije na celotnem območju Mestne občine Murska Sobota.
2. Namen razpisa je zbrati potencialne
partnerje za izgradnjo čistilne naprave v Murski Soboti in izgradnjo čistilne naprave v
Bakovcih ter upravljanje in gospodarjenje z
objekti in napravami, ki služijo odvajanju in
čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na celotnem območju Mestne občine Murska Sobota.
3. Za izgradnjo čistilne naprave v Murski
Soboti je izdelana projektno tehnična dokumentacija, ki jo je izdelalo Vodno gospodarsko podjetje Mura, p.o., Murska Sobota,
katero je izdelalo prav tako tudi idejni projekt za čistilno napravo v Bakovcih (ostala
projektno tehnična dokumentacija je v izdelavi).
Za čistilno napravo v Murski Soboti so
že izgrajeni objekti v I. in II. fazi. Ocenjena
vrednost dokončanja objektov čistilne naprave v Murski Soboti je 900,000.000 SIT,
ocenjena vrednost izgradnje čistilne naprave v Bakovcih pa 160,000.000 SIT.
4. Interesenti lahko dobijo podrobnejše
informacije pri strokovni službi Mestne občine Murska Sobota ali na tel. 069/31-000,
kjer je na vpogled tudi že izdelana projektno
tehnična dokumentacija.
5. Zainteresirane partnerje vabimo, da
svoje ponudbe pošljejo na Mestno občino
Murska Sobota, Kardoševa 2, v 15 dneh po
objavi.
6. Interesenti bodo povabljeni na razgovor, ki bo na sedežu Mestne občine Murska
Sobota, predvidoma v mesecu aprilu oziroma v začetku meseca maja 1998.
Mestna občina Murska Sobota
Št. 35003-0002/98
Ob-1704
V skladu z določilom prve alinee “b” točke 4. člena programa priprave sprememb
in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Tolmin za obdobje od
1986–2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Tolmin od 1986–1990 (Ur. glasilo, št. 18/97)
Občina Tolmin objavlja
ponovni javni razpis
za izbor najugodnejšega(ih)
izvajalca(ev) za izvedbo sprememb in
dopolnitev prostorskih planov Občine
Tolmin
1.0. Razpisovalec naloge: Občina Tolmin, Tolmin, Padlih borcev 1/b.
2.0. Predmet javnega razpisa
2.1. Izbira najprimernejšega(ih) izvajalca(ev):
2.1.1. Izdelave posamezne, večjih ali
vseh strokovnih podlag in drugih strokovnih
gradiv ter opravil potrebnih za pripravo osnutkov in predlogov sprememb in dopolnitev prostorskih planov Občine Tolmin, navedenih v 3. členu programa priprave sprememb in dopolnitev prostorskih planov Občine Tolmin (Ur. glasilo, št. 18/97);
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2.1.2. Priprave osnutka(ov) in predloga(ov) sprememb in dopolnitev prostorskih
planov Občine Tolmin, navedenih v 3. členu
programa priprave sprememb in dopolnitev
prostorskih planov Občine Tolmin (Ur. glasilo, št. 18/97), skupno z zbiranjem potrebnih soglasij k osnutku(om) in predlogu(om)
sprememb in dopolnitev, predstavijo osnutka(ov) in predloga(ov) sprememb in dopolnitev prostorskih planov Občine Tolmin pri
soglasodajalcih, na javnih razpravah in na
sejah Občinskega sveta občine Tolmin ter
priprava ustreznega(ih) k vsaki posamezni
nalogi oziroma spremembi ali dopolnitvi prostorskih planov pripadajočega pisnega dela.
2.2. Izbira najprimernejšega izdelovalca
zbirnega grafičnega in pisanega dela elaborata predloga spremenjenih in dopolnjenih
prostorskih planov Občine Tolmin.
3.0. Ponudbena dokumentacija
3.1. Ponudba mora biti sestavljena v
skladu z določili zakona o javnih naročilih
(Ur. l. RS, št. 24/97).
3.2. Ponudba mora vsebovati:
3.2.1. Navedbo naloge iz 3. člena programa priprave sprememb in dopolnitev (Ur.
glasilo, št. 18/97), oziroma iz 2.0. točke
tega javnega razpisa za izvedbo katerih se
na ta javni razpis prijavlja.
3.2.2. Navedbo in opis sedanjih nalog,
ki jih je ponudnik opravljal in s katerim dokazuje svoje izkušnje in prakso pri izdelovanju
nalog-e za izdelavo katere(ih) se prijavlja.
3.2.3. Višino cene (ene ure dela v SIT),
kot osnovo za obračun – plačilo dela ponudnika pri izdelavi razpisanih nalog-e.
3.2.4. Predlog terminskega plana izdelave vsake naloge iz 3. člena programa (Ur.
glasilo, št. 24/97) za izvedbo katere-ih se
prijavlja na ta javni razpis z navedbo in časovno opredelitvijo posameznih faz naloge.
3.2.5. Izjavo, da se strinja, da bo višina
plačila za vsako nalogo iz 3. člena programa (Ur. glasilo, št. 24/97) za katero bo
izbran kot izvajalec določena v soglasju z
razpisovalcem na osnovi elementov iz ponudbe in ocene časa potrebnega za izvedbo posamezne naloge in da bo z razpisovalcem za vsako nalogo, za katero bo izbran
kot izvajalec, podpisal ločeno pogodbo.
3.2.6. Izjavo, da bo pri pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih planov Občine Tolmin upošteval navodilo o vsebini in
metodologiji izdelave strokovnih podlag prostorskih sestavin planskih aktov občine (Ur.
l. SRS, št. 20/85).
3.2.7. Vsak izmed ponudnikov lahko ponudbi priloži tudi druga gradiva s katerimi
dokazuje, da razpisane naloge lahko opravi
kvalitetneje, ceneje in v krajšem času.
4.0. Način dostave ponudbe
4.1. Vsak ponudnik se lahko prijavi na
javni razpis za ločeno izvedbo razpisanih
nalog pod 2.1. točko ali pod 2.2. točko
tega javnega razpisa ali za izvedbo nalog
pod 2.1. in 2.2. točko tega javnega razpisa.
4.2. Pisno ponudbo je potrebno dostaviti v enem izvodu v zaprti in zapečateni
ovojnici na kateri mora biti napisano:
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4.2.1. ime in naslov določen za dostavo
ponudbe;
4.2.2. naslov ponudnika;
4.2.3. ime projekta: “strokovne podlage”;
4.2.4. napis: “Ne odpiraj – ponudba”.
5.0. Naslov za dostavo ponudb: Občina
Tolmin, Oddelek za okolje in prostor Tolmin, Ul. Padlih borcev 1/b.
6.0. Rok za oddajo ponudb je 10 dni po
objavi v Uradnem listu RS.
7.0. Odpiranje ponudb: javno odpiranje
ponudb bo 15. 4. 1998 ob 12. uri v prostorih Oddelka za okolje in prostor pri Občini
Tolmin.
8. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika
8.0. Osnovna merila za izbor najugodnejšega ponudnika so:
8.1.1. Izkušnje in usposobljenost ponudnika za izdelavo nalog-e, za izdelavo katere(ih) se je prijavil.
8.1.2. Krajši rok za dokončanje ponujenih del ob predpostavki, da bo ponudnik z
delom lahko pričel takoj.
8.1.3. Nižja ponujena cena (1) ure dela.
8.1.4. Ocene ostalih razlogov, ki izhajajo iz dokazil ponudnika podanih v skladu z
določilom 3.2.6. točke tega javnega razpisa.
8.1.5. Na podlagi meril za izbor najugodnejšega ponudnika si razpisovalec pridržuje pravico proste izbire najugodnejšega
ponudnika.
9.0. Obveščanje ponudnikov o rezultatih javnega razpisa
9.1. Razpisovalec bo ponudnike obvestil o izboru najugodnejšega ponudnika v
roku 7 dni po opravljenem javnem odpiranju
ponudb.
10.0. Dodatne informacije v zvezi s tem
javnim razpisom ter razpoložljiva gradiva prostorskih planov Občine Tolmin, ponudniki
lahko pridobijo ali si jih ogledajo na Občini
Tolmin – Oddelek za okolje in prostor pri
Občini Tolmin v času od 8. do 15. ure (tel.
065/81-001).
Občina Tolmin
Ob-1741
Na podlagi 4. in 7. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Velike Lašče (Ur. l. RS, št. 21/96), odloka o oskrbi z
vodo (Ur. l. RS, št. 56/96) ter na podlagi
60. in 62. člena statuta Občine Velike Lašče (Ur. l. RS, št. 34/95) Občina Velike Lašče objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje
gospodarske javne službe za oskrbo z
vodo na območju Občine Velike Lašče
– vodovod Rob–Velike Lašče
1. Koncedent: Občina Velike Lašče, Velike Lašče 15, Velike Lašče.
2. Predmet koncesije: oskrba z vodo,
prevzem obveznosti iz 30. člena odloka o
oskrbi z vodo (Ur. l. RS, št. 56/96).
3. Območje izvajanja koncesije je funkcionalno zaokroženo področje v skladu s

15. členom odloka o gospodarskih javnih
službah v Občini Velike Lašče – vodovod
Rob–Velike Lašče.
4. Koncesija prične veljati z dnem podpisa koncesijske pogodbe in traja 5 let. Koncesijsko pogodbo sklene župan.
5. Ponudba mora vsebovati: podatke o
ponudniku, dokazila o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti, program izvajanja koncesije, poslovni načrt, seznam razpisanih del, za katera želi pridobiti koncesijo, predlog cen storitev, za katere se podeljuje koncesija, reference in druga dokazila
za kvalitetno izvajanje koncesije, dokazila o
razpolaganju z ustreznimi tehničnimi sredstvi, potrebnimi za izvajanje razpisane dejavnosti, oziroma ustrezna jamstva za to.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika: cena storitev, dosedanje izkušnje
pri izvajanju razpisanih del, kadrovska usposobljenost in tehnična opremljenost ponudnika, finančno stanje ponudnika, ostale
ugodnosti ponudnika, morebitne druge
ugodnosti za uporabnike.
7. Prijave za razpis je potrebno poslati v
zaprti ovojnici na naslov: Občina Velike Lašče, Velike Lašče 15, 1315 Velike Lašče, s
pripisom “Ne odpiraj – Prijava na javni razpis za podelitev koncesije za oskrbo z vodo”. Rok za oddajo ponudb: upoštevane
bodo ponudbe, ki bodo oddane v roku 15
dni po objavi razpisa v Uradnem listu RS.
8. Odpiranje ponudb bo javno v roku 15
dni po izteku razpisnega roka. O času in
kraju odpiranja ponudb bodo ponudniki pisno obveščeni. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni v 30 dneh po poteku javnega razpisa.
Občina Velike Lašče

Programi lastninskega
preoblikovanja podjetij
La-18
Kovinska oprema KO-OP Mojstrana,
d.o.o., Alojza Rabiča 58, Mojstrana, podaljšuje javni poziv upravičencem (zaposlenim, bivšim zaposlenim, upokojencem) do
interne razdelitve in notranjega odkupa delnic.
Javni poziv je bil prvič objavljen v Uradnem listu RS, št. 3/98 in podaljšanje v Uradnem listu RS, št. 11/98 in 20/98 in Gorenjskem glasu, dne 13. 1. 1998, podaljšanje
pa 10. 2. 1998 in 13. 3. 1998. Istočasno
je bil poziv objavljen tudi na oglasnih deskah v podjetju.
Javni poziv za predložitev lastninskih certifikatov in vplačilo denarnih sredstev se podaljša do vključno 10. 4. 1998.
Upravičenci lahko dobijo dodatne informacije na 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
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Objave
delniških družb

Odkupi poslovnih deležev družb

Ob-1686
Slovenska zadružna kmetijska banka,
d.d., Ljubljana, Miklošičeva 4, Ljubljana, v
skladu s svojim statutom objavlja ponudbo,
ki jo je banki posredoval delničar BAREX
Export-Import, d.o.o., Cankarjeva 39, Murska Sobota

Št.

ponudbo v roku 30 dni od dneva objave
tega oklica.
Delničarji banke, ki imajo v skladu z določili statuta, prednostno pravico odkupa
morajo upoštevati določila zakona o bankah
in hranilnicah, po katerih lahko posamezni
delničar pridobi več kot 15% delnic s pravico do upravljanja banke, le s predhodnim
soglasjem Banke Slovenije.
Ponudba za odkup velja 30 dni od objave in jih zbira Slovenska zadružna kmetijska
banka, d.d., Ljubljana, Sektor zakladništva,
Miklošičeva 4, Ljubljana.
Slovenska zadružna kmetijska banka,
d.d., Ljubljana

Sklici skupščin in nasprotni predlogi

za odkup
9 rednih delnic Slovenske zadružne
kmetijske banke, d.d., Ljubljana.
Način plačila: z nakazilom po sklenitvi
kupoprodajne pogodbe na žiro račun prodajalca in izročitvijo delniške listine v posest.
Delnice se ponujajo po ceni 380.000
SIT za eno delnico, oziroma skupaj
3,420.000 SIT.
Prednostno pravico odkupa imajo v skladu z določili statuta delničarji Slovenske zadružne kmetijske banke, d.d., Ljubljana, kateri pisno sporočijo banki, da sprejemajo
ponudbo v roku 30 dni od dneva objave
tega oklica.
Delničarji banke, ki imajo v skladu z določili statuta, prednostno pravico odkupa
morajo upoštevati določila zakona o bankah
in hranilnicah, po katerih lahko posamezni
delničar pridobi več kot 15% delnic s pravico do upravljanja banke, le s predhodnim
soglasjem Banke Slovenije.
Ponudba za odkup velja 30 dni od objave in jih zbira Slovenska zadružna kmetijska
banka, d.d., Ljubljana, Sektor zakladništva,
Miklošičeva 4, Ljubljana.
Ob-1687
Slovenska zadružna kmetijska banka,
d.d., Ljubljana, Miklošičeva 4, Ljubljana, v
skladu s svojim statutom objavlja ponudbo,
ki jo je banki posredoval delničar Vezonik
Oto, Spodnja Vižinga 61, 2360 Radlje ob
Dravi
za odkup
5 rednih delnic Slovenske zadružne
kmetijske banke, d.d., Ljubljana.
Način plačila: z nakazilom po sklenitvi
kupoprodajne pogodbe na žiro račun prodajalca in izročitvijo delniške listine v posest.
Delnice se ponujajo po ceni 310.000
SIT za eno delnico, oziroma skupaj
1,550.000 SIT.
Prednostno pravico odkupa imajo v skladu z določili statuta delničarji Slovenske zadružne kmetijske banke, d.d., Ljubljana, kateri pisno sporočijo banki, da sprejemajo

