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Sodni register

LJUBLJANA

Rg-201767
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/97082 z dne 7. 1. 1998 pri subjektu
vpisa MAROF TRADE, Podjetje za pro-
izvodnjo in promet lesnih izdelkov,
d.o.o., Stari trg pri Ložu, Notranjskega
odreda 46, 1386 Stari trg pri Ložu, pod
vložno št. 1/27523/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5933714
Dejavnost, vpisana 7. 1. 1998: 2662

Proizvodnja izdelkov iz mavca za gradbeniš-
tvo; 2665 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega
cementa; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov
iz betona, cementa, mavca; 2682 Proizvod-
nja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov;
74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno,
geokemično in drugo opazovanje, meritve,
kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in
urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitektur-
no in gradbeno projektiranje in z njim pove-
zano tehnično svetovanje; 74204 Drugo pro-
jektiranje in tehnično svetovanje.

Dejavnost, izbrisana 7. 1. 1998: 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje.

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku in izbris

iz sodnega registra

CELJE

Srg 2772/94 Rg-67
To sodišče je v registrski zadevi predla-

gatelja sklenilo objaviti sklep:
Družba ZAGI, podjetje za trgovino,

proizvodnja in zastopanje, d.o.o., Topol-
šica 51/a, Topolšica, preneha po skrajša-
nem postopku.

Družba ima enega družbenika, in sicer:
Zdravko Zager, Topolšica 51/a, Topolšica,
ki prezvame obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Premoženje družbe prevzame družbenik.

Sklep je sprejel družbenik dne 12. 5.
1994.

Zoper sklep je 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 Celju
dne 16. 10. 1995

Srg 4681/94 Rg-69
To sodišče je v registrski zadevi predla-

gatelja sklenilo objaviti sklep:
Družba CELEIA ODKUP, proizvodnja

in trgovina z mlekom, d.o.o., Arja vas,
preneha po skrajšanem postopku.

Družba ima dva družbenika, in sicer: Ce-
leia – izvoz, uvoz, d.o.o., Arja vas, Petrovče
in Kampuš Alojz, Žalec, Vodnikova 5, ki
prevzameta obveznost plačila morebitnih
preostlaih obveznosti družbe.

Premoženje družbe se razdeli med druž-
benika po vloženih deležih.

Sklep sta sprejela družbenika dne
17. 12. 1997.

Zoper sklep je dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka spre-
jelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega regi-
stra.

Okrožno sodišče v Celju
dne 20. 3. 1998

KOPER

Srg 704/96 Rg-200430
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko

sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
Družba COTESA, Tekstilna proizvod-

nja, uvoz in izvoz, d.o.o., Koper, Vojkovo
nabrežje 38, ki je vpisana pri tem sodišču
pod vložno št. 1/4721/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu družbeni-
kov z dne 1. 8. 1996.

Družbenika Carbognani Paolo, Parma
Strada Casella 1, Madregolo, Italija in Gar-
bognani Claudio, Parma, Strada Argini Par-
ma 271, Marano, Italija, izjavljata, da so
poplačane vse obveznosti družbe, da so
urejena vsa razmerja z delavci in da prevze-
mata obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe z vsem svojim premo-
ženjem.

Po vpisu prenehanja družbe v sodni re-
gister prevzameta družbenika svoja osnov-
na denarna vložka, vsak v višini 786.000
SIT, oziroma 20,000.000 ITL ter morebitna
druga denarna sredstva (obresti in drugo)
na račun družbe pri banki, vsak polovico.

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

Okrožno sodišče v Kopru
dne 5. 1. 1998

Srg 94/02923 Rg-201223
Okrožno sodišče v Kopru, gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 94/02923 z
dne 8. 1. 1998 pod št. vložka 1/04059/00
izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča
družbo zaradi prenehanja po skrajšanem po-
stopku s temile podatki:

Matična št.: 5794447
Firma: ELVI, podjetje za proizvodnjo

in vzdrževanje električnih naprav in tr-
govina, d.o.o., Dolnja Bitnja 20, Prem

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

govornostjo
Sedež: 6255 Prem, Dolnja Bitnja 20
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanoviteljica: Vičič Irena, izstop

28. 12. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku pod št. Srg 2923/94 z
dne 8. 1. 1998. Obveznost plačila morebit-
nih obveznosti izbrisane družbe je prevzela
Irena Vičič, Dolnja Bitnja 20, Prem.

Srg 98/00167 Rg-201949
Okrožno sodišče v Kopru, gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00167 z
dne 4. 2. 1998 pod št. vložka 1/05306/00
izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča
subjekt vpisa po uradni dolžnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5922003
Firma: Sklad stavbnih zemljišč nove

občine Sežana
Pravnoorg. oblika: sklad
Sedež: 6210 Sežana, Partizanska ce-

sta 4
Ustanovitelj: Občinski svet občine Seža-

na, izstop 31. 12. 1997.
Subjekt vpisa je izbrisan iz sodnega regi-

stra na podlagi 54. člena zakona o stavbnih
zemljiščih (Ur. l. RS, št. 44/97), po kate-
rem skladi stavbnih zemljišč prenehajo z
delom 31. 12. 1997.

Srg 98/00166 Rg-201950
Okrožno sodišče v Kopru, gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00166 z
dne 4. 2. 1998 pod št. vložka 4/00614/00
izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča
subjekt vpisa po uradni dolžnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5269245
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Firma: Sklad stavbnih zemljišč obči-
ne Ilirska Bistrica

Pravnoorg. oblika: sklad
Sedež: 6250 Ilirska Bistrica, Bazo-

viška ul. 12
Ustanoviteljica: Skupščina občine Ilirska

Bistrica, izstop 31. 12. 1997.
Subjekt vpisa je izbrisan iz sodnega regi-

stra na podlagi 54. člena zakona o stavbnih
zemljiščih (Ur. l. RS, št. 44/97), po kate-
rem skladi stavbnih zemljišč prenehajo z
delom 31. 12. 1997.

Srg 98/00165 Rg-201951
Okrožno sodišče v Kopru, gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00165 z
dne 4. 2. 1998 pod št. vložka 4/00603/00
izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča
subjekt vpisa po uradni dolžnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5263654
Firma: Sklad stavbnih zemljišč obči-

ne Sežana
Pravnoorg. oblika: sklad
Sedež: 6210 Sežana, Partizanska ce-

sta št. 4
Ustanoviteljica: Skupščina občine Seža-

na, izstop 31. 12. 1997.
Subjekt vpisa je izbrisan iz sodnega regi-

stra na podlagi 54. člena zakona o stavbnih
zemljiščih (Ur. l. RS, št. 44/97), po kate-
rem skladi stavbnih zemljišč prenehajo z
delom 31. 12. 1997.

Srg 98/00164 Rg-201952
Okrožno sodišče v Kopru, gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00164 z
dne 4. 2. 1998 pod št. vložka 4/00606/00
izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča
subjekt vpisa po uradni dolžnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5263832
Firma: Sklad stavbnih zemljišč obči-

ne Postojna
Pravnoorg. oblika: sklad
Sedež: 6230 Postojna, Ljubljanska 4
Ustanoviteljica: Skupščina občine Po-

stojna, izstop 31. 12. 1997.
Subjekt vpisa je izbrisan iz sodnega regi-

stra na podlagi 54. člena zakona o stavbnih
zemljiščih (Ur. l. RS, št. 44/97), po kate-
rem skladi stavbnih zemljišč prenehajo z
delom 31. 12. 1997.

Srg 98/00163 Rg-201953
Okrožno sodišče v Kopru, gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00163 z
dne 4. 2. 1998 pod št. vložka 4/00607/00
izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča
subjekt vpisa po uradni dolžnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5263816
Firma: Sklad stavbnih zemljišč obči-

ne Piran – Fondo per le aree edificabili
del comune di Pirano

Pravnoorg. oblika: sklad
Sedež: 6330 Piran, Tartinijev trg 2
Ustanoviteljica: Skupščina občine Piran,

izstop 31. 12. 1997.
Subjekt vpisa je izbrisan iz sodnega regi-

stra na podlagi 54. člena zakona o stavbnih
zemljiščih (Ur. l. RS, št. 44/97), po kate-
rem skladi stavbnih zemljišč prenehajo z
delom 31. 12. 1997.