Popravek
V objavi sklica V. skupščine delniške
družbe Frizerstvo Maribor, d.d., objavljene v Uradnem listu RS, št. 24 z dne 27. 3.
1998 se v prvem naslednjem odstavku za
9. točko, drugi in tretji stavek pravilno glasita: ... Pooblastilo za zastopanje na skupščini je potrebno deponirati na sedežu družbe,
vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine.
Pooblastilo ni potrebno overiti pri notarju.
Uredništvo
Popravek
Ob-1759
V sklicu 6. redne skupščine Emone Merkur, trgovina na drobno, d.d., Ljubljana, objavljene v Uradnem listu RS, št. 27, z dne 3.
4. 1998, Ob-1508, se v 5.1. točki dnevnega reda v drugem odstavku črta beseda
“začasni”.
Emona Merkur,
trgovina na drobno, d.d., Ljubljana
začasni direktor
Popravek
Ob-1764
Uprava in nadzorni svet delniške družbe
Marina Portorož, d.d., objavljata
popravek sklica 3. skupščine
delniške družbe Marina Portorož, d.d.
3. redna seja skupščine Marina Portorož, d.d., katere sklic je bil objavljen v časopisu Delo, dne 20. 3. 1998, bo v četrtek,
dne 21. 5. 1998, ob 11. uri.
Če ob prvem sklicu ne bo dsežena
sklepčnost, se ponovno zasedanje skupščine določi za četrtek, dne 21. 5. 1998 ob
12. uri. Na ponovnem zasedanju skupščine
veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Prvi odstavek predlaganega sklepa 5.
točke dnevnega reda se pravilno glasi:
Za izplačilo dividend se uporabijo sredstva revalorizacije dobička 1993 in 1994 v
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višini 5,807.311,64 SIT ter nerazporejeni
čisti dobiček leta 1995 v višini
99,673.840,36 SIT, skupaj v višini
105,481.152 SIT, kar znaša 336 SIT za
eno delnico in se izplačajo delničarjem, katerih delnice bodo na dan 25. 5. 1998 vpisane v registru Klirinško depotne družbe
(KDD).
Drugi, tretji in četti odstavek predlaganega sklepa pete točke dnevnega reda ostanejo nespremenjeni.
V ostalem se sklic 3. redne seje skupščine delniške družbe Marina Portorož, d.d.,
objavljen v časopisu Delo dne 20. 3. 1998
glede predloga dnevnega reda in pogojev
udeležbe na seji skupščine, ne popravi.
Marina Portorož, d.d.,
uprava in nadzorni svet
Št. 8/98
Ob-1678
Uprava delniške družbe Goriška, trgovine in storitve, d.d., Nova Gorica, Gregorčičeva 19, sklicuje
3. redno skupščino
delničarjev družbe Goriška, trgovina in
storitve, d.d., Nova Gorica,
ki bo 8. 6. 1998, ob 14. uri, na sedežu
družbe v Novi Gorici, Gregorčičeva 19.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti, imenovanje organov.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Za predsednika skupščine se
imenuje Pavšič Emil, za preštevalca se imenujeta Prezelj Marija in Boških Andrej, za
notarko, ki bo nadzirala potek skupščine in
sestavila zapisnik o zasedanju skupščine se
predlaga Eva Lučovnik, za zapisnikarja se
imenuje Ožbot Nadja.
Ugotovi se sklepčnost skupščine.
2. Sprejem letnega poročila uprave o poslovanju družbe v letu 1997 z mnenjem nadzornega sveta in mnenjem revizijske hiše.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo uprave o poslovanju družbe v letu 1997
z mnenjem nadzornega sveta in mnenjem
revizijske hiše.
3. Predlog razdelitve nerazporejenega
dobička.
Predlog sklepa: sprejme se predlog razdelitve nerazporejenega dobička v predlaganem besedilu.
A) nerazporejen čisti dobiček iz preteklih let v znesku 128,306.835,90 SIT se na
dan 1. 1. 1998 razporedi v rezerve družbe
– druge rezerve; revalorizacijski popravek
nerazporejenega dobička v znesku
21,627.849,30 SIT se na dan 1. 1. 1998
razporedi v revalorizacijski popravek rezerv
– druge rezerve.
B) del čistega dobička, ustvarjenega v
letu 1997 (dobiček tekočega leta) v znesku
168,038.760 SIT, se nameni delničarjem v
obliki dividend.
Obračun dividende se opravi na dan 15.
7. 1998 in se jo nakaže delničarjem najkasneje v 8 dneh po obračunu. Dividenda pripada lastnikom delnic, ki so bili vpisani v
delniško knjigo pri KDD na dan zasedanja
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skupščine, ki je sprejela sklep o izplačilu
dividende. Na vsako delnico, ki je nominalno vredna 1.000 SIT, se izplača 120 SIT
dividende v bruto znesku.
C) del čistega dobička, ustvarjenega v
letu 1997 v znesku 82,598.993,20 SIT,
ostane nerazporejen.
4. Imenovanje revizorja za leto 1998.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za
leto 1998 se imenuje Podboršek, revizijska
družba, k.d., Ljubljana, Gradnikove brigade
4.
5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Predlog sklepa pod 1. je pripravila uprava.
Predloge sklepov pod 2. in 3. sta pripravila nadzorni svet in uprava.
Predlog sklepa pod 4. je pripravil nadzorni svet.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
imetniki navadnih delnic sami ali njihovi
pooblaščenci, ki so na dan skupščine vpisani v delniško knjigo pri KDD.
Glasovanje na skupščini bo o vsaki točki
dnevnega reda javno z glasovnicami.
Delničarji morajo svojo udeležbo pisno
sporočiti na naslov družbe vsaj tri dni pred
sejo, to je najkasneje do 5. 6. 1998. Pisna
pooblastila pooblaščencev morajo biti na
sedežu družbe vsaj tri dni pred sejo, to je 5.
6. 1998. Če ob prvem sklicu ne bo dosežena potrebna sklepčnost, bo ponovni sklic
skupščine 8. 6. 1998, ob 16. uri, v istem
prostoru, z enakim dnevnim redom.
Sejna soba, v kateri bo zasedanje, bo
odprta od 13. ure naprej. V tem času delničarji lahko prevzamejo glasovnice.
Gradivo k posameznim točkam dnevnega reda je na vpogled na sedežu družbe (v
tajništvu) vsak delovni dan od 12. do 14.
ure.
Goriška, d.d., Nova Gorica
uprava družbe
Ob-1679
Na podlagi 36. člena statuta družbe Varnost Novo mesto, d.d., Trdinova 6, Novo
mesto, uprava sklicuje
2. skupščino družbe
Varnost Novo mesto, d.d., Trdinova 6,
ki bo 13. 5. 1998, ob 13. uri, v poslovnih prostorih Gasilsko reševalnega centra
Novo mesto, Seidlova cesta 29, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave: ugotovi se
sklepčnost skupščine, izvoli predsedujočega skupščine in verifikacijsko komisijo v sestavi predsednika in dveh preštevalcev glasov.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Sprejem letnega poročila za leto
1997.
Ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta je predlog sklepa uprave: sprejme se
poročilo uprave o poslovanju podjetja za
leto 1997 v predloženem besedilu.
3. Sprejem sprememb in dopolnitev statuta.
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Predlog sklepa uprave ob pozitivnem
mnenju nadzornega sveta: sprejmejo se
predlagane spremembe in dopolnitve statuta družbe.
Nadzorni svet se pooblasti, da besedilo
statuta uskladi s sprejetimi spremembami in
dopolnitvami statuta in izdela njegovo prečiščeno besedilo s preštevilčenjem členov.
4. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjev so na voljo v tajništvu uprave na
sedežu družbe, vsak delovnik od 9. do 12.
ure, v času od dneva objave dnevnega reda
do vključno dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda, morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku 7
dni po objavi tega sklica, v tajništvu uprave
delniške družbe.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu uprave na sedežu družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Sejna soba bo odprta eno uro pred začetkom zasedanja skupščine. Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
eno uro kasneje, v istih prostorih.
Skupščina bo takrat ponovno odločala,
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Vljudno vabljeni.
Varnost, d.d., Novo mesto
Ob-1680
Na podlagi 53. in 54. člena statuta delniške družbe TLGE Siporex, d.d., Zagorje
ob Savi, uprava družbe vabi delničarje na
4. sejo skupščine
delniške družbe TLGE Siporex, d.d.,
Zagorje ob Savi,
ki bo v sredo, 6. 5. 1998, ob 14. uri, v
sejni sobi družbe, Loke 64, Kisovec.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave se
izvolijo delovni organi skupščine.
3. Obravnava in sprejem sprememb statuta družbe.
Predlog sklepa: na predlog uprave se
sprejmejo spremembe statuta družbe v
predloženem besedilu.

4. Obravnava in sprejem letnega poročila družbe za leto 1997.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
mnenju nadzornega sveta skupščina sprejme letno poročilo družbe za leto 1997 v
predlaganem besedilu.
5. Sprejem sklepa o delitvi dobička.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
mnenju nadzornega sveta se sprejme predlagani sklep o delitvi dobička.
6. Razrešitev člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
mnenju nadzornega sveta se na lastno željo
razreši član nadzornega sveta družbe.
7. Imenovanje novih članov nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se imenujeta nova člana nadzornega
sveta družbe.
8. Imenovanje revizorja družbe.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za poslovni leti 1998 in 1999 imenuje predlagana revizijska hiša.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe. V primeru organiziranega zbiranja pooblastil mora biti pooblastilo
sestavljeno skladno z zakonom o prevzemih.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini
imajo le delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo svojo udeležbo pismeno
najavili najkasneje 3 dni pred sejo skupščine na sedežu družbe.
Vljudno prosimo udeležence, da se prijavijo v sprejemni pisarni skupščine eno uro
pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli
gradivo, potrebno za glasovanje.
Popolno gradivo za skupščino, vključno
s spremembami in dopolnitvami statuta, je
delničarjem na vpogled na sedežu družbe,
in sicer vsak delovni dan od 12. do 14. ure,
pri Marjani Šum.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi družbe v sedmih dneh od dneva objave sklica.
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 16. uri. V tem
primeru bo skupščina sklepčna ne glede na
število prisotnih delnic.
TLGE Siporex, d.d.
Zagorje ob Savi
predsednik uprave
Ob-1681
Skladno s 6.3. točko statuta Schiedel-Gradnja, d.d., Latkova vas 82, Prebold,
uprava delniške družbe sklicuje
5. skupščino delničarjev
Schiedel-Gradnja, d.d.,
ki bo v ponedeljek, 11. maja 1998, ob
10. uri, v prostorih družbe v Latkovi vasi 82,
Prebold.
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Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: skupščina izvoli predsednika in dva preštevalca glasov ter notarja za sestavo notarskega zapisnika.
2. Poročilo o poslovanju družbe za leto
1997 in delitev dobička za leto 1997.
Predlog sklepa: skupščina sprejme poročilo o poslovanju družbe za leto 1997 in
predlagano delitev dobička za leto 1997.
3. Imenovanje revizorja podjetja za leto
1997 in 1998.
Predlog sklepa: za revizorja podjetja za
leto 1997 in 1998 se imenuje KPMG,
d.o.o., Ljubljana.
4. Poročilo o reviziji računovodskih izkazov za poslovno leto 1997.
Predlog sklepa: skupščina sprejme poročilo o reviziji računovodskih izkazov za
poslovno leto 1997.
Gradivo za dnevni red s predlogom sklepov je na vpogled vsem delničarjem na sedežu družbe vsak delovni dan med 10. in
12. uro.
Predlogi delničarjev so lahko le pisni,
obrazloženi in oddani v sedmih dneh po
objavi dnevnega reda skupščine na sedež
družbe.
Seje skupščine se lahko udeleži vsak
delničar sam ali po svojem pooblaščencu
pod pogojem, da svojo udeležbo pisno najavi najpozneje 5 dni pred zasedanjem
skupščine na sedež družbe.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 13. uri, v istem prostoru. Pri drugem
sklicu bodo udeleženci sprejemali sklepe
ne glede na število prisotnih delničarjev.
Schiedel-Gradnja, d.d.
uprava
Št. 32
Ob-1717
Na podlagi B. točke sedmega poglavja
statuta delniške družbe GIP Stavbenik, d.d.,
Koper in v skladu z določbami zakona o
gospodarskih družbah sklicujem
I. sejo skupščine
delniške družbe GIP Stavbenik, d.d.,
Koper,
ki bo v torek, 12. maja 1998, v sejni
dvorani Banke Koper, d.d., v Kopru, Pristaniška ulica 14 (IV. nadstropje), s pričetkom
ob 13. uri, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, izvoli predsedujočega skupščine in verifikacijsko komisijo v sestavi predsednika in dveh preštevalcev glasov. Seji
bo prisostvoval vabljen notar Dravo Ferligoj.
2. Obravnava in sprejem poslovnika o
delu skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se poslovnik o
delu skupščine v predlaganem besedilu.
3. Obravnava in sprejem na znanje Poročila o poteku lastninskega preoblikovanja
družbe.

Št.

Predlog sklepa: sprejme se na znanje
poročilo o poteku lastninskega preoblikovanja družbe.
4. Obravnava in sprejem na znanje poročila o rezultatih poslovanja družbe za obdobje 1993 do 1996.
Predlog sklepa: sprejme se na znanje
poročilo o rezultatih poslovanja družbe za
obdobje od 1993 do 1996.
5. Obravnava in sprejem sprememb statuta.
Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in začasnega nadzornega sveta se
sprejmejo predlagane spremembe statuta
družbe določene v predlogu sklepov št.
5.1.–5.17.
6. Razrešitev začasnega nadzornega
sveta in izvolitev članov nadzornega sveta,
predstavnikov delničarjev in seznanitev s
članoma nadzornega sveta, ki ju je izvolil
svet delavcev.
Predlog sklepa 6.1.: skupščina razreši
člane začasnega nadzornega sveta.
Predlog sklepa 6.2.: skupščina je sklenila, da se v skladu z določili statuta družbe
za člane nadzornega sveta predstavnike delničarjev izvolijo:
1. Domio Marino,
2. Mavrič Vitormir,
3. Peterlin Jožko,
4. Pines Danilo.
Skupščina se seznani s članom nadzornega sveta – predstavnikoma delavcev, ki
ju je izvolil svet delavcev.
7. Določitev sejnin za člane nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: na predlog začasnega
nadzornega sveta se članom nadzornega
sveta določi sejnina v višini 30.000 SIT neto
za člana nadzornega sveta in v višini 40.000
SIT neto za predsednika nadzornega sveta,
s tem, da se revalorizira z rastjo drobno
prodajnih cen.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se pisno prijavijo osebno ali s priporočeno pošiljko najmanj tri dni pred zasedanjem skupščine v upravi družbe, pri Črnac Luciani, Ulica 15. maja 16, Koper.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine, in sicer najmanj eno uro pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
na seznamu prisotnih delničarjev potrdili
svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za
glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda,
razen prve točke, se glasuje z glasovnicami.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.
Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o
njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo začasni upravi v sedmih dneh
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po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine eno uro za prvim sklicem z istim dnevnim
redom. V tem primeru bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem v informativni pisarni družbe v Kopru, Ulica 15. maja 16,
vsak delovnik od 9. do 12. ure, od dneva
objave sklica skupščine do vključno dneva
zasedanja skupščine.
Vljudno vabljeni!
GIP Stavbenik, d.d., Koper,
začasna uprava
Ob-1718
Na podlagi 6.3. točke statuta delniške
družbe Papirnica Vevče, d.d., sklicuje uprava družbe
1. skupščino delničarjev
delniške družbe Papirnica Vevče, d.d.,
ki bo dne 18. 5. 1998, ob 13. uri, na
sedežu družbe Ljubljana, Vevška cesta 52.
Dnevni red:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti, izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik
skupščine in dva preštevalca glasov ter potrdi notar za sestavo notarskega zapisnika.
2. Informacija o poteku lastninskega
preoblikovanja.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
sprejme informacijo uprave o poteku lastninskega preoblikovanja družbe.
3. Seznanitev z rezultati poslovanja za
leta 1993, 1994, 1995 in 1996 z mnenjem
začasnega nadzornega sveta ter odločanje
o pokrivanju izgube za leto 1993.
Predlog sklepa: skupščina sprejme na
znanje rezultate poslovanja za leta 1993,
1994, 1995 in 1996 ter sklep o pokrivanju
izgube za leto 1993 po predlogu uprave in
začasnega nadzornega sveta.
4. Obravnava in odločanje o poročilu za
leto 1997 in seznanitev z mnenjem revizorja
in začasnega nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina sprejme poročilo o poslovanju družbe za leto 1997 ter
sklep o pokrivanju izgube po predlogu uprave in začasnega nadzornega sveta.
5. Razrešitev začasnega in izvolitev novega nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog začasnega
nadzornega sveta se razrešijo člani začasnega nadzornega sveta in izvolijo člani nadzornega sveta kot predstavniki delničarjev.
6. Določitev sejnin članom nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: skupščina sprejme sklep o sejnini članov nadzornega sveta v višini, kot jo predlagata uprava in začasni nadzorni svet.
7. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog začasnega
nadzornega sveta se imenuje revizor za leto
1998.
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Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Delničarje naprošamo, da svojo udeležbo na skupščini prijavijo družbi pisno najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine.
Vljudno prosimo udeležence, da se uro
pred pričetkom zasedanja prijavijo predstavniku družbe na mestu, kjer bo zasedanje
skupščine in s podpisom seznama prisotnih
delnčarjev potrdilo svojo prisotnost na
skupščini. Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebnim identifikacijskim dokumentom, pooblaščenci pa tudi
s pisnim pooblastilom.
Gradivo za skupščino je na voljo na sedežu družbe vsak delovnik od 8. do 12. ure
do dneva zasedanja skupščine.
Papirnica Vevče, d.d.,
uprava
Ob-1746
Uprava Volksbank-Ljudske banke, d.d.,
na podlagi 16. in 17. člena statuta Volksbank-Ljudske banke, d.d., sklicuje
12. redno skupščino
Volksbank-Ljudske banke, d.d.,
ki bo v četrtek, 14. maja 1998, ob 11.
uri, v hotelu Austrotel (VI. nadstropje), Miklošičeva 9, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: izvolijo se delovna telesa v skladu s poslovnikom skupščine.
2. Letno poročilo poslovanja Volksbank-Ljudske banke, d.d., za poslovno leto
1997.
2.1. poročilo nadzornega sveta banke,
2.2. revizijsko poročilo za leto 1997.
Predlog sklepa: skupščina banke sprejme predlagana poročila, ki postanejo kot
priloga sestavni del tega sklepa.
3. Poslovna politika za leto 1998.
Predlog sklepa: skupščina banke sprejme poslovno politiko banke za leto 1998.
Predlog postane sestavni del tega sklepa.
4. Razdelitev dobička.
Predlog sklepa: skupščina banke sprejme predlog uprave banke, da se v celoti
ustvarjeni dobiček nameni za pokrivanje izgube iz preteklih let.
5. Pokrivanje izgube iz preteklih let.
Predlog sklepa: skupščina banke sprejme sklep o pokrivanju izgube iz rezerv v
višini 163,387.657,39 SIT, splošnih rezervacij v višini 4,470.922,60 SIT ter iz revalorizacijskega popravka kapitala v višini
595,352.995,52 SIT.
6. Sprememba in dopolnitev statuta
Volksbank-Ljudske banke, d.d.
Predlog sklepa: skupščina banke sprejme predlog sprememb in dopolnitev statuta
banke, ki postane sestavni del tega sklepa.
7. Sprememba sklepa o izdaji 3. emisije
navadnih obveznic.
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Predlog sklepa: skupščina banke sprejme sklep o spremembi amortizacijskega načrta, ki je sestavni del tega sklepa.
8. Razrešitev člana nadzornega sveta
banke.
Predlog sklepa: skupščina banke sprejme sklep, da se z dnem 14. 5. 1998 razreši člana nadzornega sveta, dr. Potočnik Vekoslava.
9. Izvolitev novega člana nadzornega
sveta banke.
Predlog sklepa: skupščina banke izvoli
novega člana nadzornega sveta dr. Biehala
Manfreda.
10. Ugotovitev neto dolžnikov banke.
Predlog sklepa: ugotovijo se neto dolžniki banke, poročilo o tem postane sestavni
del tega sklepa.
11. Imenovanje finančnega revizorja za
leto 1998.
Predlog sklepa: skupščina banke imenuje za finančnega revizorja za leto 1998,
revizijsko hišo KPMG, d.o.o.,Ljubljana.
Delničarji bodo na 12. redni skupščini
Volksbank-Ljudske banke, d.d., odločali o
objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.
Skupščino Volksbank-Ljudske banke,
d.d., se lahko udeležijo vsi delničarji banke.
Do glasovanja so upravičeni delničarji, imetniki navadnih delnic, ki so bili vpisani v delniško knjigo na dan 8. 5. 1998 in ostanejo
vpisani do konca skupščine.
Delničarji, ki jih predstavljajo njihovi
pooblaščenci ali zakoniti zastopniki, predložijo pred začetkom skupščine veljavno
pooblastilo.
Gradiva za skupščino banke s predlogi
sklepov je delničarjem na vpogled na sedežu Volksbank-Ljudske banke, d.d., Miklošičeva 30, Ljubljana, vsak delovni dan od 9.
do 12. ure.
Volksbank-Ljudske banke, d.d.,
uprava
Ob-1682
Na podlagi 283. člena ZGD in 24. člena
statuta delniške družbe Kompas Sport Trade, trgovinsko podjetje d.d., Ljubljana, Pražakova 4, uprava družbe sklicuje
zasedanje skupščine delniške družbe
Kompas Sport Trade, d.d., Ljubljana
ki bo v četrtek, 21. maja 1998 ob 16.
uri v prostorih Kompas Sport Trade, d.d., v
Ljubljani, Pražakova 4, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in predhodna
ugotovitev sklepčnosti;
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: skupščina izvoli predlagano predsedstvo, verifikacijsko komisijo,
zapisnikarja in ugotovi prisotnost notarja.
3. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem
predlaganega dnevnega reda:
Predlog sklepa: skupščina ugotavlja, da
je zasedanje skupščine sklepčno in sprejme predlagani dnevni red.
4. Poročilo poslovanja za leto 1997 in
sprejem zaključnega računa za leto 1997.

Predlog sklepa: skupščina se seznani s
poročili o poslovanju ter potrdi zaključni račun za leto 1997.
5. Odločitev, da se izguba izkazana v
zaključnem računu za leto 1997 pokrije s
prenosom dobička in rezerv.
Predlog sklepa: nastala izguba se pokrije s sredstvi nerazporejenega dobička preteklih let in s sredstvi, ki se prenesejo iz
rezerv.
Glasovanje o točkah dnevnega reda je
javno. Sklepi se sprejemajo z večino glasov, kot je to določeno v statutu in zakonu o
gospodarskih družbah.
Na skupščini se mora delničar izkazati s
potrdilom o lastništvu delnic.
Gradivo za dnevni red je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe vsak dan med 8.
in 11. uro, in sicer 10 dni pred zasedanjem
skupščine.
Če skupščina ob uri za katero je sklicana ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
istega dne ob 16.30 v istih prostorih. Na
ponovljenem zasedanju bo skupščina odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.
Kompas Sport Trade, d.d.
uprava
Št. 107/98
Ob-1684
Na podlagi 39. člena statuta družbe in
2. odstavka 283. člena zakona o gospodarskih družbah sklicujeva
skupščino družbe
Pekarstvo in slaščičarstvo Kruh Koper,
d.d.,
ki bo v četrtek, 14. 5. 1998, ob 12. uri
na sedežu družbe, v Kopru, Ul. 15. maja
številka 12.
Predlagava naslednji dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in potrditev dnevnega reda.
2. Izvolitev organov skupščine.
3. Sestava seznama prisotnih delničarjev oziroma njihovih zastopnikov in ugotovitev sklepčnosti.
4. Obravnava revizijskega poročila za
1997 leto, mnenje nadzornega sveta k letnemu poročilu za 1997 leto in sprejem letnega poročila za 1997 leto.
5. Informacija o planu za 1998 leto.
6. Obravnava predloga delitve dobička,
mnenja nadzornega sveta k predlogu delitve dobička in sprejem delitve dobička.
7. Imenovanje revizorja za 1998 leto.
8. Vprašanja delničarjev.
Predlogi sklepov:
K 1. točki: potrdi se predlagani dnevni
red.
K 2. točki: izvolijo se organi skupščine:
predsednik, dva preštevalca glasov, zapisnikar in notar.
K 3. točki: sprejme se poročilo preštevalcev glasov.
K 4. točki: sprejme se revizijsko poročilo k računovodskim izkazom za 1997 leto in
letno poročilo za 1997 leto.
K 5. točki: sprejme se informacija o planu poslovanja za 1998 leto.
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K 6. točki:
Dobiček
za
delitev
v
znesku
15,212.044,27 SIT, ki sestoji iz:
– nerazporejenega dobička iz preteklih
let v znesku 11,915.607,71 SIT,
– revalorizacije nerazporejenega dobička iz preteklih let v znesku 1,659.834 SIT,
– čisti dobiček 1997 leta v znesku
1,636.600,56 SIT,
se nameni za: – dividende delničarjem,
ki so na dan zasedanja skupščine lastniki
delnic v znesku 13,575.443,71 SIT,
– nerazporejeni dobiček v znesku
1,636.600,56 SIT.
K 7. točki: za revizorja za 1998 leto se
določi revizorska hiša AB-REV, družba za
revidiranje, d.o.o., mag. Albert Bevčič,
pooblaščeni revizor iz Nove Gorice.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti notarsko overjeno
in ostane družbi.
Skupščina veljavno odloča, če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki predstavlja vsaj 15 odstotkov zastopanega kapitala. Če ne bi dosegli sklepčnosti ob prvem
sklicu, bo ponovno zasedanje na istem kraju čez eno uro, kjer se bo odločalo ne glede
na število prisotnih delničarjev.
Materiali k dnevnemu redu skupščine so
delničarjem na vpogled na sedežu družbe
vsak delovni dan.
Delničarji lahko svoje nasprotne predloge ali dopolnilne predloge v pisni obliki z
obrazložitvijo vložijo v roku 1 tedna od objave sklica skupščine priporočeno po pošti ali
neposredno na sedežu družbe.
Pekarstvo in slaščičarstvo
Kruh Koper, d.d.,
Ob.1685
Skladno s 34. členom statuta, d.d., Kemična čistilnica Maribor sklicujem
IV. skupščino
delniške družbe kemična čistilnica
Maribor
ki bo v petek, 15. maja 1998 na sedežu
družbe, Gorkega ulica 9, Maribor, s pričetkom ob 13. uri.
Predlagam naslednji dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti skupščine in izvolitev delovnih teles
skupščine:
Predlog sklepa:
– ugotovitev sklepčnosti skupščine;
– imenovanje predsednika skupščine in
preštevalca glasov,
– imenovanje notarja za sestavo zapisnika skupščine.
2. Sprejem predlaganega dnevnega reda skupščine:
Predlog sklepa: sprejme se predlagani
dnevni red skupščine.
3. Sprejem poslovnega poročila o poslovanju družbe za leto 1997 in mnenje nadzornega sveta poslovanju:
Predlog sklepa: sprejme se poslovno poročilo o poslovanju za leto 1997.
4. Vprašanja in pobude delničarjev:

Št.

Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo vsi delničarji, ki do tri dni pred skupščino upravi družbe pisno prijavijo svojo udeležbo oziroma
predložijo pisno pooblastilo za zastopanje.
Gradivo za skupščino je vsem delničarjem na vpogled od 15. 4. 1998 do 14. 5.
1998 med 8. in 10. uro v tajništvu družbe,
Gorkega ulica 9, Maribor.
Kemična čistilnica, d.d.,
direktor
Št. 3/98
Ob-1683
Začasna uprava in začasni nadzorni svet
delniške družbe Inde - invalidske delavnice Predelava termoplastov, Koper, Ul. 15.
maja 6, na podlagi 286. in 288. člena zakona o gospodarskih družbah objavlja prejete
nasprotne predloge
k dnevnemu redu 1. skupščine delničarjev, ki bo 20. 4. 1998 ob 12. uri na sedežu
družbe v Kopru.
Nasprotne predloge je podal delničar
Živkovič Borislav, Piran, Alme Vivode 12,
kakor sledi:
a) 6. točka dnevnega reda: predlog spremembe statuta delniške družbe Inde - invalidske delavnice Koper.
Nasprotni predlog: spremeni se prvi odstavek 13. člena statuta in sedaj glasi: “Nadzorni svet sestavljajo trije člani. Dva člana,
ki zastopata interese delničarjev voli
skupščina, enega člana, ki zastopa interese
delavcev pa imenuje svet delavcev.
Mandat vseh članov nadzornega sveta
se začne z vpisom v sodni register. Vpis
izpelje uprava po 269. členu zakona o gospodarskih družbah po sprejemu sklepa na
skupščini.”
Obrazložitev nasprotnega predloga: Dokler že sam ZSDU (zakon o sodelovanju
delavcev pri upravljanju) določa kvoto oziroma sestavo nadzornega sveta, je nesmiselno takšno besedilo še enkrat določiti v statutu družbe, saj je razumno da je že sam
zakon višji akt kot statut družbe.
Predlagatelj ni predvidel začetek mandata novo izvoljenega nadzornega sveta, kar
je zelo pomembno določilo, ki bi ga moral
vsebovati statut družbe, da ne bi prihajalo
do nasprotnih razlag pri morebitnih sporih o
začetku mandata nadzornega sveta.
Nasprotni predlog: prvi odstavek 15. člena se spremeni in glasi: “Nadzorni svet je
sklepčen, če sta pri sklepanju prisotna najmanj dva člana. Nadzorni svet ne more sklepati, če pri sklepanju ni prisoten predstavnik delavcev. Za veljavnost sklepa je potrebna večina oddanih glasov.”
Obrazložitev nasprotnega predloga: Ne
gre pozabiti, da so člani nadzornega sveta
za svoje delo enako odškodninsko odgovorni ne glede na to, koga predstavljajo oziroma kateri organ jih je izvolil.
Statutarna določba, ki bi člane nadzornega sveta, predstavnike delavcev v njihovih pravicah kakorkoli diskriminirala nasproti predstavnikom delničarjev, bi bila protizakonita.
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Kar se tiče navzočnosti pri sklepanju oziroma pravice prisotnosti, že sam statut Inde-ja v zadnjem stavku 13. člena določa, da
imajo vsi člani nadzornega sveta enake pravice in dolžnosti. Iz te določbe izhaja, da je
predstavnik delavcev v nadzornem svetu izenačen z ostalimi člani. S predlaganim sklepom se mu ta pravica krati.
Določba v predlaganem sklepu, ki govori o veljavnosti sklepa je v neposrednem
nasprotju s tretjim odstavkom 271. člena
zakona o gospodarskih družbah, ki določa,
da je za veljavnost sklepa nadzornega sveta
potrebna večina oddanih glasov. Če večine
ni, ob pogoju sklepčnosti, tudi sklep ni veljavno sprejet.
Ker zakon v tem primeru ne nasprotuje
ali dopušča odstopanja od zakonske ureditve v statutu, navedeno oziroma predlagano
statutarno določilo presega zakonske meje
in ni v skladu z pravno naravo nadzornega
sveta.
b) 7. točka dnevnega reda: razrešitev začasnega nadzornega sveta in izvolitev članov nadzornega sveta.
Nasprotni predlog: sklep se glasi: “Razrešijo se člani začasnega nadzonrega sveta, ki zastopajo interese delničarjev.
Izvolijo se člani nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev:
1. ______________________________
2. ______________________________
Skupščina se seznani z članom nadzornega sveta, ki zastopa interese delavcev: __
Vsi člani nadzornega sveta so izvoljeni
za mandat štiri leta.
Obrazložitev nasprotnega predloga: iz
predlaganega sklepa v besedilu izhaja, da
je skupščina izvolila vse člane nadzornega
sveta, ki pa ni na podlagi zakonov dovoljeno.
Iz predlaganega sklepa ni razvidno za
katero mandatno dobo so izvoljeni člani nadzornega sveta.
Nasprotne predloge je podal delničar Jurinčič Miro, Prisoje 6, Koper, kakor sledi:
6. točka dnevnega reda: predlog spremembe statuta delniške družbe Inde - invalidske delavnice Koper.
Nasprotni predlog: namesto dveh predlaganih sklepov naj se sklep glasi: “Skupščina zavrne oba predlagana sklepa predlagatelja začasne uprave, ki jih je predložila k 6.
točki.
Sočasno skupščina ugotavlja, da 1. odstavek 13. člena statuta ter 1. odstavek 15.
člena statuta ostaneta nespremenjena.
Obrazložitev nasprotnega predloga: s
sklepi, ki jih je v 6. točki dnevnega reda
skupščina predlagala začasna uprava, se
kratijo že pridobljene pravice delavcev v
družbi ter jasno in večinsko izražena soglasna volja delavcev ob sprejemu statuta 15.
4. 1997, saj bodo delavci z manjšim številom predstavnikov v nadzornem svetu težje
zastopali in uveljavljali svoje pravice in dolžnosti.
Inde – invalidske delavnice, d.d., Koper
začasna uprava in začasni nadzorni
svet
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Razne objave
Ob-1670
Lesonit, d.d., v stečaju, Lesno kemična
industrija, Nikole Tesle 11, Ilirska Bistrica,
ki ga zastopa stečajni upravitelj Franc Lipolt, dipl. inž., objavlja na podlagi sklepa
stečajnega senata Okrožnega sodišča v Kopru, št. St 4/97 z dne 30. 3. 1998
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Predmet prodaje so:
1.1. Stanovanje št. 1 v Prešernovi 38,
Ilirska Bistrica, v izmeri 25,16 m2, ki je na
parc. št. 1783, z. k. vl. št. 869 k. o. Ilirska
Bistrica:
– izklicna cena je 20.200 DEM v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila,
– kupnina mora biti v celoti plačana v
15 dneh po sklenitvi pogodbe, pri čemer je
rok plačila bistvena sestavina prodajne pogodbe,
– dražitelji so dolžni položiti na račun
stečajnega dolžnika 192.000 SIT varščine, in sicer najkasneje 3 dni pred javno
dražbo ter se s potrdilom o tem plačilu
izkazati pred začetkom dražbe (št. ŽR
52210-690-93165),
– vsi davki in stroški prepisa lastništva
bremenijo kupca,
– izročitev objekta in prenos lastništva
se opravi šele po celotnem plačilu kupnine.
Javna dražba bo v sredo, 29. 4. 1998,
ob 8. uri, na sedežu podjetja.
Ogled je možen v sredo, 22. 4. 1998,
ob 10. uri, po predhodni najavi v kadrovski
službi podjetja.
1.2. Stanovanje v Tomšičevi 7, Ilirska
Bistrica, v izmeri 68,26 m2, ki je na parc.
št. 3166, z. k. vl. št. 623 k. o. Trnovo:
– izklicna cena je 56.200 DEM v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila,
– kupnina mora biti v celoti plačana v
15 dneh po sklenitvi pogodbe, pri čemer je
rok plačila bistvena sestavina prodajne pogodbe,
– dražitelji so dolžni položiti na račun
stečajnega dolžnika 534.000 SIT varščine, in sicer najkasneje 3 dni pred javno
dražbo ter se s potrdilom o tem plačilu
izkazati pred začetkom dražbe (št. ŽR
52210-690-93165),
– vsi davki in stroški prepisa lastništva
bremenijo kupca,
– izročitev objekta in prenos lastništva
se opravi šele po celotnem plačilu kupnine.
Javna dražba bo v sredo, 29. 4. 1998,
ob 9. uri, na sedežu podjetja.
Ogled bo možen v sredo, 22. 4. 1998,
ob 11. uri, po predhodni najavi, v kadrovski službi podjetja.
1.3. Stavbna parcela – dvorišče poleg
stanovanjske hiše Levstikova 10, Ilirska Bistrica, ki je na parc. št. 1668, z. k. vl. št.
501 k. o. Ilirska Bistrica:
– izklicna cena je 648.000 SIT,
– kupnina mora biti v celoti plačana v
15 dneh po sklenitvi pogodbe, pri čemer je
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rok plačila bistvena sestavina prodajne pogodbe,
– dražitelji so dolžni položiti na račun stečajnega dolžnika 500.000 SIT varščine, in
sicer najkasneje 3 dni pred javno dražbo ter
se s potrdilom o tem plačilu izkazati pred začetkom dražbe (št. ŽR 52210-690-93165),
– vsi davki in stroški prepisa lastništva
bremenijo kupca,
– izročitev parcele in prenos lastništva
se opravi šele po celotnem plačilu kupnine.
Javna dražba bo v sredo, 29. 4. 1998,
ob 10. uri, na sedežu podjetja.
Ogled bo možen v sredo, 22. 4. 1998,
ob 8. uri, po predhodni najavi, v kadrovski
službi podjetja.
1.4. Hiša v Levstikovi 12, Ilirska Bistrica, v izmeri 199 m2 s 107 m2 pripadajočega dvorišča, ki je na parc. št. 1669, z. k. vl.
št. 164 k. o. Ilirska Bistrica:
– izklicna cena je 50.000 DEM v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila,
– kupnina mora biti v celoti plačana v
15 dneh po sklenitvi pogodbe, pri čemer
je rok plačila bistvena sestavina prodajne
pogodbe,
– dražitelji so dolžni položiti na račun stečajnega dolžnika 500.000 SIT varščine, in
sicer najkasneje 3 dni pred javno dražbo ter
se s potrdilom o tem plačilu izkazati pred začetkom dražbe (št. ŽR 52210-690-93165),
– vsi davki in stroški prepisa lastništva
bremenijo kupca,
– izročitev objekta in prenos lastništva
se opravi šele po celotnem plačilu kupnine.
Javna dražba bo v sredo, 29. 4. 1998,
ob 11. uri, na sedežu podjetja.
Ogled bo možen v sredo, 22. 4. 1998,
ob 9. uri, po predhodni najavi, v kadrovski
službi podjetja.
1.5. Del proizvodne hale s pripadajočim
zemljiščem, stoječe na parc. št. 692/1, vpisane v z. k. vl. št. 179 k. o. Ilirska Bistrica
in del zemljišča na parc. št. 1095/21, vpisanega v z. k. vl. št. 76 k. o. Ilirska Bistrica:
– izklicna cena je 11,691.000 SIT,
– kupnina mora biti v celoti plačana v 15
dneh po sklenitvi pogodbe, pri čemer je rok
plačila bistvena sestavina prodajne pogodbe,
– dražitelji so dolžni položiti na račun stečajnega dolžnika 1,169.100 SIT varščine, in
sicer najkasneje 3 dni pred javno dražbo ter
se s potrdilom o tem plačilu izkazati pred začetkom dražbe (št. ŽR 52210-690-93165),
– vsi davki in stroški prepisa lastništva
bremenijo kupca,
– izročitev objekta in prenos lastništva
se opravi šele po celotnem plačilu kupnine.
Javna dražba bo v sredo, 29. 4. 1998,
ob 12. uri, na sedežu podjetja.
Ogled bo možen v sredo, 22. 4. 1998,
ob 9.30, po predhodni najavi, v kadrovski
službi podjetja.
Lesonit, d.d., v stečaju
Ilirska Bistrica
Ob-1671
Lesnina Interles, d.o.o., v stečaju, Dunajska 21, Ljubljana, objavlja na podlagi
sklepa stečajnega senata
javno zbiranje ponudb
1. za prodajo 407/1000 z. k. vl. št. 2558
k. o. Bežigrad, ki se sestoji iz parcele št.