Srg 98/00162 Rg-201954
Okrožno sodišče v Kopru, gospodarski od-

delek, je s sklepom Srg št. 98/00162 z dne
4. 2. 1998 pod št. vložka 4/00595/00 izbri-
salo iz sodnega registra tega sodišča subjekt
vpisa po uradni dolžnosti s temile podatki:

Matična št.: 5874424
Firma: Sklad stavbnih zemljišč obči-

ne Koper – Fondo per le aree edificabili
del Comune citta’ di Capodistria

Pravnoorg. oblika: sklad
Sedež: 6000 Koper, Verdijeva 6
Ustanoviteljica: Mestna občina Koper, iz-

stop 31. 12. 1997.
Subjekt vpisa je izbrisan iz sodnega regi-

stra na podlagi 54. člena zakona o stavbnih
zemljiščih (Ur. l. RS, št. 44/97), po kate-
rem skladi stavbnih zemljišč prenehajo z
delom 31. 12. 1997.

Srg 98/00161 Rg-201955
Okrožno sodišče v Kopru, gospodarski od-

delek, je s sklepom Srg št. 98/00161 z dne
4. 2. 1998 pod št. vložka 4/00594/00 izbri-
salo iz sodnega registra tega sodišča subjekt
vpisa po uradni dolžnosti s temile podatki:

Matična št.: 5255244
Firma: Sklad stavbnih zemljišč obči-

ne Izola
Pravnoorg. oblika: sklad
Sedež: 6310 Izola, Cankarjev drevo-

red 16/b
Ustanoviteljica: Skupščina občine Izola,

izstop 31. 12. 1997.
Subjekt vpisa je izbrisan iz sodnega regi-

stra na podlagi 54. člena zakona o stavbnih
zemljiščih (Ur. l. RS, št. 44/97), po kate-
rem skladi stavbnih zemljišč prenehajo z
delom 31. 12. 1997.

Srg 97/00432 Rg-202363
Okrožno sodišče v Kopru, gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00432 z
dne 10. 2. 1998 pod št. vložka
1/04288/00 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5785995
Firma: M & L, trgovina, proizvodnja in

storitve, d.o.o., Komen
Skrajšana firma: M & L, d.o.o., Komen
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 6223 Komen, Komen 61c
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelja: Udovič Liljana in Udovič

Marino, izstop 21. 3. 1997.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku pod št. Srg 432/97 z dne
10. 2. 1998. Obveznost plačila morebitnih
obveznosti izbrisane družbe sta prevzela
Udovič Liljana in Udovič Marino, oba Ko-
men 61c, Komen.

Srg 97/00590 Rg-202366
Okrožno sodišče v Kopru, gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00590 z
dne 10. 2. 1998 pod št. vložka
1/04989/00 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5871832
Firma: DROGA-KIKI, proizvodnja pri-

grizkov, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: 6320 Portorož, Obala 27
Osnovni kapital: 1,690.344 SIT
Ustanovitelj: Sofpac B.V., izstop 22. 4.

1997.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku pod št. Srg 590/97 z dne
10. 2. 1998. Obveznost plačila morebitnih
obveznosti izbrisane družbe je prevzel Sof-
pac B.V., Westblaak št. 6, Rotterdam, Nizo-
zemska.

Srg 97/01040 Rg-202379
Okrožno sodišče v Kopru, gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/01040 z
dne 10. 2. 1998 pod št. vložka
1/02356/00 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5511089
Firma: PEČAR, Trgovina na debelo in

drobno, d.o.o., Prešnica 18, Kozina
Skrajšana firma: PEČAR, d.o.o., Prešni-

ca 18, Kozina
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 6240 Kozina, Prešnica 18
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Pečar Ivan in Mihalič Pe-

čar Suzana, izstop 21. 7. 1997.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku pod št. Srg 1040/97 z
dne 10. 2. 1998. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Pečar Ivan, Prešnica 18, Kozina in Mi-
halič Suzana, Ocizla 3/a, Kozina.

Srg 97/00630 Rg-202463
Okrožno sodišče v Kopru, gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00630 z
dne 13. 2. 1998 pod št. vložka
1/01144/00 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5374022
Firma: GABBICO, trgovina, izvoz-uvoz,

storitve in proizvodnja, d.o.o., Koper
Skrajšana  firma:  GABBICO,  d.o.o.,

Koper
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 6000 Koper, Vojkovo nabrež-

je 30/a
Osnovni kapital: 60.000 SIT
Ustanovitelja: Lastrić Vitomir in Juričić

Veljko, izstop 11. 4. 1997.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku pod št. Srg 630/97 z dne
13. 2. 1998. Obveznost plačila morebitnih
obveznosti izbrisane družbe sta prevzela La-
strić Vitomir, Hegedušičeva 18, Zagreb in
Juričić Veljko, Creska 16, Rabac, oba iz R
Hrvaške.

LJUBLJANA

Srg 97/185 Rg-202162
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko so-
dišče na predlog objavlja sklep:
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Družba WESTINGHOUSE ELECTRIC
SA, Trg republike 3, Ljubljana, Podruž-
nica Slovenija, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 31. 12.
1996.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je WESTINGHAUS ELEC-
TRIC SA, Gotthardstrasse 3, C/O Moneta
AG, Zug, ki prevzema obveznost plačila mo-
rebitnih preostalih obveznosti družbe.

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

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 3. 2. 1998

Srg 580/97 Rg-202163
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

Družba Beltrade, d.o.o., Zasavska 95,
Ljubljana, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 24. 4. 1997.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Belinka, Kemična in-
dustrija, sedaj Belinka Holding, Zasavska
cesta 95, Ljubljana, z ustanovitvenim kapi-
talom 8.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 1. 1998

Srg 97/1837 Rg-202164
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

AVTO ŠOLA KOBE IN PARTNER,
d.n.o., Ljubljana, Kvedrova 32, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupšči-
ne z dne 14. 1. 1997.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Igor Kobe in Mimica Ko-
be, oba Polje, C. V/1, Ljubljana, z ustanovi-
tvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja,
na vsakega do ene polovice.

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. 10. 1997

Srg 2123/97 Rg-202165
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

Družba M INŽENIRING, d.o.o., pod-
jetje za inženiring, Manice Komanove
22, Ljubljana, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 20. 3.
1997.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Miloš Mulh, Litostrojska 16,
Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
1,500.000 SIT, ki prevzema obveznost plači-
la morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
1,500.000 SIT prenese v celoti na ustano-
vitelja Mulh Miloša.

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 10. 12. 1997

Srg 2143/97 Rg-202166
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

Družba ŠE GAS, prevozništvo in trgo-
vina, d.o.o., Kočevje, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu skupščine z dne
7. 4. 1997.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Aleksander Šega, Rozma-
nova 6, Kočevje, z ustanovitvenim kapita-
lom 2,519.370 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2,519.370 SIT prenese v celoti na ustano-
vitelja Aleksandra Šego.

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 28. 1. 1998

Srg 4999/97 Rg-202167
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

Družba Belstan, d.o.o., Zasavska 95,
Ljubljana, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 24. 4. 1997.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Belinka, Kemična in-
dustrija, sedaj Belinka Holding, Zasavska
cesta 95, Ljubljana, z ustanovitvenim kapi-
talom 8.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 1. 1998

Srg 94/19417 Rg-202168
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19417 z dne 23. 2. 1998 pod št. vlož-
ka 1/11505/00 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5843049
Firma: CHIP, Podjetje za razvoj, mon-

tažo, vzdrževanje in servis avdio, video
in drugih... d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1290 Grosuplje, Pot hribom c.
II/24

Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Tomažin Davorin, izstop

29. 4. 1994.
Sklep skupščine z dne 29. 4. 1994 o

prenehanju  družbe  po  skrajšanem  po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe prevzema
Tomažin Davorin, Pod hribom c. II/24, Gro-
suplje.