2125, ki v naravi predstavlja stavbišče z zgradbo v izmeri 106 m2 in dvorišče v izmeri 243
m2 (hiša na naslovu Smoletova 4 v Ljubljani).
Izhodiščna cena za prodajo je 77.330
DEM v tolarski protivrednosti po prodajnem
tečaju Nove Ljubljanske banke, d.d., za DEM.
2. 119/1000 z. k. vl. št. 950 k. o. Bežigrad, ki se sestoji iz parcel št. 2130/2 –
dvorišče v izmeri 55 m2, 2127 – stavbišče v
izmeri 711 m2, 2128 – dvorišče v izmeri
1609 m2 in 2130/3 stavbišče v izmeri
73 m2. Solastninski delež stečajnega dolžnika v naravi predstavlja prostore v tlorisni
izmeri 414,05 m2, in sicer v drugi kleti, IV.
in delu V. nadstropja stavbe na Dunajski 21
v Ljubljani ter pripadajoče skupne prostore
v stavbi Dunajska 21 v Ljubljani. Izhodiščna
cena za prostore kot celoto je 683.358
DEM, v primeru prodaje prostorov po delih
pa je izhodiščna cena 1.800 DEM/m2 po
enakem menjalnem tečaju.
Upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo enake ali višje od izhodiščne cene.
Ponudniki so lahko pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji ali fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije. Ponudbe z dokazili o izpolnjevanju prej navedenih pogojev pošljite v zaprtih kuvertah z
oznako »Ponudba Lesnina Interles« na naslov: Lesnina Interles, d.o.o., v stečaju, Dunajska 21, Ljubljana. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele najkasneje do
vključno 30. 4. 1998 in za katere bo do
tega datuma plačana varščina v višini 10%
od izhodiščne cene.
Javno odpiranje ponudb bo na Okrožnem sodišču v Ljubljani in to 5. maja 1998,
ob 11. uri, v sobi št. 352.
Plačila varščine so oproščeni hipotekarni upniki. Plačana varščina bo upoštevana
pri plačilu kupnine. Ponudniki bodo o izidu
razpisa obveščeni najkasneje do 15. 5.
1998. Ponudnikom, ki bodo vplačali varščino in ki ne bodo izbrani kot kupci, bo varščina vrnjena v treh dneh po opravljeni izbiri.
Varščina se vplača v tolarski protivrednosti po prodajnem tečaju Nove Ljubljanske
banke, d.d., za DEM na dan plačila na žiro
račun Lesnine Interles, d.o.o., v stečaju, št.
50102-690-0921011.
Izbrani kupec mora skleniti kupoprodajno pogodbo v osmih dneh po opravljeni
izbiri najugodnejšega ponudnika.
Kupec je dolžan plačati kupnino najkasneje v 15 dneh po sklenitvi pogodbe. Lastninska pravica na kupljeni nepremičnini preide na kupca s plačilom celotne kupnine ali
ob zavarovanju plačila kupnine z bančno
garancijo.
Informacije o nepremičninah, ki so predmet prodaje, so na voljo na tel.
061/322-351.
Lesnina Interles, d.o.o., v stečaju
Št. 394
Ob-1726
Družba Orbico, d.o.o., Brnčičeva 31,
Ljubljana, objavlja
javno dražbo
za prodajo osnovnih sredstev
1. Osebni avtomobil znamke BMW, tip
318
is/2,
št.
šasije
W
BABE
51020JG78393, št. motorja 06168353,
leto izdelave 1996, prevoženih 45.000 km,
za izklicno ceno 3,296.200 SIT.
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2. Tovorno vozilo znamke IVECO, tip
35-12 turbo daly, št. šasije 2CFC
3580005047613, št. motorja 1901609,
leto izdelave 1995, prevoženih 95.000 km
za izklicno ceno 1,281.650 SIT.
3. Viličar električni, tip VAE 5,20 DX 2,6
2 T E leto izdelave 1997, za izklicno ceno
250.000 SIT.
Javna dražba bo dne 22. 4. 1998 ob
12. uri, v prostorih družbe Orbico, d.o.o.,
Brnčičeva 31, 1231 Ljubljana.
Na dražbi lahko sodelujejo fizične in pravne osebe, ki do vključno 20. 4. 1998 plačajo varščino v višini 10% izklicne cene.
Varščino je treba plačati na žiro račun družbe Orbico, d.o.o., Brnčičeva 31, Ljubljana,
št. 50102-601-3044. Plačana varščina se
všteje v kupnino.
Dražiteljem, ki na dražbi ne bodo uspeli
bo varščina vrnjena v treh dneh po končani
javni dražbi. Vplačana varščina se ne obrestuje.
Dražitelj, ki bo na javni dražbi uspel, mora v 3 dneh po končani javni dražbi podpisati kupoprodajno pogodbo.
Kupnino mora kupec plačati v 8 dneh po
podpisu kupoprodajne pogodbe.
Osnovna sredstva, ki so predmet javne
dražbe, bodo kupcu izročena v last in posest po plačilu celotne kupnine.
Prometni davek in ostale stroške v zvezi
s prenosom lastništva plača prodajalec.
Orbico, d.o.o., Ljubljana
Ob-1743
Mednarodno podjetje Slovenijales, d.d.,
Ljubljana, Dunajska c. 22, preklicuje: tri žige
ovalne oblike, premera 40 in 25 mm z naslednjo vsebino: žig, ki ima na obodu napis:
SLOVENIJALES, MEDNARODNO PODJETJE ZA TRGOVINO, INŽENIRING, ZASTOPANJE IN KONSIGNACIJE, d.d., Ljubljana, Dunajska c. 22, na sredini poševen napis z velikimi črkami SLOVENIJALES in nad
veliko črko N številko 4; žig, ki ima na obodu
napis: SLOVENIJALES STANOVANJSKA
OPREMA, DRUŽBA ZA ZUNANJO IN NOTRANJO TRGOVINO, d.o.o., Ljubljana, Dunajska c. 22, na sredini poševen napis z
velikimi črkami SLOVENIJALES in nad veliko
črko N številko 30, pod napisom: SLOVENIJALES pa napis STANOVANJSKA OPREMA;
žig, ki ima na obodu napis: SLOVENIJALES
GRADBENI MATERIAL IN STAVBNO POHIŠTVO, DRUŽBA ZA ZUNANJO IN NOTRANJO TRGOVINO, d.o.o., Ljubljana, Dunajska c. 22, na sredini poševen napis z
velikimi črkami SLOVENIJALES in nad veliko
črko N številko 26, pod napisom SLOVENIJALES pa napis GRADBENI MATERIAL IN
STAVBNO POHIŠTVO.
Ob-1695
Aero, kemična, grafična in papirna industrija, d.d., Celje, z dne 2. 4. 1998 preklicuje veljavnost žiga št. 19 Aero, kemična
grafična in papirna industrija, d.d., Celje –
Slovenija.
Čekada Dragica, Bidovčeva št. 6, Koper,
obrtno
dovoljenje
št.
016222/0848/01-23/1995 z dne 1. 1.
1996, ser. št. 0070572, izdano na firmo
Pralnica in likalnica, Dragica Čekada, s.p.
p-28109

Št.

Jozić Kata, Stanetova 24, Celje, original
priglasitvenega lista, opr. št. 15-1020/95,
mat. št. 5632050, z dne 1. 1. 1996.
s-28040
Kladušan Nada, Prvomajska c. 1, Šentjernej, preklicuje priglasitveni list, opr. št.
038/0405-94, mat. št. 5739579, z dne
20. 4. 1994. g-28237
Kralj Tomislav, Sela 3, Dragatuš, priglasitveni list, opr. št. 05-038894, mat. št.
5168132, z dne 1. 7. 1994. g-28098
Lavrenčič Ana, Budanje 2e, Vipava, priglasitveni list, opr. št. 01-0462/94 z dne
1. 9. 1994. g-28034
Majerle Tatjana, Deskova vas 18/a, Stari trg pri Ložu, original priglasitvenega lista,
opr. št. 05-0450/94, mat. št. 5519585, z
dne 1. 12. 1994. s-28082
Mithans Danijel s.p., Slovenska 20,
Maribor,
obrtno
dovolenje
št.
047607/2422/00-74/1995. m-524
Motaln Roman, Ul. Lackovega odreda
12, Limbuš, preklicuje priglasitveni list, opr.
št. 064-1851/94. m-447
Prosen Stanislav, Kuteževo 3c, Ilirska
Bistrica,
obrtno
dovoljenje
št.
011103/0832/00-22/1995, izdano dne
6. 3. 1995. s-28206
Tkalec Zlatko, Razlagova 1, Maribor, priglasitveni list, št. 064-357/94. m-500
Trafela Marija, Dežno pri Podlehniku 5a,
Podlehnik,
obrtno
dovoljenje
št.
045229/0150/00-52/1995, izdano 6. 3.
1995. m-511
Vimaldo d.o.o., Cesta Dolomitskega
odreda 11, Ljubljana, zavarovalno polico
št. 040434719, izdala Zavarovalnica Tilia.
s-28222
ZVR ŠPED d.o.o., Pot na Fužine 5, Ljubljana, zavarovalno polico št. 426633, izdala
Zavarovalnica Tilia. s-28186
Zdravkovič Nataša, Starograjska 1, Radeče, priglasitveni list, opr. št. 20-0584/98,
ERO 1074377, z dne 18. 3. 1998. g-28239
Zupančič Gorazd, Sp. Senica 7, Medvode, preklicuje priglasitveni list, opr. št.
44-0800/94, z dne 12. 9. 1994. s-28093

Izgubljene listine
preklicujejo
Potne listine
Albreht Roman, Zgornji otok 10a, Radovljica, potni list št. BA 159534, izdala UE
Radovljica. g-28230
Ambrožič Bogdan, Plače 44, Ajdovščina, potni list št. BA 77395. g-28139
Anastasov Luben, Hradetskega 84, Ljubljana, potni list št. AA 974856, izdala UE
Ljubljana. s-28071
Bensa Romina, Šmihel 11 a, Šempas,
maloobmejno prepustnico, št. AI 102357.
g-28134
Bernard Silvo, Konstanz, ZRN, potni list št.
AA 146458, izdala UE Radovljica. g-28377
Cernatič Friderika, Šempas 14, Šempas,
maloobmejno prepustnico AI 25278, izdala
UE Nova Gorica. g-28053
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Džafić Jusuf, Kersnikova 18, Celje, potni list št. BA 300168, izdala UE Celje.
s-28371
Delovec Valentin, Koroška c. št. 49,
Kranj, preklic preklica potnega lista, objavljenega v Ur. l. RS, št. 20, s-20312.
s-28045
Dizdarević Jelika, Ig 445, Ig, potni list št.
AA 93777, izdala UE Ljubljana. s-28257
Dobaj Bogdan, Žikarce 55, Zgornja Korena, potni list št. AA 22584, izdala UE
Maribor. p-28006
Elbl Slavko, Kupetinci št. 3a, Sv. Jurij,
potni list št. BA 307759, izdala UE Gornja
Radgona. p-28022
Grmek Dušan, Ul. Arnolda Tovornika 4,
Maribor, potni list št. BA 160056, izdala UE
Maribor. p-28093
Harcan Nada, Mladinska 8, Gornja Radgona, potni list št. AA 347875, izdala UE
Gornja Radgona. p-28108
Harcan Tamara, Mladinska 8, Gornja
Radgona, potni list št. BA 61268, izdala
UEGornja Radgona. p-28107
Hodžar Stanislav, Pavlovski vrh 15, Ivanjkovci, potni list št. AA 683687, izdala UE
Ormož. g-28047
Horvat Irena, Preglov trg 1, Ljubljana,
potni list št. BA 379974. s-28003
Horvat Simon, Pionirska ul. 20, Radomlje, potni list št. BA 527629, izdala UE Domžale. s-28284
Hribernik Mihaela, Dobja vas 3, Prevalje, potni list št. AA 053552, izdala UE Ravne na Koroškem. g-28054
Humar Martin, Šempas 57/b, Šempas,
potni list št. AA 638805, izdala UE Nova
Gorica. g-28296
Humar Martin, Šempas 57/b, Šempas,
maloobmejno prepustnico AI 117762, izdala UE Nova Gorica. g-28297
Ivančič Igor, Gabrovica 6, Črni Kal, maloobmejno prepustnico, št. AI 89071, izdala UE Koper. g-28378
Jaušovec Janko, Podvinci 130c, Ptuj,
potni list št. AA 989017, izdala UE Ptuj.
g-28212
Jazbec Edita, Florjanska 44b, Sevnica,
potni list št. AA 552861, izdala UE Sevnica.
p-28115
Jašić Suada, Jakčeva 43, Ljubljana, potni list št. BA 248194. s-28374
Jeklič Oset Helena, Jakčeva 39, Ljubljana, potni list št. AA 534591, izdala UE Ljubljana. s-28200
Jenčič Janez, Rašiška c. 6, Mengeš,
potni list št. BA 565895, izdala UE Domžale. s-28091
Jenčič Marjetka, Rašiška c. 6, Mengeš,
potni list št BA 565896, izdala UE Domžale. s-28092
Jereb Alja, Novo Polje, C. VII/18, Ljubljana, potni list št. BA 707390, izdala UE
Ljubljana. s-28344
Jerič Aljoša, Nušičeva 14, Celje, potni
list št. AA 568261, izdala UE Celje.
p-28114
Junger Branko, Kopališka 7, Vrhnika,
potni list št. AA 332749, izdala UE Vrhnika.
s-28303
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Keber Adriano, Glinškova pl. 4, Ljubljana, potni list št. BA 412658, izdala UE Ljubljana. s-28395
Kesar Boško, Tabor 2, Ljubljana, potni list
št. AA 595661, izdala UE Ljubljana. s-28041
Klemenčič Mitja, Titova c. 9, Radenci,
potni list št. BA 723638, izdala UE Gornja
Radgona. p-28095
Kolenc Tanja, Celovška 287, Ljubljana,
potni list št. AA 877985. s-28028
Kovač Marjan, Černetova ulica 5a, Ljubljana, potni list št. AA 829220, izdala UE
Ljubljana. s-28360
Kurtović Husein, Bertoncljeva ulica 20,
Kranj, potni list št. AA 708502, izdala UE
Kranj. s-31033
Maltašič Alen, Abramova 12, Ljubljana,
potni list št. AA 462256, izdala UE Ljubljana. s-28049
Mandeljc Marjanca, Jelovška cesta 23,
Bled, potni list št. AA 755673, izdala UE
Radovljica. g-28214
Mertuk Marjeta, Ul. G. Maistra 19, Murska Sobota, potni list št. AA 916108, izdala
UE Murska Sobota. p-28020
Mervič Reja Vanda, Kromberška 28, Nova Gorica, maloobmejno prepustnico št. AI
53985, izdala UE Nova Gorica. g-28293
Molek Samo, Društvena 7, Ljubljana,
potni list št. BA 707136, izdala UE Ljubljana. s-28265
Muratovič Hasan, M. Aleša Kaple 6a,
Hrastnik, potni list št. AA 221431, izdala
UE Hrastnik. g-28062
Murtić Suada, Seča 74, Lucija, potni list
št. AA 500762. g-28140
Nograšek Anton, Jakšičeva 4, Ljubljana,
potni list št. BA 286551. s-28274
Oblak Matjaž, Petričeva 11, Ljubljana,
potni list št. AA 533449, izdala UE Ljubljana. s-28224
Pavlič Miha, Nad mlini 21, Novo mesto,
potni list št. AA 158053, izdala UE Novo
mesto. g-28292
Pekolj Vlasta, Novo Polje, C. VII/18,
Ljubljana, potni list št. AA 453211, izdala
UE Ljubljana. s-28343
Pirc Jožef, Landshuter Allee 41, Munchen, potni list št. AA 297219, izdala UE
Litija. s-28228
Prinčič Estera, Miren 226, Miren, maloobmejno prepustnico, št. AI 9382.
g-28136
Pucihar Jože, Celovška 108, Ljubljana,
potni list št. BA 522234, izdala UE Ljubljana. s-28036
Ravnik Janko, Grajska cesta 5, Bled,
potni list št. AA 255830, izdala UE Radovljica. s-28383
Rutar Sonja, Ul. Bratov Učakar 76, Ljubljana, potni list št. AA 457175, izdala UE
Ljubljana. s-28216
Sabotić Jasmina, Vojkova 91, Ljubljana,
potni list št. BA 590977, izdala UE Ljubljana. s-28153
Siard Luka, Rožna ul. 8, Ljubljana, potni
list št. BA 136228, izdala UE Ljubljana.
s-28063
Sotlar Miran, Kozlovičeva ulica 21, Koper, maloobmejno prepustnico AI 90293,
izdala UE Koper. g-28215
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Starman Hedvika, Polje 17, Žiri, potni
list št. BA 102264, izdala UE Škofja Loka.
s-28233
Starman Polona, Smrtnikova 5, Ljubljana, potni list št. BA 102263, izdala UE Ljubljana. s-28234
Stojičič Zdravko, Emilia Driolia 5, Izola,
potni list št. AA 508085, izdala UE Izola.
g-28294
Šebez Miroslav, Andreaševa 16, Ljubljana, potni list št. BA 719650, izdala UE Ljubljana. s-28272
Šinkovec Maja, A. Kotarja 8, Kamnik,
potni list št. AA 322216, izdala UE Kamnik.
s-28267
Štefančič Tomaž, Tacenska cesta 17,
Ljubljana, potni list št. BA 708490. s-28209
Tomić Aljoša, Šentpeterska 16, Maribor,
potni list št. BA 28325, izdala UE Maribor.
p-28096
Umek Janez, Ul. Gorenjskega odreda
št. 14, Kranj, potni list št. BA 222600, izdala UE Kranj. s-28060
Vrbnjak Leo, Tovarniška c. 6, Kidričevo,
potni list št. BA 468463, izdala UE Maribor.
g-28376
Vuković Alenka, Ditingerjeva 11, Ravne,
potni list št. AA 186036, izdala UE Ravne
na Koroškem. g-28213
Yelewere Anthony, Kovorska cesta 51,
Tržič, potni list št. BA 179060, izdala UE
Tržič. p-28104
Zdovc Jure, Trg borcev 13, Dol pri Hrastniku, potni list št. AA 335648, izdala UE
Hrastnik. g-28169
Zielbauer Janez, Okroglo 17, Naklo, potni list št. BA 473009, izdala UE Kranj.
g-28226
Žagar Barbara, Iška vas 10, Ljubljana,
potni list št. BA 663849, izdala UE Ljubljana. s-28095
Žagar Nina, Iška vas 10, Ljubljana, potni
list št. BA 663848, izdala UE Ljubljana.
s-28094
Žagar Zdenka, Iška vas 10, Ljubljana,
potni list št. AA 3439, izdala UE Ljubljana.
s-28096
Žefran Eva, Rodine 57, Žirovnica, potni
list št. AA 375147, izdala UE Jesenice.
p-28021
Žikovič Jože, Sečovlje 83, Sečovlje, potni list št. AA 511682. g-28141
Žunko Pavel Ernest, Mariborska c. 69,
Selnica ob Dravi, potni list št. AA 82102,
izdala UE Ruše. p-28094

Druge listine
Ažman Gorazd, Gogalova ul. 6, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
474212, reg. št. 41823, izdala UE Kranj.
g-28023
Ažman Vlasta, Primožičeva ulica 1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
322234, reg. št. 23911, izdala UE Ljubljana. s-28357
Abazi Zilfi, Tetovo, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. 13808, izdala UE Grosuplje.
s-28345

Adamič Bojan, Lendavska 15, Murska
Sobota, spričevalo o zaklj. izp. Gradbenega
šolskega centra Borisa Kraigherja Maribor,
Slikarsko pleskarska poklicna šola - poklic
vozni ličar, izdano leta 1981. m-520
Alapović Vesna, Kandijska cesta št. 49,
Novo mesto, dijaško mesečno vozovnico,
št. 9311. s-28030
Alič Daša, Seškova 8, Medvode, dijaško
mesečno vozovnico, št. 16693, izdal LPP.
s-28143
Aljić Armin, Šmartinska 135, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 11012.
s-28192
Ambrožič Bogdan, Plače 44, Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
579745. g-28137
Anclin Janez, Paška vas 7, Šmartno ob
Paki, vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFGH,
št. 15766, izdala UE Velenje. p-28119
Arambašić Andrija, Vodmatska ul. 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 293962, reg. št. 146297, izdala UE
Ljubljana. s-28394
Arbi Petra, Črtomirova ulica 21c, Ljubljana, delovno knjižico. s-28259
Arlič Anita, Kavče 51, Velenje, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. 26189, izdala
UE Velenje. p-28120
Arlič Anton, Primož 40, Šentjur, spričevalo o zaključnem izpitu, izdano 26. 6. 1981
v STŠ Celje, št. diplome 01, smer gradbeni
tehnik. g-28105
Arpad Treiber, Kamniška ul. 48, Maribor, potrdilo o opravljenem izpitu za voditelja čolna, št. 02/13 6024/94. g-28315
Bajc Edi, Dolenjska c. 19, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S 38005,
reg. št. 10208, izdala UE Ajdovščina.
s-28392
Bajt Mitja, Kvedrova cesta 1, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
974468, reg. št. 162322, izdala UE Ljubljana. s-28258
Batković Janja, Ljubljanska 88 a, Maribor, indeks Veterinarske fakultete Ljubljana, št. 37000243, izdan leta 1994.
s-28014
Bavec Franc, Preglov trg 3, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
586855, reg. št. 35796, izdala UE Ljubljana. s-28262
Bačnik Janez, Garibaldijeva 16, Koper,
spričevalo Šole za voznike SKPŠ Koper,
izdano leta 1982. g-28012
Bedenik Anton, Zapuže 27, Begunje na
Gorenjskem, osnovnošolsko letno avtobusno vozovnico, št. 523132. g-28168
Bela Rajko, Zabovci 85, Markovci, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 21705, izdano
na Ptuju. g-28351
Berišaj Silver, Podšmihel 22, Laško, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7912, izdala
UE Laško. p-28013
Bernik Majda, Frankovo n. 164, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
19851, izdala UE Škofja Loka. s-28314
Bevk Veronika, Strahinj 112, Naklo, maturitetno spričevalo Gimnazije Škofja Loka,
izdano leta 1977 na ime Kožuh Veronika.
g-28020
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Bezjak Andrej, Horvatova 5, Miklavž na
Dravskem pol., vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 73773, izdano 8. 1. 1993 pri UE
Maribor. m-535
Beznec Slobodan, Mačkovci 20, Mačkovci, vozniško dovoljenje. p-28106
Bešter Uroš, Trg komandanta Staneta 4,
Ljubljana, delovno knjižico. s-28299
Bečić Edita, Aškerčeva ul. 33a, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001123625, reg. št. 31445, izdala UE
Domžale. s-28035
Blatnik Alojzij, Vrhpolje 10, Ivančna Gorica, zaključno spričevalo Tehniške šole za
strojništvo v Ljubljani, izdano leta 1976.
s-28037
Blaznik Anita, Trg 1g, Prevalje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 11640, izdala UE Ravne na Koroškem. g-28024
Bolje Karmen, Hruševica 7, Štanjel, dijaško mesečno vozovnico, št. 8619.
s-28366
Boughazi Vladka, Kardeljeva 73, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
81100, izdano 5. 1. 1993 pri SO Maribor.
m-28145
Brahini Hajrula, Tomšičeva 50, Piran, delovno knjižico. g-28103
Brulc Jožef, Hrušica 26, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
12448, izdala UE Novo mesto. g-28335
Brvar Ksenija, Praprotno 5, Radeče, delovno knjižico št. 0275424 11927.
p-28105
Buh Franc, Ul. 16. maja 14, Škofljica,
spričevalo Šole za poklicne voznike motornih vozil Ježica, izdano leta 1972. s-28075
Bukovnik Sergej, Goriče 12, Golnik, duplikat vozniškega dovoljenja, kat. BGH, št.
S 809100, reg. št. 42521. g-28336
Cafuta Franc, Vel. Varnica 45, Zgornji
Leskovec, 3 delnice M banke, št.
00327883. g-28099
Camloh Tomaž, Lipa 11, Velenje, študentsko izkaznico EPF Maribor. m-480
Carič Maja, Preglov trg 7, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 37351.
s-28218
Ciglar Martin, Zlatoličje 11, Starše, zaključno spričevalo 5. letnika Šole za ind.
stroj. tehnike, izdano leta 1974 v Mariboru.
m-471
Colja Petja, Štorje 99, Sežana, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 14389, izdala UE
Sežana. s-28273
Cor Jure, Gregorčičeva 8, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 40936.
s-28364
Časar Žarko, Fokovci 32, Fokovci, vozniško dovoljenje št. 19357. p-28089
Debevec Anica, Rakitna 18, Preserje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
972123, reg. št. 104402, izdala UE Ljubljana. s-28126
Delakorda Nataša, Arja vas 68a, Petrovče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S625659, izdala UE Žalec. p-28159
Detiček Leopoldina, Cilenškova ul. 22,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 767176, reg. št. 71435, izdala UE
Ljubljana. s-28398

Št.