Srg 96/07158 Rg-202170
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/07158 z dne 29. 1. 1998 pod št. vlož-
ka 1/10141/00 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5454298
Firma: AGERA, d.o.o., Podjetje za in-

ženiring, marketing in trgovino, Kresni-
ce, Jevnica 21

Skrajšana firma: AGERA, d.o.o., Jevni-
ca 21, Kresnice

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1281 Kresnice, Jevnica 21
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Parkelj Igor, izstop 24. 12.

1996.
Sklep  skupščine  z  dne  24.  12. 1996

o prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe prevzama
Parkelj Igor, Jevnica 21, Kresnice.
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Srg 97/01776 Rg-202173
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/01776 z dne 4. 2. 1998 pod št. vložka
1/20591/00 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5700329
Firma: HIMEX, Trgovsko in storitveno

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Triglavska 31
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanoviteljica: Komadina Jožefa, izstop

21. 3. 1997.
Sklep skupščine z dne 21. 3. 1997 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe prevzema
Jožefa Komadina, Triglavska 31, Ljubljana.

Srg 97/02432 Rg-202175
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02432 z dne 29. 1. 1998 pod št. vlož-
ka 1/10312/00 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5867185
Firma: ELIT, proizvodnja, prodaja in

servis elektronskih in telekomunikacij-
skih naprav, d.o.o., Ljubljana, Cesta na
brod 32

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta na

brod 32
Osnovni kapital: 1,506.405 SIT
Ustanovitelj: Čadež Miroslav, izstop

15. 4. 1997.
Sklep skupščine z dne 15. 4. 1997 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila morebit-
nih obveznosti izbrisane družbe prevzema Ča-
dež Miroslav, Cesta na Brod 32, Ljubljana.

Srg 97/03111 Rg-202176
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/03111 z dne 29. 1. 1998 pod št. vložka
1/25960/00 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5876052
Firma: ELTIM, družba za elektro in ko-

vinsko dejavnost, d.o.o.
Skrajšana firma: ELTIM, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1242 Stahovica, Stahovica 5
Osnovni kapital: 1,614.000 SIT
Ustanovitelj: Balantič Franc ml., izstop

17. 4. 1997.
Sklep skupščine z dne 17. 4. 1997 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe prevzema
Balantič Franc ml., Stahovica 6, Stahovica.

Srg 97/04905 Rg-202523
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/04905 z dne 5. 2. 1998 pod št. vložka
1/20059/00 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča družbo zaradi zaključka likvi-
dacijskega postopka s temile podatki:

Firma: AC-TRGOVINA, d.o.o., za notra-
njo in zunanjo trgovino z avtomobili in
deli, Ljubljana, Titova 146, v likvidaciji

Skrajšana firma: AC-TRGOVINA, d.o.o.,
Ljubljana, v likvidaciji

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Titova 146
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelj: Autocommerce, d.d., izstop

27. 12. 1994.
Izbris družbe zaradi zaključka likvidacije.

Poslovne knjige, knjigovodska dokumenta-
cija in dokumentacija o likvidacijskem po-
stopku je shranjena v arhivu Autocommer-
ce, d.d., Ljubljana, Allendejeva 5.

Srg 95/03556 Rg-202624
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03556 z dne 15. 1. 1998 pod št. vlož-
ka 1/11778/00 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: P.K.S., podjetje za trgovino in
računovodske storitve, d.o.o., Litija, Ce-
sta komandanta Staneta 5

Skrajšana firma: P.K.S., d.o.o., Litija,
Cesta komandanta Staneta 5

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1270 Litija, Cesta komandan-
ta Staneta 5

Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Palčič Slavko in Palčič Kar-

men, izstop 30. 5. 1995.
Sklep skupščine z dne 30. 5. 1995 o

prenehanju  družbe  po  skrajšanem  po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Palčič Slavko in Palčič Karmen, oba Li-
tija, Cesta komandanta Staneta 5.

Srg 97/05074 Rg-202630
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/05074 z dne 12. 1. 1998 pod št. vložka
1/15303/00 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5553962
Firma: LIPA MILL COMMERCE, d.o.o.,

podjetje za notranjo in zunanjo trgovino,
Ljubljana

Skrajšana firma: LIPA MILL COM-
MERCE, d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež:  1000  Ljubljana,  Medvedo-
va 28

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: LIPA MILL, p.o., izstop

16. 4. 1997.
Sklep skupščine z dne 16. 4. 1997 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela LIPA MILL, p.o., s sedežem v Zagrebu,
Maksimirska c. 10.

Srg 98/00218 Rg-202664
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00218 z dne 19. 1. 1998 pod št. vlož-
ka 1/10998/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča subjekt vpisa zaradi pripo-
jitve k družbi INTERSPAR, d.o.o., (št. reg.
vl. 1/15893/00), s temile podatki:

Matična št.: 5460620
Firma: SPAR-MERCATOR, trgovsko

podjetje, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: SPAR-MERCATOR,

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Šmartinska

152g
Osnovni kapital: 441,093.000 SIT
Ustanovitelj: Interspar trgovsko podjetje,

d.o.o., izstop 13. 6. 1997.
Člani nadzornega sveta: Drexel Hans,

Schmid Bernhard, Prvinšek Franc in Skrt
Andrej, izstopili 13. 6. 1997.

Izbris družbe zaradi pripojitve k družbi In-
terspar, d.o.o., Ljubljana, vpisane na št. reg.
vl. št. 1/15893/00, na podlagi pripojitvene
pogodbe z dne 13. 6. 1997.

Srg 98/00405 Rg-202666
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00405 z dne 27. 1. 1998 pod št. vlož-
ka 1/25536/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča subjekt vpisa zaradi pripo-
jitve k družbi BTC SHOPPING CENTER,
d.o.o., Ljubljana (št. reg. vl. 1/15223/00),
s temile podatki:

Matična št.: 5860008
Firma: ISC SHOPPING CENTER, druž-

ba za ustanavljanje in upravljanje pod-
jetij, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Šmartinska

152
Osnovni kapital: 753,733.926 SIT
Ustanovitelj: Euromarkt Handelgesellsc-

haft M.B.H., izstop 28. 8. 1997.
Člani nadzornega sveta: Brglez Pavle,

Grandbacher Ernst, Skamen Reinhold in Br-
glez Pavle, izstopili 28. 8. 1997.

Izbris družbe zaradi pripojitve k BTC
SCHOPPING CENTER, družba za ustanav-
ljanje in upravljanje podjetij, d.o.o., Ljublja-
na, s sedežem v Ljubljani, Šmartinska 152,
(št. reg. vl. 1/15223/00), na podlagi pripo-
jitvene pogodbe z dne 28. 8. 1997.

Pripojitev začne veljati z vpisom v regi-
ster po sedežu prevzemne družbe.

MARIBOR

Srg 1765/97 Rg-68
Družba Proizvodno, trgovsko in stori-

tveno podjetje KONOG, d.o.o., Maribor,
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Cesta Zmage 92, reg. št. vl. 1/6313-00,
katere družbenika sta Elizabeta Kogler in
Stanislav Kogler, oba Maribor, C. zmage
92, po sklepu družbenikov z dne 3. 10.
1997 preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Elizabeta
Kogler in Stanislav Kogler.

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

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 25. 3. 1998

Srg 97/00257 Rg-201543
Okrožno sodišče v Mariboru, je s

sklepom Srg št. 97/00257 z dne 21. 1.
1998 pod št. vložka 1/08957/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo za-
radi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št.: 5813166
Firma: FELSERBAS, podjetje za pre-

delavo mesa in trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: FELSERBAS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2310 Slovenska Bistrica, Gra-

dišče 2
Osnovni kapital; 2,561.509 SIT
Ustanovitelj: Šteinfelser Milan, izstop

8. 1. 1998.

Srg 97/00006 Rg-201545
Okrožno sodišče v Mariboru, je s

sklepom Srg št. 97/00006 z dne 12. 1.
1998 pod št. vložka 1/03219/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo za-
radi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št.: 5712726
Firma: EUROLEX, trgovsko, storitve-

no podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: EUROLEX, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2230 Lenart v Slovenskih go-

ricah, Trg osvoboditve št. 14
Osnovni kapital; 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Vrbnjak Cecilija, izstop

29. 12. 1997.