Doberdrug Stanko, Luzarjev kal 9, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. 13422. g-28124
Doberšek Anemari, Stražišče 42, Prevalje, zaključno spričevalo SŽ Maribor, izdano
leta 1995. m-493
Dobovšek Anja, Aljaževa ulica 13, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
892149, reg. št. 187868, izdala UE Ljubljana. s-28365
Dolenec Metka, Tomažičeva ul. 40, Ljubljana, indeks Filozofske fakultete v Ljubljani,
izdan leta 1996. s-28051
Dolničar Barbara, Lukovica Pod gradom
20, Brezovica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 10068. s-28142
Donko Saša, Prežihova ul. 5, Lenart v
Slov. goricah, dijaško mesečno vozovnico,
št. 18617. s-28155
Dreković Danilo, Precetinci št. 23, Mala
Nedelja, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. S 1063351, reg. št. 9302, izdala UE
Ljutomer. g-28125
Drevenšek Marija, Trstenjakova ul. 14,
Ptuj, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje medicinske šole v Mariboru, izdani leta 1979
in 1980. m-519
Drobun Maja, Einspielerjeva ulica 5a,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
39184. s-28396
Drole Aleksander, Glavni trg 9, Vipava,
vozniško dovoljenje. g-28022
Dvoršak Franc, Smetanova ul. 42, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
36305, velja od 9. 6. 1994 do 9. 6. 2004.
m-475
Dvoršak Miroslav, Ul. heroja Bračiča 15,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
57688. m-492
Erjavec Nataša, Tivolska 28, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 32379.
g-28193
Esih Miran, Marjeta na Drav. polju 23a,
Starše, delovno knjižico št. 46291, izdana
leta 1981. m-536
Francelj d.o.o., Pot k ribniku 28, Ljubljana, zavarovalno polico št. 00101136518,
izdala Zavarovalnica Slovenica. s-28190
Fanrich Olga, Šarhova 10, Zgornja Polskava, spričevalo 3. letnika Srednje
zdravstvene šole Slovenj Gradec, izdano leta 1979. m-494
Fači Ramadan, Prisoje 4, Koper, delovno knjižico. g-28102
Ferdin Anja, Steletova ulica 8, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Srednje gradbene in
ekonomske šole v Ljubljani, izdano na ime
Grden Anja. s-28147
Ferenčak Tilen, Rusjanov trg 2, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 12862.
s-28058
Ferjančič Alma, Ul. padlih borcev 29,
Šempeter pri Gorici, zaključno spričevalo
ŠCBP Nova Gorica, izdano na ime Skomina
Alma. g-28008
Ferk Marija, Pohorska 41, Vuzenica, zaključno spričevalo 3. letnika Srednje
zdravstvene šole, izdano leta 1974 v Mariboru. m-472
Filipič Leon, Grgar 85, Grgar, vozniško
dovoljenje. g-28255
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Flis Borut, Makedonska ul. 3, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 101542,
izdano 14. 2. 1994 pri SO Maribor. m-517
Flis Teršek Andreja, Kidričeva 54, Laško,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7440,
izdala UE Laško. p-28086
Fliser Boštjan, Breg 86, Žirovnica, vozniško dovoljenje. g-28325
Florjančič Franc, Prešernova c. 37,
Domžale, spričevalo Centra strokovnih šol,
št. 181, izdano 17. 6. 1964. s-28194
Florjančič Vasko-Primož, Groharjevo naselje 2, Škofja Loka, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. 10926, izdala UE Škofja Loka. s-28372
Fojkar Mihela, Spodnja Luša 10, Selca,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 25169,
izdala UE Škofja Loka. g-28113
Fras Iztok, Antoličičeva ul. 14, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, 109821,
izdano 29. 5. 1996 pri SO Maribor. m-542
Frešer Gordana, Ul. ruške čete 5, Ruše,
spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene
šole Maribor, za leto 1982/83. m-451
Fureš Zvonimir, Celovška c. 185, Ljubljana, delovno knjižico, reg. št. 3802/63.
s-28368
Gaberšek Aleš, Cesta Leona Dobrotinška 27, Šentjur, indeks FER, št.
93398832. m-501
Gabrovšek Konstantin, Hudo 50, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
000701436, reg. št. 6446, izdala UE Domžale. s-28199
Gajić Zoran, Hladilniška 26a, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 17261.
s-28264
Gashi Hazir, Linhartova 35, Ljubljana,
delovno knjižico, št. 0305194. p-28004
Gašparič Gorazd, Notranjska cesta 50,
Logatec, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S1106188, št. reg. 170747. s-28133
Gašparič Miroslav, Knafelčeva ul. 34,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
109630, velja od 26. 4. 1996 do 26. 4.
2006. m-479
Gec Mitja, Tomaj št. 80, Dutovlje, vozniško dovoljenje, kat. AGH, št. 16125.
g-28127
Glaser Nataša, Tovarniška c. 29, Logatec, spričevalo 1. letnika Gimnazije Jurij Vega Idrija, izdano leta 1992. s-28393
Globočnik Franc, Velesovska 51, Šenčur, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
806457, reg. št. 13928, izdala UE Kranj.
g-28329
Golob Boža, Ziherlova ul. 43, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
10226, izdala UE Ljubljana. s-28318
Gorjan Špela, Tržaška 22, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 43611.
s-28088
Gorjanec Jože, Šentlovrenc 23, Velika
Loka, delovno knjižico. s-28263
Goršič Jernej, Majde Vrhovnikove 2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
503902, reg. št. 27296. s-28352
Govc Jana, Storžiška ul. 6, Kranj, zaključno spričevalo Srednje gradbene šole v
Ljubljani, izdano 1984 na ime Aleš Jana, št.
163. s-28050
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Grbec Miha, Mislejeva ul. 3, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1138635, reg. št. 215453, izdala UE Ljubljana. s-28283
Gregorič Martin, Volčja Draga 49, Volčja
Draga, vozniško dovoljenje. g-28332
Gregorič Mihael, Kal 10, Zagradec, delovno knjižico. s-28189
Gros Miran, Jenkova c. 15, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 22614, izdala UE Velenje. p-28122
Grudnik Franc, Efenkova c. 3, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 06386,
izdala UE Velenje. p-28123
Guberinič Darko, Shakespearova 12,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 1373, izdano 3. 3. 1993 pri UE Maribor. m-531
Guberinič Darko, Shakespearova 12, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 11/90,
izdano 3. 3. 1993 pri UE Maribor. m-532
Gumzej Marija, Golnik 111, Golnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 804664,
reg. št. 18432, izdala UE Kranj. g-28176
Habič Darja, Kocjančičeva ul. 15, Dobrunje, diplomo o zaključnem šolanju Srednje pedagoške šole, izdana leta 1990.
s-28207
Habjanič Branko, Brunšvik 48, Rače, delovno knjižico št. 2222. m-28036
Habjanič Mitja, Miklošičeva 2c, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001068333, reg. št. 8371, izdala UE Domžale. s-28287
Habjanič Roman, Lancova vas 57, Videm pri Ptuju, pobotnico OZ-3, št. 54524,
št, 54525, izdala Zavarovalnica Adriatic.
m-528
Hajdinjak Miroslav, Nuskova 75, Rogašovci, vozniško dovoljenje št. 19172. p-28147
Halebič Senka, Beblerjev trg 1, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 563.
s-28146
Hartman Andrej, Zgornja Kapla 27, Kapla, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
8502, izdala UE Radlje ob Dravi. p-28113
Hasanbegović Mehmed, Vide Pregačeve 34, Ljubljana, spričevalo o končani šoli
za voznika motornih vozil, izdal Izobraževalni center za tehniške stroke Novo mesto,
št. 4494. s-28144
Heglič Franc, Spodnje Cerkno 2, Križe,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št.
4193, izdala UE Tržič. g-28177
Heine Jani, Ulica bratov Babnik 16, Ljubljana, delovno knjižico. s-28231
Hercl Jožica, Nezbiše 40 a, Pristava pri
Mest., diplomo. g-28011
Kungota, izdano leta 1988/89. Hojnik
Anton, Gaj 37, Zgornja Kungota, zaključno
spričevalo OŠ Zgornja Kungota, izdano leta
1988/89. m-503
Holc Janez, Ekartova 40, Miklavž, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 49318, izdano 19. 6. 1995 pri SO Maribor. m-474
Holc MAjda, Borštnikova 10, Maribor,
spričevalo 3. in 4. letnika II. gimnazije Maribor. m-495
Horvat Aljoša, Vranji vrh 3a, Sladki vrh,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7458,
izdano 27. 5. 1994 v Pesnici. m-537
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Horvat Berislav, Ledine 9, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 21706, izdano 13. 2. 1978 v Mariboru. m-510
Horvat Miroslav, Jakčeva 5, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
104833, S 633347, izdala UE Ljubljana.
s-28277
Hribernik Tončka, Gorica 53, Oplotnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 15804.
g-28330
Ilenič Mateja, Runkova 3, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 21077.
s-28195
Ilešič Angela, Hvaletinci 2, Vitomarci,
spričevalo 3. letnika Zdravstvene srednje
šole v Mariboru. m-473
Ilić Ilija, Prvomajska ul. 5a, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 42779, izdano 19. 3. 1993 pri SO Maribor. m-453
Inkret Boštjan, Leskovec 37, Škofja vas,
diplomo Srednje tehniške šole Celje, izdano leta 1990. m-491
Iskrač Marjana, Kamna gora 22, Frankolovo, delovno knjižico. p-28097
Ivanšek Sonja, C. M. Tita 98, Jesenice,
spričevalo 1., 2. in 3. letnik Srednje
frizerske šole v Celju, izdana leta 1966,
1967 in 1968. s-28347
Ivančev Šime, Jakčeva 23, Ljubljana,
spričevalo OŠ Boris Kidrič v Ljubljani, izdano leta 1989. s-28059
Ivančič Franc, Bilečanska 4, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S169941, št. reg. 88569. s-28174
Iztok Umek, Pod vinogradi 39, Straža pri
Novem mestu, delovno knjižico, zap. št.
39289, ser. št. 0280322, izdana 28. 10.
1994 pri Občini Novo mesto. g-28317
Jagičič Andrej, Škocjan 12, Koper, vozniško dovoljenje št. 29452. g-28247
Jame Marija, Ob Meži 30, Prevalje, maturitetno spričevalo št. 89/74 izdano na ime
Rudolf Marija. g-28019
Jankovič Bojan, Starše 92c, Starše, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 87519, izdano 24. 11. 1992 pri SO Maribor. m-543
Jančič Tatjana, Stari log, Pragersko, spričevalo 4. letnika srednje zdravstvene šole
Maribor, izdano leta 1984. m-485
Jelen Marjan, Ul. J. Ulriha 2, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, št.
00157, izdala UE Velenje. p-28124
Jelenčič Boštjan, Pod gozdom 8, Ljubljana, zaključno spričevalo 3. letnika Srednje obutvene šole Kranj, izdano leta 1982.
s-28138
Jelovčan Jožef, Cirilova ul. 15a, Kranj,
vozniško dovoljenje, št. S 2114789.
g-28026
Jeraj Damjan, Kotnikova cesta 10, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
12112, izdala UE Vrhnika. s-28201
Jezernik Rudi, Solčava 35, Solčava, indeks št. 41030060. g-28187
Jordan Toni, Sojevce 2, Kostanjevica na
Krki, vozniško dovoljenje, kat. AGH, št.
16670. p-28003
Jordan Toni, Sajevce 2, Kostanjevica na
Krki, vozniško dovoljenje, kat. AGH, št.
16670. p-28012

Jovanovski Sašo, Rankovce bb, Kriva
Palanka, osebno delovno dovoljenje, št.
0424470842, izdal RZZZ Ljubljana.
s-28241
Jošt Katja, II. Prek. brigade 12/a, Koper, spričevalo 1. letnika Srednje kovinarske in prometne šole Koper, za leto
1984/85, izdano na ime Jošt Marko.
g-28324
Jošt Milena, Vojnik 123, Vojnik, spričevalo 1. in 2. letnika Poklicne gostinske šole
Celje, natakar, za leta 1970/71, 1971/72.
m-469
Jug Iztok, Topniška ulica 17, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1020029, reg. št. 16152, izdala UE Radovljica. s-28356
Jurič Natalija, Lenartova pot 10, Brežice, spričevalo o končani OŠ Brežice.
g-28110
Jurčec Robert, Dol pri Borovnici 90, Borovnica, spričevalo o končani Osnovni šoli
dr. Ivana Korošca, izdano 15. 6. 1995.
s-28056
Jus Ksenija, Fram 214, Fram, spričevalo o zaključnem izpitu 3. gimnazije v Mariboru, izdano leta 1991. m-522
Kajič Roman, Škofjeloška cesta 23,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 999810, reg. št. 193821, izdala UE
Ljubljana. s-28156
Kaloh Dejan, Prušnikova 6, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 718434,
izdano 13. 4. 1994 pri UE Maribor. m-539
Kaparnik David, Rateče 128, Rateče
Planica, delovno knjižico. g-28016
Karadžić Zvonko, Brodarjev trg 5, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
17392. s-28219
Kastelic Mateja, Ul. Dolenjskega odreda
29, Ivančna Gorica, dijaško mesečno vozovnico, št. 42099. s-28068
Kavšek Irena, Jagnjenica 45a, Radeče,
indeks EPF Maribor, izdan leta 1989, št.
81384482. g-28018
Kavčič Tone, Cankarjeva 4, Radovljica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 20610.
g-28341
Kazić Renato, C. Komandanta Staneta
14, Litija, delovno knjižico. s-28355
Keranović Sulejman, Pokljukarjeva 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1106263, reg. št. 151909, izdala UE
Ljubljana. s-28312
Kerin Katja, Pot na Fužine 47, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S632355, reg. št. 195207, izdala UE Ljubljana. s-28232
Kilar Irena, IX. korpus 22, Izola, spričevalo SGTŠ Izola, poklic kuhar, izdan leta
1991. g-28109
Kiseljak Ksenja, Trniče 74d, Marjeta,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 103149,
izdano 22. 8. 1994 pri SO Maribor. m-450
Klančnik Andrej, Kajuhova 7, Šoštanj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 16141,
izdala UE Velenje. p-28121
Klojčnik Sašo, Kardeljeva 51, Maribor,
spričevalo 8. razreda OŠ Boris Kidrič Maribor, izdano leta 1996/97. m-458
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Kne Barbara, Oprešnikova ul. 88, Kranj,
zaključno spričevalo Srednje trgovske šole
Kranj, izdano leta 1993. g-28021
Knez-Tvričnik Frančiška, Podgorska 60,
Slovenj Gradec, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 8633, izdala UE Slovenj Gradec.
g-28118
Koželj Silvo, Naselje Heroja Maroka 24,
Sevnica, dijaško mesečno vozovnico, št.
4527. s-28359
Kobeja Lidija, Pristaniška 5, Koper, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 6312, izdala
UE Koper. g-28340
Kocjančič Joško, Paderšičeva 21, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
1326. g-28116
Kogovšek Pavel, Cegelnica 8, Naklo, zaključno spričevalo šole za poklicne voznike
motornih vozil, izdal Šolski center Novo mesto, leta 1973. s-28269
Kolamnič Cvetka, Sp. Dobrenje 39a, Pesnica, spričevalo 4. letnika Srednje
zdravstvene šole Maribor, za leto 1978/79.
m-445
Kolan Tina, Trg 6, Brestanica, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 18115. p-28011
Kolar Erik, Visole 111, Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št.
13032. g-28117
Kolenc Nataša, Smrečnikova ulica št.
26, Novo mesto, dijaško mesečno vozovnico, št. 10613. s-28078
Kolenc Tanja, Celovška c. 287, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1012290, reg. št. 204673, izdala UE
Ljubljana. s-28077
Koler MArjeta, Drvanja 5, Benedikt, zaključno spričevalo Srednje kmetijske šole
Maribor, izdano leta 1988. m-502
Koletnik Sašo, Kozjak nad Pesnico 34b,
Zgornja Kungota, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 4113, izdano 8. 11. 1996 pri SO
Pesnica. m-457
Kolmanič Cvetka, Sp. Dobrenje 39, Pesnica, zaključni izpit Srednje zdravstvene šole, izdan leta 1979. m-540
Kolmanič Valerija, Šentiljska 25, Maribor, diplomo Srednje agroživilske šole, izdano leta 1986 v Mariboru. m-467
Komauer Pavla, Pregljeva 16, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 2876,
izdano 6. 11. 1992 pri PE MB Pesnica.
m-514
Konesiabo Tanja, Pregarje 27, Obrov,
spričevalo 2. in 3. letnika Srednje gostinske
šole Izola. g-28321
Kopač Jasna, Štefanova 4, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 10970, izdal
LPP. s-28208
Kopitar Ana, Leskovec 28a, Škofja vas,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 7712.
p-28087
Kopušar Gregor, Foersterjeva 2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S685753, št. reg. 118114. s-28038
Koren Matjana, Polanškova ulica 2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1243712, reg. št. 222918, izdala UE Ljubljana. s-28289
Korenika Matjaž, Korte 113, Izola, spričevalo - strojni tehnik. g-28180

Št.