Srg 98/00052 Rg-201551
Okrožno sodišče v Mariboru, je s

sklepom Srg št. 98/00052 z dne 15. 1.
1998 pod št. vložka 1/09347/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo za-
radi pripojitve k družbi INFON-ZLAT, d.d., s
temile podatki:

Matična št.: 5851017
Firma: INFOND-STOLP, pooblaščena

investicijska družba, d.d.
Skrajšana firma: INFOND-STOLP, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Dodatna oblika: investicijska družba
Sedež: 2000 Maribor, Trg svobode 6
Osnovni kapital; 9.625,575.000 SIT
Ustanovitelj: KBM INFOND, družba za

upravljanje, d.o.o., izstop 31. 12. 1997.
Dne 15. 1. 1998 se vpiše prenehanje

družbe zaradi pripojitve k družbi
INFOND-ZLAT, pooblaščena investicijska

družba, d.d., Maribor, Trg svobode 6, vpi-
sani v registrski vložek, št. 1/9680-00,
Okrožnega sodišča v Mariboru.

Srg 98/00056 Rg-201552
Okrožno sodišče v Mariboru, je s

sklepom Srg št. 98/00056 z dne 15. 1.
1998 pod št. vložka 1/09818/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo za-
radi pripojitve k družbi INFOND-ZLAT, d.d.,
s temile podatki:

Matična št.: 5930936
Firma: INFOND AREH, pooblaščena

investicijska družba, d.d.
Skrajšana firma: INFOND AREH, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Dodatna oblika: investicijska družba
Sedež: 2000 Maribor, Trg svobode 6
Osnovni kapital; 1,607.981 SIT
Ustanovitelj: KBM-INFOND, družba za

upravljanje, d.o.o., izstop 31. 12. 1997.
Dne 15. 1. 1998 se vpiše prenehanje

družbe zaradi pripojitve k družbi
INFOND-ZLAT, pooblaščena investicijska
družba, d.d., Maribor, Trg svobode 6, vpi-
sani v registrski vložek št. 1/9680-00,
Okrožnega sodišča v Mariboru.

Srg 98/00055 Rg-201553
Okrožno sodišče v Mariboru, je s

sklepom Srg št. 98/00055 z dne 15. 1.
1998 pod št. vložka 1/09437/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo za-
radi pripojitve k družbi INFOND-ZLAT, d.d.,
s temile podatki:

Matična št.: 5850819
Firma: INFOND-CENTER, pooblašče-

na investicijska družba, d.d.
Skrajšana firma: INFOND-CENTER, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 2000 Maribor, Trg svobode 6
Osnovni kapital; 9.602,622.000 SIT
Ustanovitelj: KBM-INFOND, družba za

upravljanje, d.o.o., izstop 31. 12. 1997.
Dne 15. 1. 1998 se vpiše prenehanje

družbe zaradi pripojitve k družbi
INFOND-ZLAT, pooblaščena investicijska
družba, d.d., Maribor, Trg svobode 6, vpi-
sani v registrski vložek št. 1/9680-00,
Okrožnega sodišča v Mariboru.

Srg 98/00060 Rg-201557
Okrožno sodišče v Mariboru, je s

sklepom Srg št. 98/00060 z dne 19. 1.
1998 pod št. vložka 1/09418/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo za-
radi pripojitve k družbi IMPOL, industrija me-
talnih polizdelkov, d.d., s temile podatki:

Matična št.: 5868386
Firma: IMPOL-VALJARNA, proizvodnja

valjnih izdelkov, d.o.o.
Skrajšana firma: IMPOL-VALJARNA,

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

govornostjo
Sedež: 2310 Slovenska Bistrica, Par-

tizanska 38
Osnovni kapital; 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: IMPOL, industrija metal-

nih polizdelkov, d.o.o., izstop 31. 12.
1997.

Dne 19. 1. 1998 se vpiše prenehanje
družbe zaradi pripojitve k družbi IMPOL, in-
dustrija metalnih polizdelkov, d.d., Sloven-

ska Bistrica, Patrizanska cesta 38, vpisani v
registrski vložek št. 1/460-00, Okrožnega
sodišča v Mariboru.

Srg 98/00061 Rg-201562
Okrožno sodišče v Mariboru, je s

sklepom Srg št. 98/00061 z dne 19. 1.
1998 pod št. vložka 1/04517/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo za-
radi pripojitve k družbi IMPOL, industrija me-
talnih polizdelkov, d.d., s temile podatki:

Matična št.: 5537827
Firma: IMPOL-TEHNIKA, podjetje za

avtomatizacijo, montažo, vzdrževanje,
projektiranje in svetovanje, d.o.o.

Skrajšana firma: IMPOL-TEHNIKA,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 2310 Slovenska Bistrica, Par-
tizanska 38

Osnovni kapital; 47,633.698,70 SIT
Ustanoviteljica: IMPOL, industrija metal-

nih polizdelkov, d.o.o., izstop 31. 12.
1997.

Dne 19. 1. 1998 se vpiše prenehanje
družbe zaradi pripojitve k družbi IMPOL, in-
dustrija metalnih polizdelkov, d.d., Sloven-
ska Bistrica, Partizanska cesta 38, vpisani v
registrski vložek št. 1/460-00, Okrožnega
sodišča v Mariboru.

Srg 97/02126 Rg-201689
Okrožno sodišče v Mariboru, je s

sklepom Srg št. 97/02126 z dne 31. 12.
1997 pod št. vložka 1/09195/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča subjekt
vpisa zaradi prenehanja na podlagi zakona
o stavbnih zemljiščih s temile podatki:

Matična št.: 5256054
Firma: Sklad stavbnih zemljišč mesta

Maribor
Pravnoorg. oblika: sklad
Sedež: 2000 Maribor, Slovenska uli-

ca 40
Ustanoviteljica: Skupščina občine Mari-

bor, izstop 31. 12. 1997.
Dne 31. 12. 1997 se na podlagi določ-

be drugega odstavka 54. člena zakona o
stavbnih zemljiščih (Ur. l. RS, št. 44/97)
po uradni dolžnosti izbriše iz sodnega regi-
stra  Sklad  stavbnih  zemljišč  mesta  Ma-
ribor.

Srg 97/02127 Rg-201690
Okrožno sodišče v Mariboru, je s

sklepom Srg št. 97/02127 z dne 31. 12.
1997 pod št. vložka 4/00027/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča subjekt
vpisa zaradi prenehanja na podlagi zakona
o stavbnih zemljiščih s temile podatki:

Firma: Sklad stavbnih zemljišč Obči-
ne Pesnica

Pravnoorg. oblika: sklad
Sedež: 2211 Pesnica pri Mariboru,

Pesnica 39/a
Ustanoviteljica: Občine Pesnica, izstop

31. 12. 1997.
Dne 31. 12. 1997 se na podlagi določ-

be drugega odstavka 54. člena zakona o
stavbnih zemljiščih (Ur. l. RS, št. 44/97)
po uradni dolžnosti izbriše iz sodnega regi-
stra Sklad stavbnih zemljišč Občine Ma-
ribor.
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Srg 97/02129 Rg-201691
Okrožno sodišče v Mariboru, je s

sklepom Srg št. 97/02129 z dne 31. 12.
1997 pod št. vložka 1/09850/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča subjekt
vpisa zaradi prenehanja na podlagi zakona
o stavbnih zemljiščih s temile podatki:

Matična št.: 5484618
Firma: Sklad stavbnih zemljišč Obči-

ne Ruše
Pravnoorg. oblika: sklad
Sedež: 2342 Ruše, Kolodvorska 9
Ustanoviteljica: Skupščina občine Ruše,

izstop 31. 12. 1997.
Dne 31. 12. 1997 se na podlagi določ-

be drugega odstavka 54. člena zakona o
stavbnih zemljiščih (Ur. l. RS, št. 44/97) po
uradni dolžnosti izbriše iz sodnega registra
Sklad stavbnih zemljišč Občine Ruše.

Srg 97/00577 Rg-202668
Okrožno sodišče v Mariboru, je s sklepom

Srg št. 97/00577 z dne 21. 1. 1998 pod št.
vložka 1/03326/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5450713
Firma: PROGRAMATORJI, podjetje za

proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2310 Slovenska Bistrica, Graj-

ska 12
Osnovni kapital: 1,695.580,70 SIT
Ustanovitelj: Gorenje, gospodinjski apa-

rati, d.o.o., izstop 15. 1. 1998.

Srg 97/01334 Rg-202712
Okrožno sodišče v Mariboru, je s sklepom

Srg št. 97/01334 z dne 15. 12. 1997 pod
št. vložka 1/07725/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5720753
Firma: KAMBI, opravljanje tesarskih

del na terenu, obdelava lesa, razrez, sve-
tovanje in trgovina z lesnimi izdelki, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: 2230 Lenart v Slovenskih go-

ricah, Maistrova ulica 36
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelj: Zelenik Franc, izstop

21. 11. 1997.

Evidenca statutov
sindikatov

Št. 028-2/98 Ob-1775
Pravila sindikata družbe Zavarovalnice

Merkur, d.d., Ljubljana, Dunajska 58,
Sindikat finančnih organizacij Sloveni-
je, sprejeta na ustanovni seji dne 1. 12.
1997, se hranijo pri Upravni enoti Ljubljana,
izpostava Bežigrad. Pravila so vpisana v evi-
denco statutov sindikata pod št. 028-2/98
dne 19. 3. 1998.

Razglasi sodišč

Stečajni postopki
in likvidacije

S-173
Stečajni postopek nad stečajnim dolžni-

kom Gradis TG, d.o.o., Maribor, Gospos-
vetska c. 29 – v stečaju se v skladu s
členom 99/II ZPPSL zaključi, saj premože-
nje, ki bi prišlo v stečajno maso ne zadošča
niti za stroške stečajnega postopka.

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

Po pravnomočnosti tega sklepa se ste-
čajni dolžnik briše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 6. 4. 1998

St 5/96-122 S-174
Narok za obravnavanje osnutka za glav-

no razdelitev v stečajnem postopku nad
dolžnikom LIP Tovarna masivnih plošč
Podnat, d.o.o., v stečaju, Podnart 33, bo
27. 5. 1998 ob 13. uri v sobi 12/pritličje
tukajšnjega sodišča.

Upniki lahko vpogledajo v osnutek za
glavno razdelitev v času uradnih ur v stečaj-
ni pisarni soba št. 6/pritličje tukajšnjega so-
dišča.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 6. 4. 1998

St 38/97-13 S-175
To sodišče je dne 4. 1. 1998 s sklepom

opr. št. St 38/97 začelo in končalo stečajni
postopek nad podjetjem Hafter Storitveno
in trgovsko podjetje, d.o.o., Hoče, Fliso-
va ul. 37, ker premoženje, ki bi prišlo v
stečajno maso, ne zadošča niti za stroške
tega postopka.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
objavi v Uradnem listu RS. Pritožbo je treba
vložiti pisno v dveh izvodih pri tem sodišču.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 1. 4. 1998

St 3/96 S-176
To sodišče je s sklepom št. St 3/96 z

dne 25. 3. 1998 potrdilo prisilno poravna-
vo v stečaju sprejeto na naroku dne 25. 3.
1998 med dolžnikom Metalna, Tovarna
gradbene in strojne opreme, d.o.o., Se-
novo, v stečaju in upniki ter ustavilo stečajni
postopek.

Terjatve upnikov so razdeljene v nasled-
nje razrede:

1. razred: terjatve dolžnikovih ločitvenih
upnikov;

2. razred: terjatve dolžnikovih delavcev
iz naslova razlike med izplačanimi plačami
in izhodiščnimi plačami po branžni pogodbi
in odškodnin za poškodbe pri delu, ki bodo
izplačane v višini ugotovljene glavnice na
dan 24. 9. 1996 v petih letnih obrokih od

leta 1998 do 2003 v revalorizirani višini v
vrednosti DEM po srednjem tečaju Banke
Slovenije;

2. a razred: terjatve upnikov iz 2. razre-
da, ki pristajajo na drugačno poplačilo;

3. razred: terjatve dolžnikovih delavcev
iz naslova navadnih terjatev (neizplačanih
regresov za letni dopust in drugih terjatev),
ki jih bo dolžnik poplačal v višini 5% ugotov-
ljene glavnice na dan 24. 9. 1996 v petih
letnih obrokih od leta 1998 do 2003 v reva-
lorizirani višini v vrednosti DEM po sred-
njem tečaju Banke Slovenije;

3. a razred: terjatve upnikov iz 3. razre-
da, ki pristajajo na konverzijo terjatve v bo-
doče deleže v osnovnem kapitalu dolžnika;

4. razred: terjatve dobaviteljev, kredito-
dajalcev in države, ki bodo poplačane v viši-
ni 5% ugotovljene glavnice na dan 24. 9.
1996 v petih letnih obrokih od leta 1998 do
leta 2003 v revalorizirani višini v vrednosti
DEM po srednjem tečaju Banke Slovenije;

4. a razred: terjatve upnikov iz 4. razre-
da, ki pristajajo na konverzijo terjatve v bo-
doče deleže v osnovnem kapitalu dolžnika.

Potrjena prisilna poravnava v stečaju ima
pravni učinek tudi proti upnikom, ki se niso
udeležili postopka in proti upnikom, ki so se
postopka udeležili, pa so bile njihove terja-
tve prerekane, če se naknadno ugotovijo.

Sklep o potrditvi prisilne poravnave v ste-
čaju ima za vse upnike katerih terjatve so
bile ugotovljene in so navedeni v seznamu,
ki je sestavani del sklepa, moč izvršilnega
naslova.

Okrožno sodišče v Krškem
dne 25. 3. 1998

St 21/97 S-177
To sodišče je s sklepom opr. št. St

21/97 z dne 17. 3. 1998 potrdilo sklenje-
no prisilno poravnavo med dolžnikom Gra-
fično embalažno podjetje “Tika” Trbov-
lje, d.d., Trbovlje, Ulica Tončke Čeč 44,
in njenimi upniki.

Upnikom 3. razreda izplača dolžnik 60%
na dan 2. 4. 1997 ugotovljene terjatve, in
sicer v roku dveh let od pravnomočnosti
sklepa.

Upnikom 4. razreda izplača dolžnik 60%
na dan 2. 4. 1997 ugotovljene terjatve in
sicer v roku dveh let od pravnomočnosti
sklepa.

Ugotovi se, da so upniki Valkarton Loga-
tec, d.d., LB Banka Zasavje in Cementarna
Trbovlje, d.d., konvertirali svoje terjatve, v
lastniške deleže in pod pogojem, da bo pri-
silna poravnava pravnomočno sklenjena,
podali izjavo o vpisu novih delnic.

Seznam upnikov, katerih terjatve so ugo-
tovljene, z višino terjatve na dan 2. 4. 1997
in zmanjšani zneski ugotovljenih terjatev,
seznam prerekanih in verjetnih terjatev ter
seznam upnikov posameznih razredov, je
sestavni del sklepa (priloga I).

Sestavni del sklepa je tudi seznam upni-
kov, terjatve le-teh ter osnova za glasovanje z
upoštevanjem ustreznih faktorjev (priloga II).

Prisilna poravnava je bila potrjena na na-
roku dne 13. 3. 1998. Sklep o potrditvi
prisilne poravnave je postal pravnomočen
dne 1. 4. 1998.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 4. 1998
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Kolektivni delovni spori

III Kd 54/98 K-2
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani

na podlagi 49. člena zakona o delovnih in
socialnih sodiščih (Ur. l. RS, št. 19/94)
obvešča vse zainteresirane stranke, da je
uveden kolektivni delovni spor med predla-
gateljem: Policijski sindikat Slovenije, Trdi-
nova 8/II, Ljubljana, ki ga zastopa Izvršni
sekretar Zdravko Melanšek, ki ga zastopa
odvetnik Dušan Pajk in udeležencem Re-
publiko Slovenijo, Ministrstvo za notranje
zadeve, Štefanova 2, Ljubljana, ki jo zasto-
pa Državno pravobranilstvo Republike Slo-
venije, zaradi ugotovitve kršenja pravilnika o
napredovanju zaposlenih v državni upravi.