Korenč Stanislav, Vojke Šmlic 7, Koper,
vozniško dovoljenje, kat. . g-28246
Kores Špela, Sp. Rudnik, C. IV/3, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
32362. s-28229
Koroušič Igor, Glinškova ploščad 29,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1003087, reg. št. 160959, izdala UE
Ljubljana. s-28164
Kos Karmen, Regentova 27, Piran, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 8240, izdala
UE Piran. s-28256
Kos Sebastjan, Križ 220, Sežana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 14456.
g-28251
Kosmač Marko, Pionirska pot 7, Žiri, indeks Pravne fakultete, št. 20940171, izdan leta 1994. s-28386
Kostanjšek Jože, C. 3. julija 5, Senovo,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 1151.
p-28101
Kostrešević Nedeljko, Korotanska 11,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Centra strokovnih šol v Ljubljani, št.
23-1981/82 z dne 22. 1. 1982, izdano v
Ljubljani. s-28361
Kotnjek Ignac, Vel. Polana 162, Velika
Polana, zavarovalno polico AO 0486345.
p-28023
Kovač Dušan, Št. Jurij 42, Grosuplje,
spričevalo za OŠ Edvarda Kardelja v Polju,
izdano leta 1962. s-28354
Kovačevič Bane, Vena Pilona 18, Koper, spričevalo poslovanja, mat. št.
5712732. g-28323
Kovačič Drago, Radohova vas 17, Šentvid pri Stični, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. 6352, izdala UE Grosuplje.
s-28031
Kovačič Maja, Puciharjeva ul. 29, Škofljica, dijaško mesečno vozovnico, št. 2160.
s-28145
Kovačič Rajko, Angelce Dečmanove 10,
Ljubljana, preklic delovne knjižice, objavljen v Ur. l. RS, št. 65/97. s-28039
Kovše Tatjana, Tomaž 9, Tomaž, zavarovalne police, izdala Zavarovalnica Adriatic,
št.: 1-AO-01 051265G, ZK: 370639,
423762, 449437, 449440, 449717,
503444. g-28319
Kozlovič Marjan, Pregara 68, Gračišče,
zaključno spričevalo Srednje lesarske šole
Nova Gorica, št. I-L-433, izdano leta 1988.
g-28013
Košuta Erik, Toma Brejca 11, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH.
g-28350
Kralj Andrej, Koroška c. 104, Maribor,
končno spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje šole za gostinstvo in turizem v Mariboru.
m-460
Kralj Franc, Jamova cesta 48, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S732606, št. reg. 143941. s-28210
Kralj Stojan, Bistriška c. 75, Poljčane,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 17712.
g-28178
Kramar Zvone, Gorenje Karteljevo 16,
Novo mesto, zavarovalno polico št.
481683. s-28242
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Krancelbinder Danijela, Grabe 21, Apače, vozniško dovoljenje. g-28253
Krhlanko Aleš, Pretrež 34, Laporje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 17709.
g-28331
Križaj Borut, Cesta komandanta Staneta
5, Litija, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. S1061406. s-28211
Križman Melita, Jagrova ulica 8, Škofljica, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
šole za trgovinsko dejavnost, smer ekonomsko-komercialni tehnik, izdan leta 1990.
s-28400
Krištof Viktorija, Stavešinski vrh, Spodnji
Ivanjci, spričevalo I-ZT-828, šolsko leto
1995/96. p-28088
Ksenija Janež, Dolsko 13, Dol pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
239376, reg. št. 187616, izdala UE Ljubljana. s-28238
Kuhar Janez, Zadraga 22, Duplje, diplomo Srednje agroživilske šole, izdana leta
1989. s-28154
Kukučka Suzana, Hruševo 13, Ljubljana, diplomo Srednje pedagoške šole, izdana 20. 6. 1988, na ime Rodošek Suzana.
s-28107
Kulašić Ivanja-Metodija, Stranska pot 10,
Ljubljana, diplomo Ekonomske fakultete v
Ljubljani, izdana 9. 9. 1979. s-28220
Kuzem Maja, Mestne njive 12, Novo mesto, dijaško mesečno vozovnico, št. 9810,
izdal LPP. s-28001
Kvas Mateja, Staretova 4, Kranj, Alpetourovo vozovnico št. 473297. g-28100
Lah Dušan, Dutovlje 70, Dutovlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9326.
g-28121
Lapajne Andreja, Preglov trg 7, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1077071, reg. št. 211067, izdala UE Ljubljana. s-28217
Laporšek Jože, T. Melive 4, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. 799. p-28016
Lasecky Milan, Zg. Ščavnica 86, Lenart,
vozniško dovoljenje, kat. H, št. 8602, izdano 4. 8. 1993 - trajna. m-529
Lasič Tamara, Koroška 2, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 40087.
s-28375
Lazar Tripković Liljana, Zapuže 28, Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S836162. g-28135
Lazič Danica, Grad. Brigade 49, Nova
Gorica, spričevalo 1. letnika CSŠ v Ljubljani, Poklicne frizerske šole. p-28005
Lekić Zoran, Raičeva ul. 43, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 41009.
s-28032
Lenče Aljoša, Selanov trg 5, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
631996, reg. št. 21750. s-28353
Lesar Kristina, Menardova 65, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 40602.
s-28205
Leskovšek Golob Renata, Klinetova 10,
Maribor, spričevalo 3. letnika Srednje zdrav.
šole Maribor, izdano leta 1981. m-487
Lešnik Aleš, Dolarjeva 4, Maribor, zaključno spričevalo 3. letnika Srednje go-
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stinske šole Maribor, izdano leta 1994.
m-497
Liberšar Lidija, Ljubeljska ulica 25, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
566286, reg. št. 157817, izdala UE Ljubljana. s-28184
Liberšar Matjaž, Ljubeljska ulica 25,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 239611, reg. št. 21420, izdala UE
Ljubljana. s-28183
Lončarič Danica, Trg Dušana Kvedra 12,
Maribor, delovno knjižico, reg. št. 21317,
izdano leta 1973. m-486
Lončnar Franc, Nomenj 13, Bohinjska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. 2617. g-28025
Lorber Janko, Sp. Voličina 80, Voličina,
vozniško dovoljenje, kat. H, št. 8840. m-498
Lozar Uroš, Pestotnikova ul. 1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
144888, reg. št. 154481, izdala UE Ljubljana. s-28090
Lozej Jure, Vojkova cesta 73, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
970080, reg. št. 200633, izdala UE Ljubljana. s-28070
Lugarič Kristina, Mariborska 125, Celje,
zdravstveno izkaznico. p-28092
Lukavečki Drago, Rapočeva 18, Maribor, zaključno spričevalo IKŠ Maribor, strojni tehnik, za leto 1976/77. m-516
Lukić Gaj, Pavšičeva 22, Logatec, dijaško mesečno vozovnico, št. 33845, izdal
LPP. s-28002
Majerhofer Gabriela, Hajdoše 40, Ptuj,
spričevalo upravne šole 1. letnika, za leto
1996/97. g-28017
Majhen Tomaž, Zg. Brežnica 11, Laporje, zaključno spričevalo Srednje gradbene
šole Maribor, izdano leta 1984. m-496
Maksimovič Saša, Knafelčea 26, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
112099, izdano 6. 6. 1997 pri SO Maribor. m-468
Makše Jože, Pot v dolino 39, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S
652961, reg. št. 126499, izdala UE Ljubljana. s-28033
Mali Jožef, Spodnja Kapla 70, Ožbalt,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6091,
izdala UE Radlje ob Dravi. p-28010
Malinovič Radenko, Kurirska pot 2c, Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. BC, št.
267075, reg. št. 13935, izdala UE Jesenice. g-28172
Malič Marko, Polene 5, Slovenske Konjice, štud. izkaznico št. 81466742, EPF
Maribor. m-459
Manger Dejan, Korte 58, Izola, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 9670, izdala UE
Izola. g-28120
Mansutti Samo, Uniše 13, Ponikva, spričevalo o končani OŠ Blaža Kocena, izdano
leta 1992. g-28006
Mančič Andrej, Zahl 41, Podlehnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 33340, izdala UE Ptuj. g-28169
Marinč Miha, Petkovec 53a, Rovte, vozno karto, št. 0486, relacija Ceste-Logatec-Postojna. s-28397
Markoja Jožef, Hotedršica 123a, Logatec, delovno knjižico. s-28043
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Markovič Bruno, C. krških žrtev 59, Krško, vozniško dovoljenje št. 15579.
p-28018
Markun Stanislav, Velesovska 8, Šenčur, duplikat 4 vozniškega dovoljenja, kat.
ABCDEGH; št. S 1194264, št. reg. 6073,
izdala UE Kranj. s-28067
Markuš Rolando, Celjska 2, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 101201.
m-488
Mastinšek Marko, Silvire Tomassini 21,
Gornja Radgona, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 8809, izdala UE Gornja Radgona.
g-28128
Matoh Jadranka, Jakčeva ul. 21, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
927935, reg. št. 118196, izdala UE Ljubljana. s-28089
Maver Klemen, Ig 310, Ig, dijaško mesečno vozovnico, št. 073. s-28072
Maček Gregor, Zgornje Pirniče 19, Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1193024, reg. št. 220504, izdala UE Ljubljana. s-28074
Maček Martin, Podpeška cesta 203, Notranje Gorice, indeks Pravne fakultete, izdan leta 1993. s-28387
Medved Zvonko, Podlože 10, Ptujska
gora, spričevalo 3. in 4. letnika in diplomo
Srednje šole za gostinstvo in turizem, izdano leta 1986. m-470
Melanšek Monika, Ul. 3. julija 8, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
26152. p-28117
Melink Radoš, Gradnokova 12, Kanal,
vozniško dovoljenje. g-28249
Metličar Anita, Cesta na Boč 10, Rogaška Slatina, študentsko izkaznico št.
81466852, izdala EPF Maribor. m-481
Mihailovič Dragan, Samova 88, Miklavž,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje Mihailovič Dragan, Samova 88, Miklavž, spričevalo
3. in 4. letnika Srednje gostinske šole v
Mariboru, izdano leta 1992, 1993. gostinske šole v Mariboru, izdano leta 1992,
1993. m-504
Mihelak Simon, Šalek 83, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 27598.
p-28116
Mihelič Blanka, Cesta v Šmartno 6c,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
12739. s-28048
Miklavc Pavle, Trebije 32, Gorenja vas,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št. 02/13-1188/12-86. s-28057
Miklavič Jure, Brodarjev trg 10, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1216217, reg. št. 222589, izdala UE Ljubljana. s-28083
Miklič Irena, Hruševska cesta 58, Ljubljana, zavarovalno polico št. 478985, izdala
Zavarovalnica Tilia. s-28282
Miklič Martina, Dobrava 24, Škocjan, delovno knjižico. g-28004
Minatti Špela, Prijateljeva 1, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 29225.
s-28084
Mišič Emir, Rimska cesta 2Š, Šmarje-Sap,
dijaško mesečno vozovnico-kombinirano, za
smer Šmarje-Sap-Ljubljana. s-28302
Modic Stanko, Polje, Cesta VI/28, Ljubljana, zaključno spričevalo Šole za poklicne

voznike motornih vozil Ježica, izdano leta
1983. s-28106
Moge Nataša, Zg. Velka 85 a, Zgornja
Velka, zaključni spričevali 3. in 4. letnika
Srednje zdrav. šole Maribor, izdani
1988/89. m-484
Močnik Uroš, Bukovica 35b, Vodice,
kombinirano vozno karto, št. 436, izdal LPP.
s-28370
Mrkun Maja, Za vasjo 42a, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 24043.
s-28129
Mrzlikar Martina, Butajnova 45, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1106900, reg. št. 187544, izdala UE Ljubljana. s-28227
Muhič Ivan, Grogova 5, Maribor, delovno knjižico. m-452
Murks Drago, Flisova 28, Hoče, delovno knjižico, reg. št. 2364, izdano leta 1984.
m-489
Nađfaluši Damjan, Na Brežini 30, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1000618, reg. št. 182773, izdala UE Ljubljana. s-28064
Nedog Janez, Tugomerjeva ulica 80,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCE,
št. 7931, izdala UE Ljubljana. s-28280
Novak Franc, Zakot 54, Brežice, vozniško dovoljenje, kat. BCEF, št. 9012, izdala UE Brežice. p-28026
Novak Ivan, Gornji Lakoš 12a, Lendava,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. 7391,
izdala UE Lendava. p-28009
Novak Ivanka, Retje 136, Loški potok,
spričevali 3. in 4. letnika Srednje ekonomske šole Ljubljana, izdani leta 1983/84.
s-28132
Novak Janez, Retje 136, Loški potok,
spričevali 3. in 4. letnika Gimnazije Poljane
Ljubljana, izdana leta 1979/80. s-28131
Novak Liljana, Prušnikova ul. 3, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1023856, reg. št. 206862, izdala UE Ljubljana. s-28081
Novakovič Anita, Noršinci 63, Martjanci,
spričevalo št. 316. p-28090
Novljan Tomaž-Franci, Mali Lipoglav 6,
Šmarje Sap, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. S 1137262, reg. št. 172643,
izdala UE Ljubljana. s-28079
Nowotny Marko, Ulica Goce Delčeva 3,
Ljubljana, delovno knjižico. s-28270
Oblak Peter, Poljanska c. 84, Gorenja
vas, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
šole za strojništvo v Ljubljani, strojni odsek,
izdano 29. 8. 1986. s-28346
Oblačila ČIB 2000, Bovec, spričevalo
poklicne šole za kvalificirane voznike motornih vozil Ljubljana, Ježica, št. I/447 za
šolsko leto 1972/73 na ime Kenda Henrik.
g-28182
Obrovac Tomislav, Kajuhova ul. 40, Ljubljana, delovno knjižico. s-28130
Ocepek Kristina, Gašperšičeva ulica 8,
Ljubljana, diplomo Srednje šole za trgovinsko dejavnost, izdana leta 1984 in zaključno spričevalo za trgovinskega poslovodjo,
izdano leta 1996. s-28349
Oprešnik Jelka, Škapinova 7, Celje, vozniško dovoljenje št. 8532. p-28019
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Orel Zdenka, Jemčeva cesta 16, Trzin,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje gostinske šole, izdana leta 1970, 1971 in
1972. s-28152
Ovčariček Tanja, Trg Dušana Kvedra 10,
Maribor, indeks Medicinske fakultete, izdan
leta 1996. s-28390
Ošabnik Boštjan, Bertoncljeva ulica 9,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1193979, reg. št. 48998, izdala UE Kranj.
g-28235
Padušek Vincenc, Mizarska cesta 28,
Slovenske Konjice, vozniško dovoljenje.
p-28098
Pahor Tanja, Šmarje 16c, Sežana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole S.
Kosovela Sežana, št. PF-143, z dne 24. 6.
1992. g-28322
Pančur Stanko, Cesta na Mesarico 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 141014, reg. št. 4658, izdala UE
Ljubljana. s-28288
Pavlin Tina, Bevkova 3, Grosuplje, dijaško mesečno vozovnico, št. 3219.
s-28240
Pavlič Miha, Nad mlini 21, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 19678.
g-28248
Pašić Lejla, Preglov trg 5, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 14958.
s-28197
Pengov Bitenc Urška, Žaucerjeva 17,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
4861D. s-28069
Perhoč Robert, Valjavčeva 5, Kranj, vozniško dovoljenje št. S 51196. g-28250
Perko Toni, Šutna 10, Žabnica, Alpetourovo vozovnico, št. 418507. g-28244
Perne Sonja, Habatova ul. 2a, Trzin, delovno knjižico, reg. št. 23300, izdana 15. 9.
1993 v Domžalah. s-28052
Petelinkar Anže, Prešernova 34, Trzin,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Moste, izdano leta 1997. s-28334
Petre Elizabeta, Bičevje 1, Ljubljana,
spričevalo OŠ Cene Štupar, izdano 1989.
s-28015
Petrič Miroslav, Klinetova 8, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 30957,
izdano 14. 9. 1994 pri SO Maribor. m-541
Pevc Aleš, Beleharjeva cesta 41, Šenčur, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1045225, reg. št. 45570, izdala UE Kranj.
s-28123
Pečnik Tone, Mariborska 224a, Škofja
vas, vozniško dovoljenje št. 35807.
p-28102
Pečovnik Jožica, Bukovec 59, Zgornja
Polskava, spričevalo 4. letnika in zaključno
spričevalo Srednje zdravstvene šole Maribor, za leto 1983/84. m-462
Pečovnik Vitoslava, Sp. Trg 58, Lovrenc
na Dravskem pol, spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene šole Maribor, za leto
1981/82. m-538
Pikl Srečko, Groharjeva ul. 6, Kamnik, letno spričevalo 2. letnika Poklicne gradbene
šole v Ljubljani, izdano leta 1975. s-28046
Pintar Gregor, Žale 4, Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 22670, izdala UE Radovljica. s-28236
Pintar Gregor, Malo Trebeljevo 8, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S

Št.

730374, reg. št. 196837, izdala UE Ljubljana. s-28313
Pipan Matic, Malgajeva 2, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 12101.
s-28301
Pirnat Peter, Skrbinškova 24, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
tiska in papirja Ljubljana. s-28010
Pirnat Sašo, Maistrova 2, Slovenj Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
12232, izdala UE Slovenj Gradec. g-28328
Planjšek Peter, Prečna 6, Rače, spričevalo 1. letnika SERŠ Maribor, izdano leta1995. m-490
Podbregar Franc, Slavka Likoviča 4a,
Jesenice, vozniško dovoljenje št. S
001046676. g-28122
Podvršič Urška, Pot na Fužine 5, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1013483, reg. št. 204054, izdala UE Ljubljana. s-28221
Pokorn Vesna, Reševa 16, Kranj, delovno knjižico. g-28009
Polajnar Lucijan, Reška ul. 15, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
323851, reg. št. 187779, izdala UE Ljubljana. s-28379
Polegek Maja, Puškinova 4, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 104376,
izdano 23. 1. 1995, izdala UE Maribor.
m-477
Polenčič Boštjan, Aškerčeva 12, Maribor, spričevalo 3. letnika Zdravstvene šole,
izdano leta 1992. m-527
Popović Dejan, Bratovševa ploščad 8,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
43734. s-28163
Porenta Primož, Brilejeva 3, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 7155, izdal
LPP. s-28005
Potočnik Marko, Pribinova ul. 7, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje šole Josip
Jurčič v Ivančni Gorici, izdano leta 1997.
s-28362
Potočnik Milan, Kot 72b, Semič, spričevalo št. I/127, izdala Šola za voznike motornih vozil, z dne 15. 2. 1973. g-28185
Poštrak Tinka, Ul. 8. februarja 75, Miklavž na Dravskem pol, spričevalo 3. letnika
Srednje zdravstvene šole Maribor, za leto
1995/96. m-465
Preda Vojislav, Ilirska ul. 19, Ljubljana,
delovno knjižico. s-28391
Prelesnik Aleš, Arclin 89, Škofja vas, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 30284. p-28014
Pretnar Maja, Polje, Cesta XVI/9, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje ekonomske šole, izdano leta 1991.
s-28198
Prezelj Janja, Šiška 2, Preddvor, letno
vozno
karto
na
relaciji
Preddvor-Kranj-Preddvor. g-28316
Prinčič Estera, Miren 226, Miren, vozniško dovoljenje. g-28254
Prinčič Miroslav, Koprska 25, Portorož,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 900,
izdala UE Piran. g-28119
Pristovnik Silva, Meža 19, Dravograd,
vozniško dovoljenje. p-28015
Pucihar Sonja, Pokopališka ul. 22, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Pedagoške gimnazije, za šolsko leto 1974/75. s-28061
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Pukmeister Mateja, Gačnik 25b, Pesnica pri Mariboru, zaključno spričevalo Srednje gostinske šole, izdano leta 1996. m-478
Purger Ana, Ulica bratov Babnik 12,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
10198. s-28295
Pučnik Bogomir, Tepanje 40a, Slovenske Konjice, spričevalo za leto 1975/76.
p-28099
Pučnik Majda, Goriška ul. 6, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 81270,
izdano 17. 3. 1993 pri SO Maribor. m-476
Pučurica Evir, C. 24. junija 8, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 40614.
s-28204
Radakovič Milutin, C. na Markovec 61,
Koper, vozniško dovoljenje. g-28338
Radič Vilko, Begunje na Gorenjskem 72,
Begunje na Gorenjskem, vozniško dovoljenje št. 17195. g-28114
Ramšak Emil, Polj. c. 12, Slovenske Konjice, delovno knjižico. p-28103
Ravlen Dejan, Celjska cesta 106, Slovenj Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 11501, izdala UE Slovenj Gradec.
g-28245
Ravnik Janko, Grajska cesta 5, Bled,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 13696,
izdala UE Radovljica. s-28384
Ravnik Janko, Grajska cesta 5, Bled,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, reg. št. 02/13-4909/95, izdala Uprava
RS za pomorstvo Koper, dne 25. 10. 1995.
s-28385
Razboršek Stanislav, Hošnica 29, Laporje, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
18039. g-28027
Razložnik Janja, Groharjevo naselje 7,
Škofja Loka, diplomo Srednje šole za trgovinsko dejavnost, izdano 25. 6. 1986 na
ime Zalar Janja. s-28150
Rebernik Nina, Užiška ul. 5, Ljutomer,
indeks in štud. izkaznico Pedagoške fakultete, št. 61138876. m-456
Retar Tasič Mejra, Santorijeva 7, Koper,
maturitetno spričevalo, za leto 1981/82,
izdano na ime Tasič Mejra. g-28104
Rifelj Tjaša, Starine 18, Otočec, dijaško
mesečno vozovnico, št. 2365. s-28065
Rožanc Ines, Lipce 88, Blejska Dobrava, dijaško mesečno vozovnico, št. 8856.
s-28271
Roženbergar Drago, Šentilj 106, Šentilj
v Slov. Goricah, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 822, izdano 4. 2. 1992 v Pesnici. m-534
Robnik Milan, Podvelka 8, Podvelka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6245,
izdala UE Radlje ob Dravi. p-28008
Rode Tomaž, Kersnikova 10, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 158731,
S 891094, izdala UE Ljubljana. s-28202
Rot-Ercegović Darja, Klanska ulica 10,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 145877, reg. št. 127428, izdala UE
Ljubljana. s-28381
Rotar Jože, Malgajeva 2a, Celje, službeno izkaznico. p-28017
Rozman David, Brilejeva ul. 7, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S319822, reg. št. 187188, izdala UE Ljubljana. s-28066
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Rozman Jože, Pod vinogradi 6, Straža,
indeks Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, izdan leta 1997. s-28167
Rozman Maja, Staneta Severja 4, Maribor, spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske šole, izdano leta 1996. m-525
Rupar Pavel, Cesta Kokrškega odreda
27, Tržič, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 1966, izdala UE Tržič. s-28223
Rus Aleš, Hruševo 4, Dobrova, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 220598, S
1193153, izdala UE Ljubljana. s-28373
Sakulac Rade, Cirila Debeljaka, Celje,
vozniško dovoljenje št. 12537. p-28002
Samsa Danijel, Veluščkova 9, Koper,
vozniško dovoljenje št. 30118. g-28342
Sedlar Roman, Gostičeva 62, Nožice,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000676247, reg. št. 23822, izdala
UE Domžale. s-28203
Sefić Elvir, Žabjek 29, Trbovlje, delovno
knjižico št. 149, izdana v Trbovljah. s-28290
Selič Metka, Lokarje 11, Šentjur pri Celju, zaključno spričevalo SPŠ Celje, smer
učitelj, izdano leta 1990. m-513
Sember Borislav, Jakčeva ul. 31, Ljubljana, delovno knjižico. s-28175
Sivka Bruno, Tomšičeva 8, Piran, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 9775, izdala
UE Piran. g-28337
Slapnik Viljem, Šmartno v Tuhinju 25,
Laze, delovno knjižico. s-28173
Smuk Jernej, Bevke 168, Vrhnika, dijaško mesečno vozovnico, št. 2268.
s-28260
Sobočan Branka, Ul. Mašere in Spasiča
4, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 60701, izdano 4. 11. 1993. m-466
Soklič Mateja, Prečna 7, Bled, dijaško
mesečno vozovnico, št. 11073, izdal LPP.
s-28029
Soklič Nina, Prušnikova 25, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1043141, reg. št. 207509. s-28275
Sovič Milan, Opekarniška 5, Radizel, Orehova vas, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
zdravstvene šole Maribor, za leta 1983/84,
1984/85. Sovič Milan, Opekarniška 5, Radizel, Orehova vas, spričevalo 3. in 4. letnika
Srednje zdravstvene šole Maribor, za leta
1983/84, 1984/85. m-506
Staršek Jože, Gozda 21, Rače, spričevalo OŠ Pesnica, izdalno leta 1984. m-515
Sterle Dejan, Prinčičeva ulica 8, Ljubljana, indeks Srednje trgovske šole, izdan leta
1996. s-28300
Stermecki Miran, Preserska ul. 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
934853, reg. št. 154804, izdala UE Ljubljana. s-28087
Stević Vladan, Puškovac 17, Lopare, diplomo Srednje gradbene in ekonomske šole, železokrivec, št. diplome 45, za leto
1975/76. s-28382
Stojakovič Anita, Čatež, Rimska c. 41,
Brežice, indeks Srednje tekstilne šole iz Sevnice, za 1. letnik iz leta 1984/85. g-28111
Strnad Marta, Frankolovo 34, Celje, vozniško dovoljenje št. 23068. p-28001
Sulejmani mejasa, Pokopališka 1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
178371, S 411338, izdala UE Ljubljana.
s-28276
Sumer Alojz, Ljubljanska 94a, Maribor,
zaključno spričevalo Srednje elektro in ra-
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čunalniške šole Maribor, izdano leta 1996.
m-461
Sušnik Mateja, Celovška c. 74/a, Ljubljana, spričevalo OŠ Spodnja Šiška, izdano
leta 1991. s-28188
Svete Magda, Dragomerška 24a, Brezovica, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje trgovske šole, izdano leta 1981 na ime
Jelnikar Magda. s-28165
Šadl Erik, Antoličičeva 24, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 102709,
izdano 21. 6. 1994 pri SO Maribor. m-446
Šarić Darko, Ramovševa ul. 23, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, št.
S 585362, reg. št. 128279, izdala UE Ljubljana. s-28363
Šela Ivan, Polička vas 29, Jarenina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6374, izdano 13. 1. 1994. m-464
Šemrov Aleksander, Škrabčeva 2, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 9966.
s-28086
Šenk Dejan, Dolenji lazi 7, Ribnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8256, izdala
UE Ribnica. s-28042
Šepec Tina, Rozmanova ul. 24f, Ilirska
Bistrica, indeks Fakultete za šport, izdan
leta 1997. s-28159
Šepec Tina, Rozmanova ul. 24f, Ilirska
Bistrica, dijaško mesečno vozovnico, št.
31680. s-28160
Šepetavc Benjamin, Kovinarska cesta 14
a, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 695348, reg. št. 13493. 13493 s-28281
Šimenc Matjaž, Dolsko 102, Dol pri Ljubljani, spričevalo 3. letnika Srednje kemijske
šole, izdano leta 1993. s-28080
Šimunić Ilija, Gregoričeva 1, Ormož,
spričevalo 3. in 4. letnika Ekonomske šole
Ptu, za leta 1994/95 in 1995/96. g-28179
Šinkovec-Rajh Maja, Ul. Antona Kotarja
8, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 13276, izdala UE Kamnik. s-28268
Šipek Robi, Grabonoš 4b, Sveti Jurij ob
Ščavnici, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. 6471, izdala UE Gornja Radgona.
g-28252
Škapin-Krhlikar Janja, Tržaška cesta
119, Ljubljana, spričevalo 4. letnika Srednje vzgojiteljske šole, izdano leta 1974 na
ime Škapin Janja. s-28085
Škof Mojca, Gregorčičeva 25, Piran, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 10121. g-28339
Škrlec Julijana, Cankarjeva 13, Lenart v
Slov. goricah, spričevalo 3. in 4. letnika ter
zaključno spričevalo Srednje zdravstvene šole Maribor, izdano leta 1977/78, 1978/79.
m-455
Škufca Edvard, Sela pri Hinjah 11, Hinje, vozniško dovoljenje, kat. BCDEGH, št.
24194, izdala UE Novo mesto. s-28225
Škulj Marko, Pot na Visoko 9, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S444358, št. reg. 84019. s-28149
Šmid Erika, Dražgoše 40, Železniki, spričevalo o zaključnem izpitu, izdala Srednja
zdravstvena šola v Ljubljani leta 1991 na
ime Šolar Erika. s-28279
Šonc Dušan, Bazoviška 7a, Sežana, spričevalo št. 25/DU-S, izdano v Novi Gorici,
24. 2. 1979. g-28112
Šteblaj Marko, Chengdujska cesta 22,
Ljubljana,
zavarovalno
polico
št.
00101102557, izdala Zavarovalnica Slovenica. s-28369

Štrafela Marija, Zabovci 55, Markovci,
zaključno spričevalo Srednje zdravstvene
šole, izdano 1988 v Mariboru. m-509
Štrumbelj Borut, Seidlova 26, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
31083 (3454597), izdala UE Novo mesto.
g-28333
Štumberger Anton, Scopolijeva ulica 3,
Ljubljana, motor Tomos 9, 9 in evidenčno
knjižico za čoln gliser BG 2, reg. PI-609,
izdala Luška kapitanija Koper, izpostava Piran leta 1987. s-28151
Šuk Mojca, Arnače 37b, Velenje, spričevalo 3. letnika Srednje tehnične šole Celje, smer gradbeništvo, izdano leta 1982.
g-28243
Tischer Barbara, Trebinjska ulica 13,
Ljubljana, spričevalo za 1., 2., 3. in 4. letnik
Srednje šole za gostinstvo in turizem, za
leta 1988 - 1992. s-28261
Tizaj Damjana, Peruzzijeva 51, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 20661.
s-28285
Todorovič Anita, Brodarjev trg 5, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 9324.
s-28278
Tomazini Aleksander, Zg. Bistrica 36,
Slovenska Bistrica, indeks Fakultete za
družbene vede, izdan leta 1994, št. 10752.
g-28320
Tomori Neža, Linhartova c. 1, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
113270, reg. št. 215162, izdala UE Ljubljana. s-28196
Topić Mato, Podvine 13, Zagorje ob Savi, diplomo št. 294, za šolsko leto 1986/87,
izdana na ime Glavaš Andrija. p-28100
Topolnik Kristijan, Žihlava 19, Videm ob
Ščavnici, indeks EPF Maribor, št.
81490916. m-499
Trampuž Boštjan, Razgledna 23, Jesenice, vozniško dovoljenje št. S 346619.
g-28171
Trdan Luka, Linhartova cesta 49, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
37553. s-28073
Trobiš Danko, Stražica 5b, Frankolovo,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 44774.
p-28024
Trupina Rajko, Kajuhova 13, Izola, spričevalo. g-28181
Turk Darko, Gradišče 34, Zgornji Leskovec, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. 241318, izdala UE Ptuj. g-28115
Tuš Martin, Preglov trg 12, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 36923.
s-28291
Tušar Magdalena, Goriška cesta 36,
Cerkno, diplomo Srednje šole za družboslovje in splošno kulturo, izdana leta 1988.
s-28076
Vajda Nada, Brodarjev trg 12, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
814855, reg. št. 87954, izdala UE Ljubljana. s-28148
Valič Sonča, Prežihova ul. 6, Piran, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 778, izdala UE
Piran. s-28286
Vengust Rudi, Na Gmajni 2, Škofja vas,
vozniško dovoljenje. p-28091
Verbovšek Renato, Tbilisijska ulica 158,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 543267, reg. št. 35095, izdala UE
Ljubljana. s-28191
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Verdel Marija, Kale 2, Šempeter, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 9809, izdala UE Žalec. p-28007
Vesel Borut, Korytkova ul. 34, Ljubljana,
delovno knjižico. s-28388
Virant Gorazd, Rusjanov trg 8, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1013285, reg. št. 201883, izdala UE
Ljubljana. s-28327
Viškovič Jelisa Veta, Čokova 3, Portorož, zavarovalno polico, št. karte in police
S20-01/0495110 0569062. g-28170
Vodnik Janez, Podutiška cesta 138,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1011803, reg. št. 204329, izdala UE
Ljubljana. s-28161
Vodopivec Bojan, Kvedrova cesta 19,
Ljubljana, delovno knjižico. s-28380
Vodovnik Mihela, Prešernova 34, Oplotnica, spričevali 3. in 4. letnika Srednje zdravstvene šole Maribor, izdani leta 1996-97. m-482
Volovec Damjan, Mihalovec 9, Dobova,
spričevalo Srednje šole Krško, poklic papirničar, datum izdaje: junij 1991, 1992 in
1993. g-28108
Vrhovec Sonja, Pod topoli 41, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
585890, reg. št. 34737, izdala UE Ljubljana. s-28348
Vrtin Janez, Gradiška 473, Pesnica pri
Mariboru, spričevalo šole za poklicne voznike Kmetijske šole Maribor, za leto
1974/75. m-523
Vukoja Dragica, Stantetova 9, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 13573.
p-28118
Vuzem Franjo, Polički vrh 40, Jarenina,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 5856.
m-503
Zagorec Milan, Rateče 85, Rateče Planica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
22602/18084/98-4, izdala UE Jesenice,
leta 1993. g-28326
Zajc Jerca, Verje 48b, Medvode, dijaško
mesečno vozovnico, št. 19832, izdal LPP.
s-28007
Zajc Matija, Drenik 1, Škofljica, spričevalo OŠ Višnja Gora. s-28399
Zajc Miha, Javčeva pot 8, Brezovica,
zaključno spričevalo elektro šole, Vegova,
Ljubljana, izdano leta 1993. s-28157
Zajc Miha, Javčeva pot 8, Brezovica, izpit
za poslovodjo, izdala Gospodarska zbornica
Slovenije, Oddelek za trgovino. s-28158
Zakrajšek Ivan, Kolonal 10, Zagorje ob
Savi, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 171236. p-28148
Zakrajšek Leon, Slape 22, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
22607, reg. št. 122742, izdala UE Ljubljana. s-28298
Zamernik Davorin, Grablovičeva ul. 28,
Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št. 02/13-3450/94, izdano
dne 13. 6. 1994. s-28266
Zamuda Milan, Ul. Staneta Severja 13,
Maribor, zavarovalno polico št. AO
0464717, izdala Zavarovalna družba Adriatic. m-448
Zdovc Lidija, Jelovškova ul. 15, Domžale, spričevalo 2. letnika Srednje gostinske
šole v Ljubljani, izdano leta 1972 na ime
Kokolj Lidija. s-28367
Zeća Djevat, Mariborska 144, Orehova
vas, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.

Št.

73187, izdano 15. 12. 1992 pri UE Maribor. m-533
Zor Robert, Na Jami 5, Ljubljana, potrdilo o strokovnem izpitu Fakultete za psihologijo, izdano leta 1987. s-28358
Zupan France, Petkova 49, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 16063. s-28162
Žarn Herman, Goriška 9, Maribor, zaključno spričevalo Kovinarske šole Maribor,
izdano leta 1963. m-449
Žgank Niko, Pongrac 114, Griže, zaključno spričevalo ŠGTC - natakar, izdano
leta 1982. m-512
Žibek Darko, Regentova 4, Maribor, zaključno spričevalo 4. letnika Srednje kovinske strojne in metalne šole Maribor - strojni
tehnik, izdano leta 1988. m-530
Žibert Rajmond, Vegova 28, Moravče,
zavarovalno polico št. 0536141, izdala Zavarovalnica Tilia. g-28101
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Židan Matjaž, Hladilniška pot 20, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
35943. s-28044
Žigante Jakob, Rimska cesta 9, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 13815.
s-28166
Žitko Miran, Vilharjeva ulica 13, Postojna, spričevalo o zaključnem izpitu 4. letnika
Tehniške šole za lesarstvo Ljubljana, izdano
29. 8. 1977. s-28097
Žnidarič Marjan, Zimica 65, Zgornja Korena, delovno knjižico. m-463
Župec Marija, Spodnji Žerjavci 35, Lenart, spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene šole Maribor, izdano leta 1981.
m-28065
Žurman Franc, Slovenska c. 1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
847298, reg. št. 156756, izdala UE Ljubljana. s-28389

VSEBINA
Sodni register
Ptuj
Prenehanje družb po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra
Celje
Koper
Kranj
Krško
Ljubljana
Murska Sobota
Nova Gorica
Novo mesto
Ptuj
Slovenj Gradec

3005
3005
3005
3005
3005
3006
3007
3007
3007
3007
3008
3008
3009

Evidenca statutov sindikatov

3009

Razglasi sodišč
Oklici dedičem
Oklici o skrbnikih in razpravah
Amortizacije
Stečajni postopki in likvidacije

3009
3009
3009
3011
3011

Razpisi delovnih mest

3012

Javna naročila po zakonu o javnih naročilih
Namera o naročilu
Javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev
Javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti
Zbiranje predlogov
Sklepi po 42. členu
Oddaja javnega naročila brez javnega razpisa (55. člen)

3012
3012
3014
3042
3043
3043
3051

Javni razpisi

3053

Programi lastninskega preoblikovanja podjetij

3056

Objave delniških družb
Odkupi poslovnih deležev družb
Sklici skupščin in nasprotni predlogi

3057
3057
3057

Razne objave

3062

Izgubljene listine preklicujejo
Potne listine
Druge listine

3063
3063
3064

Stran

3072 / Št. 29 / 10. 4. 1998

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Pr
a vk
ar izšlo
Pra
vkar

PREDPISI
O TRGOVINI IN O VARSTVU
POTROŠNIKOV
Poslovanje v slovenskem jeziku in določanje vseh cen v tolarjih sta le dve zahtevi
novega zakona o varstvu potrošnikov, ki je začel veljati
28. marca 1998. Ker zakon predpisuje tako garancijske kot pogodbene pogoje pri
prodaji blaga in opravljanju storitev, določa meje oglaševanja in uvaja vrsto novih
pravic potrošnikov, bo poznavanje njegovih določb tako trgovce kot potrošnike
obvarovalo pred marsikatero neprijetno posledico.
Pomen zakona o varstvu potrošnikov je zahteval tudi novo zasnovo zbirke predpisov
o trgovini. V njej so še vedno zbrani vsi najpomembnejši zakoni (tudi zakona o varstvu
konkurence in standardizaciji) in pravilniki s tega področja.
Nova kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije, ki velja od
1. januarja 1998, je objavljena v posebnem snopiču, ki je priložen h knjigi.
Cena 1890 SIT

(10449)

Naročila sprejema ČZ URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, SLOVENSKA 9,
p.p. 379/VII. Pošljete jih lahko po telefaksu 125 14 18.
Vse naše publikacije lahko kupite neposredno v prodajnem oddelku vsak dan od 7.30 do 12.30,
ob sredah tudi od 15. do 17. ure.
Informacije dobite na tel. 061/125 02 94.
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