Vse osebe, organi ali organizacije, ki so
nosilci pravic in obveznosti v razmerju, o
katerem se odloča, imajo možnost, da se
postopka udeležijo. Svojo udeležbo v sporu
naj prijavijo v 8 dneh od objave v Uradnem
listu RS, lahko pa tudi ves čas postopka na
naroku s pisno vlogo.

Obvestilo o uvedbi postopka je izobešeno
na oglasni deski tega sodišča dne 6. 4. 1998.

Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
dne 6. 4. 1998

I Kd 160/98 K-3
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani na

podlagi 49. člena zakona o delovnih in so-
cialnih sodiščih (Ur. l. RS, št. 19/94) ob-
vešča vse zainteresirane stranke, da je uve-
den kolektivni delovni spor med predlagate-
ljema Andrejem Šarcem, Šorlijeva 35, Kranj
ter Valentinom Kragljem, Brodarjev trg 14,
Ljubljana in nasprotnima udeležencema ŽITO
– DPS Ljubljana, d.o.o. ter Volilna komisija
podjetja ŽITO – DPS Ljubljana, d.o.o., Šmar-
tinska 154, Ljubljana, zaradi ugotovitve krši-
tev postopka o volitvah v svet delavcev.

Vse osebe, organi ali organizacije, ki so
nosilci pravic in obveznosti v razmerju, o
katerem se odloča, imajo možnost, da se
postopka udeležijo. Svojo udeležbo v sporu
naj prijavijo v 3 dneh od objave v Uradnem
listu RS, lahko pa tudi ves čas postpoka na
naroku s pisno vlogo.

Poravnalni narok je razpisan za dan
22. 4. 1998 ob 13. uri v sobi št. 14/V.
Delovnega in socialnega sodišča v Ljublja-
ni, Resljeva ul. 14, Ljubljana.

Obvestilo o uvedbi postopka je izobešeno
na oglasni deski tega sodišča dne 9. 4. 1998.

Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
dne 9. 4. 1998

Razpisi
 delovnih mest

Št. 2065/98 Ob-1776
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Re-

publike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana,
razpisuje prosti delovni mesti (reelekcija):

1. direktorja sektorja za kmetijstvo –
delavca s posebnimi pooblastili in od-
govornostmi,

za katerega je potrebno, poleg splošnih
pogojev po zakonu, izpolnjevati še nasled-
nje posebne pogoje:

– visoka izobrazba kmetijske smeri,
– 3 leta delovnih izkušenj,
– organizacijske in vodstvene sposob-

nosti,
– poznavanje zakona o splošnem uprav-

nem postopku,
– znanje enega svetovnega jezika in
– poznavanje programov za oblikovanje

besedil na PC;
2. svetovalca direktorja za področje

geodezije – delavca s posebnimi poob-
lastili in odgovornostmi,

za katerega je potrebno, poleg splošnih
pogojev po zakonu, izpolnjevati še nasled-
nje posebne pogoje:

– visoka izobrazba geodetske smeri,
– 5 let delovnih izkušenj,
– poznavanje zakona o splošnem uprav-

nem postopku,
– znanje enega svetovnega jezika in
– poznavanje programov za oblikovanje

besedil na PC.
Mandat v obeh primerih traja štiri leta.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev

naj kandidati v roku 15 dni po objavi pošlje-
jo na naslov: Sklad kmetijskih zemljišč in
gozdov Republike Slovenije, Dunajska 58,
Ljubljana.

Kandidati bodo obveščeni o izbiri v roku
30 dni po opravljeni izbiri.

Sklad kmetijskih zemljišč
in gozdov Republike Slovenije

Št. 10/98 Ob-1777
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljub-

ljani, Ljubljana, Kongresni trg 12/II razpisu-
je na temelju 52. člena in 52.a člena statuta
inštituta delovno mesto

direktorja inštituta.
Poleg splošnih pogojev mora kandidat

izpolnjevati še naslednje posebne pogoje:
– da ima doktorat ali magisterij pravnih

znanosti in delovne izkušnje ter pomembna
dela s področja raziskovanja pravnega ure-
janja dela oziroma socialne varnosti,

– da ima vsaj pet let delovnih izkušenj v
znanstveno-raziskovalni dejavnosti na po-
dročju dela inštituta.

Direktor inštituta opravlja poleg svojega
delovnega področja tudi dela raziskovalca.

Direktor bo imenovan za 4 leta.
Rok za prijavo je 15 dni od dneva te

objave. Kandidati naj pošljejo prijave na na-
slov inštituta. O odločitvi o imenovanju bo-
do obveščeni v 30 dneh od objave.

Inštitut za delo
pri Pravni fakulteti v Ljubljani

Ob-1778
Svet centra za izobraževanje in kulturo

Trebnje, Kidričeva 2, Trebnje (tel. 44-558,
faks 44-183) objavlja prosto delovno mesto

direktorja Centra za izobraževanje in
kulturo Trebnje

Kandidat mora poleg splošnih z zako-
nom določenih pogojev izpolnjevati še na-
slednje:

– visokošolsko izobrazbo,

– pedagoško-andragoško izobrazbo,
– strokovni izpit,
– pet let delovnih izkušenj, od tega naj-

manj tri leta v izobraževanju odraslih.
Zaželena so še posebna znanja in spo-

sobnosti:
– imeti mora vodstvene in organizacij-

ske sposobnosti za vodenje zavoda,
– izkazani delovni rezultati pri peda-

goškem in andragoškem delu iz katerega
izhaja, da bo kandidat lahko uspešno oprav-
ljal dela in naloge direktorja.

Direktor CIK poleg funkcije poslovnega
vodenja zavoda opravlja tudi strokvona dela
v obsegu in na način, ki se določi s sklepom
in v skladu z notranjo delitvijo dela in delov-
nim načrtom CIK.

Izbrani kandidat bo imenovan za štiri leta.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev

pošljite na gornji naslov s pripisom “prijava
na razpis” v 8 dneh po objavi razpisa.

O izbiri bodo kandidati obveščeni v 30
dneh po objavi.

Center za izobraževanje in
kulturo Trebnje

Javna naročila
po zakonu

o javnih naročilih

Namera o naročilu

Ob-1842
Na podlagi tretjega odstavka 18. člena

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

namero o naročilu

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: MOL, Mestna uprava, Oddelek za stavb-
na zemljišča, kont. oseba Darja Maček, dipl.
inž. gradb., Tomšičeva 6, Ljubljana, tel.
212-849.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: komunalna ureditev
ureditvenega območja CS 7/8 Nove Po-
ljane v Ljubljani, na podlagi gradbenega
dovoljenja št. 351/259/95-07/PC-SS z
dne 23. 2. 1998 izdanega od UE Ljublja-
na, Izpostava Center Oddelek za okolje
in prostor ter premožensko pravne za-
deve.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa:
550,000.000 SIT, čas razpisa: začetek
15. 6. 1998 in zaključek 31. 7. 1998.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 10. 1998 in zaključek 31. 10. 1999.

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

Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike v viši-
ni 5%.
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Datum objave javnega razpisa: 15. 6.
1998.

Mestna občina Ljubljana
Mestna uprava,

Oddelek za stavbna zemljišča

Ob-1880
Na podlagi tretjega odstavka 18. člena

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

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

ka: DARS, d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje,
kont. oseba Robert Oblak, dipl. inž., Sne-
berska 120b, Ljubljana, tel. 061/485-076,
faks 061/482-960.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: gradbena dela ter
izdelava in montaža vertikalne in hori-
zontalne signalizacije ter zaščitne mrež-
ne ograje na VAC v Ljubljani.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa:
700,000.000 SIT, čas razpisa: začetek
15. 7. 1998 in zaključek 15. 8. 1998.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 9. 1998 in zaključek 30. 11. 1998.

Datum objave javnega razpisa: 15. 7.
1998.

DARS, d.d.

Ob-1905
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:

RS, Ministrstvo za šolstvo in šport in Občina
Krško, kont. oseba Marina Cankar d.i.a., Žu-
pančičeva 6, Ljubljana, tel. 212-838, faks
13-12-327.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: objekt: Srednja šola
Krško s športno dvorano izvedba gradbe-
no-obrtniških in instalacijskih del z zuna-
njo ureditvijo in komunalnimi priključki.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa:
980,000.000 SIT, čas razpisa: začetek
17. 4. 1998 in zaključek 17. 7. 1998.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 16 mesecev, začetek
15. 9. 1998 in zaključek 1. 12. 1999.

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

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

Datum objave javnega razpisa: 17. 7. 1998.
Ministrstvo za šolstvo in šport

Ljubljana

Popravek
Ob-1904

V javnem razpisu za izbiro izvajalca brez
omejitev za sanacijo zidu ob Savi v Čatežu

Javni razpis za izbiro izvajalca
brez omejitev

in HE Vrhovo – Martinov greben, objavlje-
nem v Uradnem listu RS, št. 29 z dne 10. 4.
1998, Ob-1723D, se orientacijski vredno-
sti v 3. točki pravilno glasita:

Ad 1: 44,000.000 SIT,
Ad 2: 14,700.000 SIT.

Ministrstvo za okolje in prostor

Popravek

V javnem razpisu za izbiro izvajalca brez
omejitev za strokovni nadzor nad izvajanjem
investicijsko-vzdrževalnih del na vodnogos-
podarskih objektih in napravah na območju
Republike Slovenije – po vodnih območjih
– 37 objektov, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 29 z dne 10. 4. 1998, Ob-1723H,
se v 6. točki drugi odstavek pravilno glasi:

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 22. 4. 1998 do
12. ure...

Uredništvo

Popravek
Ob-1909

V javnem razpisu za izbiro izvajalca brez
omejitev – izvajanje ukrepov zaščite blaga v
skladišču pred škodljivci (dezinsekcija, de-
ratizacija), objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 24 z dne 27. 3. 1998, Ob-1439, se
datumi v naslednjih točkah spremenijo in
pravilno glasijo:

6. ...Javno odpiranje ponudb bo 6. 5.
1998 ob 12. uri,...

7. ...Ponudniki bodo obveščeni o izidu
razpisa najkasneje do 22. 5. 1998.

8. ...Ponudba mora veljati do 30. 6.
1998.

...Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 5. 6. 1998.

Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve

Popravek
Ob-1814A

V javnem razpisu za izbiro izvajalca brez
omejitev oziroma pozivu k predložitvi ponudb
za izgradnjo avtoceste Celje–Ljubljana, od-
sek 6 Vransko–Blagovica km 70,720–
87,507; pododsek 6/1 Vransko–Trojane km
70,720–79,320 – pripravljalna dela 2 – ob-
javljenem v Uradnem listu RS, št. 29 z dne
10. 4. 1998, se v 6. točki v angleškem be-
sedilu popravi nevračljivi znesek 100.000
SIT za ponudbeno dokumentacijo (vključno
s prometnim davkom) na 200.000 SIT.

In the Invitation For Tenders for the Mo-
torway Celje–Ljubljana, Section 6 Vransko–
Blagovica km 70.720–87.507; Sub-Sec-
tion 6/1 Vransko–Trojane km 70.720–
79.320 – Preparatory Works 2 – published
in the Official Gazette RS 29/98 on 10 April
1998, the wording under Item 6, “a non-re-
fundable fee in the amount 100.000 SIT
(inclusive sales tax)” in English version
should be corrected to read “a non-refun-
dable fee in the amount of 200.000 SIT
(inclusive sales tax)”...

DARS, d.d.

Ob-1661
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava
RS za varstvo narave, kont. oseba Rejc-Sa-
je Marjeta, dipl. inž. (vsak delovni dan od 8.
do 10. ure), Vojkova 1b, Ljubljana, tel.
061/178-4429, faks 061/178-4052.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: sanacija visokovod-
nega nasipa Mure odsek Dokležovje v
dolžini 957 m.

3. Orientacijska vrednost naročila:
14,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: začetek del po sprejetem
proračunu RS za leto 1998, rok izvedbe je
3,5 meseca – zaključek del 30. 10. 1998.

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

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

6. Rok, v katerem lahko ponudniki pred-
ložijo ponudbe

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 8. 5. 1998 do 12. ure,
na naslov: R.S:, MOP, Uprava RS za varstvo
narave Ljubljana, Vojkova 1/b, 1000 Ljublja-
na, prevzemnik vložišče, Šimenc Jelka, Ljub-
ljana, tel. 061/178-4409, soba št. P-13.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 12. 5. 1998
ob 12. uri, na naslovu: R.S., MOP, Uprava
RS za varstvo narave Ljubljana, odpiranje vo-
di Jakopič Matjaž, Vojkova 1b, Ljubljana, tel.
061/178-4435, 4. nadstropje, sejna soba.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 22. 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 in Žilavec Janez,
Grajska 1c, Murska Sobota, tel.
069/21-440, faks 069/21-440.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 5. 5. 1998 za 10.000 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 raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev.

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

čila: 1. 6. 1998.
Ministrstvo za okolje in prostor

Uprava RS za varstvo narave

Ob-1795A
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za promet in zveze – Direk-
cija RS za ceste, kont. oseba Liljana Luis,
dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-95, faks 061/178-81-23, so-
ba št. 209.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: zalivanje reg in raz-
pok za celotno področje v Republiki Slo-
veniji.

3. Orientacijska vrednost naročila:
90,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok dokončanja
del: 5 mesecev, zaključek 31. 8. 1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 18. 5. 1998 do
9.30. na naslov: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, prevzemnik vložišče, Tr-
žaška 19a, Ljubljana, tel. 061/178-83-25,
faks 061/178-83-26, soba št. 123.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom– “Ne odpiraj Ponudba
za Zalivanje reg in razpok na celotnem po-
dročju RS Slovenije” – P.F. Na hrbtni strani
mora biti označen naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 18. 5. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Ministrstvo za pro-
met in zveze – Direkcija RS za ceste, odpi-
ranje vodi Strokovna komisija, Tržaška 19,
Ljubljana, tel. 061/178-80-74, faks
061/178-83-26, soba št. 220/II.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 9. 7. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, kont. oseba Irena Skubic,
Tržaška 19a, Ljubljana, tel.
061/178-83-36, faks 061/178-83-26, so-
ba št. 416.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 24. 4. 1998 za 5.000 SIT.

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

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko, Družba za državne ce-
ste, d.o.o., Ljubljana, kont. oseba Polona
Fazarinc, dipl. inž., Tržaška 19a, Ljubljana,
tel. 061/178-84-18, faks 061/178-83-26,
soba št. 311a.

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

Ponudba mora veljati do: 18. 7. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 14. 7. 1998.

Ob-1795B
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 promet in zveze – Direkcija RS
za ceste, kont. oseba Liljana Luis, dipl. inž.,
Tržaška 19, Ljubljana, tel. 061/178-80-95,
faks 061/178-81-23, soba št. 209.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: sanacija sredinske-
ga stika za celotno področje v Republiki
Sloveniji.

3. Orientacijska vrednost naročila:
30,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok dokončanja
del: 5 mesecev, zaključek 31. 8. 1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 18. 5. 1998 do
10.30. na naslov: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, prevzemnik vložišče, Tr-
žaška 19a, Ljubljana, tel. 061/178-83-25,
faks 061/178-83-26, soba št. 123.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom– “Ne odpiraj Ponudba
za Sanacija sredinskega stika na celotnem
področju RS” – P.F. Na hrbtni strani mora
biti označen naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 18. 5. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Ministrstvo za pro-
met in zveze – Direkcija RS za ceste, odpi-
ranje vodi Strokovna komisija, Tržaška 19,
Ljubljana, tel. 061/178-80-74, faks
061/178-83-26, soba št. 220/II.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 9. 7. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo: Družba za državne ceste, d.o.o.,
Ljubljana, kont. oseba Irena Skubic, Tržaška
19a, Ljubljana, tel. 061/178-83-36, faks
061/178-83-26, soba št. 416.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 24. 4. 1998 za 5.000 SIT.

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

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko, Družba za državne ce-
ste, d.o.o., Ljubljana, kont. oseba Polona
Fazarinc, dipl. inž., Tržaška 19a, Ljubljana,
tel. 061/178-84-18, faks 061/178-83-26,
soba št. 311a.

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

Ponudba mora veljati do: 18. 7. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 14. 7. 1998.
Ministrstvo za promet in zveze –

Direkcija RS za ceste

Ob-1796
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Vrtec Koper, Kettejeva 13, Koper, p.p.
773, kontaktna oseba Klara Franca, tel.
066/276-244, faks 066/272-548.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: živila in material za

prehrano:
A) sadje in zelenjava:
1. južno sadje – 345.000 SIT,
2. sadje – 1,162.000 SIT,
3. zelenjava – 1,650.000 SIT,
C) mlevski izdelki in testenine – 712.000

SIT,
F) ribe – 750.000 SIT,
I) splošno prehrambeno blago –

3,600.000 SIT.
3. Orientacijska vrdnost naročila:

8,220.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: 6 mesecev, začetek 1. 7.
1998 in zaključek 31. 12. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane pri izbiri ponudnikov: cena in kvaliteta
ter druga merila iz razpisne dokumentacije.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 11. 5. 1998, do
12. ure na naslov: Vrtec Koper, Kettejeva
13, Koper, prevzemnik uprava vrtca.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 13. 5.
1998, ob 10. uri na naslovu Vrtec Koper,
Kettejeva 13, Koper, v prostorih uprave vrt-
ca, odpiranje vodi Jerneja Sarič.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu javne-
ga razpisa najkasneje do 26. 5. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Vrtec Koper, uprava vrtca,
Kettejeva 13, Koper, oseba Jerneja Sarič,
tel. 066/272-548.

Razpisna dokumentacija je na razpola-
go do 4. 5. 1998, od 9. do 12. ure za
5.000 SIT.

Način plačila: negotovinsko na žiro ra-
čun št. 51400-603-30741, namen nakazi-
la: stroški razpisne dokumentacije.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu Vrtec Koper, Kettejeva 13. Koper – upra-
va vrtca, kontaktna oseba Klara Franca, tel.
066/276-244.

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

Ponudba mora veljati do: 31. 7. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 2. 6. 1998.
Vrtec Koper

Ob-1812
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Mestna občina Murska Sobota, kont.
oseba Perhavec Brigita, Kardoševa 2, Mur-
ska Sobota, tel. 069/31-000, faks 21-861,
soba št. 10.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izdelava PGD in PZI

za izgradnjo pokrajinske in študijske
knjižnice v Murski Soboti.

3. Orientacijska vrednost naročila:
16,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 3 mesece.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji, ugodna cena in plačilni pogoji,
roki izpolnjevanja dosedaj sklenjenih po-
godb.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 17. 6. 1998 do
12. ure, na naslov: Mestna občina Murska
Sobota, prevzemnik Brigita Perhavec, Kar-
doševa 2, Murska Sobota, tel.
069/31-000, faks 21-861, soba št. 10.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 17. 6. 1998
ob 13. uri, na naslovu: Mestna občina Mur-
ska Sobota, odpiranje vodi Brigita Perha-
vec, Kardoševa 2, Murska Sobota, tel.
069/31-000, faks 21-861, sejna soba.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 9. 7. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Mestna občina Murska So-
bota, kont. oseba Brigita Perhavec, Kardo-
ševa 2, Murska Sobota, tel. 069/31-000,
faks 21-861, soba št. 10.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
za 2.000 SIT.

Način plačila: virman na račun številka:
51900-630-76001.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 7. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 17. 7. 1998.
Mestna občina Murska Sobota

Št. 343/13-1/98 Ob-1770
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Kranjska Gora, Kolodvorska 1a,
Kranjska Gora, kont. oseba Jože Brudar,
Kolodvorska 1a, Kranjska Gora, tel.
064/881-846, faks 064/881-350.

2. Predmet javnega naročila:

2.1. rekonstrukcija in asfaltiranje lokal-
ne ceste skozi Podkoren (bivša magistralna
cesta skozi Podkoren z odcepom proti Ko-
renskemu sedlu) – III. faza,

2.2. rekonstrukcija ceste in asfaltiranje v
Gozd Martuljku–Gobela II,

2.3. asfaltiranje manjših odsekov cest v
KS Dovje–Mojstrana,

2.4. asfaltiranje manjših odsekov cest v
KS Kranjska Gora,

2.5. asfaltiranje manjših odsekov cest v
KS Rateče–Planica,

2.6. izvedba meteorne kanalizacije v Ra-
tečah,

2.7. izvedba meteorne kanalizacije v
Mojstrani.

3. Orientacijska vrednost naročila:
– pod točko 2.1.: 18,000.000 SIT,
– pod točko 2.2.: 5,000.000 SIT,
– pod točko 2.3.: 2,600.000 SIT,
– pod točko 2.4.: 2,000.000 SIT,
– pod točko 2.5.: 2,000.000 SIT,
– pod točko 2.6.: 2,000.000 SIT,
– pod točko 2.7.: 1,000.000 SIT.
4. Predvideni rok za izvedbo del: od

25. 5. 1998 do 30. 7. 1998.
Naročnik si pridržuje pravico spremeniti

razpisani obseg in vrednost del glede na
razpoložljiva finančna sredstva.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– reference s področja razpisanega dela,
– rok za izvedbo del,
– garancijski rok izvedenih del,
– druga merila, navedena v razpisni do-

kumentaciji.
6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo

predložene najkasneje do 8. 5. 1998 do
11. ure na naslov: Občina Kranjska Gora,
Kolodvorska 1a, 4280 Kranjska Gora.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – ne odpiraj”
in navedbo: Javni razpis za ceste.

7. Javno odpiranje ponudb bo 8. 5.
1998 ob 12. uri v sejni sobi Občine Kranj-
ska Kolodvorska 1a, Kranjska Gora.

8. Ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v 10 dneh po odpiranju po-
nudb.

9. Razpisno dokumentacijo lahko po-
nudniki dvignejo v tajništvu Občine Kranjska
Gora z dokazilom o plačilu zneska 10.000
SIT, ki ga vplačajo na žiro račun Občine
Kranjska Gora št. 51530-630-50246, s pri-
pisom: razpisna dokumentacija za ceste.

10. Ostali podatki
Dodatne informacije bodo zainteresirani

lahko dobili na naslovu: Občina Kranjska
Gora, kont. oseba Jože Brudar, Kolodvor-
ska 1a, Kranjska Gora, tel. 064/881-846,
int. 15.

Občina Kranjska Gora

Št. 170/98 Ob-1771
Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.

l. RS, št. 24/97) Odbor za izgradnjo plava-
jočega mlina na Muri v Ižakovcih, Mladinska
2, Beltinci, objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za
izgradnjo plavajočega mlina na reki

Muri v Ižakovcih

1. Naročnik: Odbor za izgradnjo plava-
jočega mlina na Muri v Ižakovcih.

2. Predmet javnega naročila: izgradnja
plavajočega mlina na reki Muri v Ižakovcih,
z dvema kumpoma in mlinskim kolesom,
pritrditev mlina s sidranjem – (1. faza), iz-
gradnja brežne mlinske hiše, izvedba po-
trebnih komunalnih naprav in napeljav, izde-
lava in montaža notranje opreme v mlinu –
(2. faza).

3. Orientacijska vrednost naročila znaša
ca. 20,000.000 SIT.

4. Predvideni rok začetka del je v mese-
cu maju 1998 in dokončanje del konca juli-
ja 1998 (1. faza) ter do konca julija 1999
(2. faza).

5. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so:

– ponudbena cena,
– rok izvedbe,
– fiksnost cen,
– garancijski rok, garancijska kakovost

izvedbe,
– tehnična usposobljenost ponudnika in

strokovnost z referencami,
– boniteta ponudnika,
– ostale ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
6. Pisne ponudbe je potrebno dostaviti v

20 dneh po objavi tega razpisa v Uradnem
listu RS. Ponudbe morajo prispeti do tega
roka, do 12. ure, na naslov: Odbor za iz-
gradnjo plavajočega mlina na Muri v Ižakov-
cih, Občina Beltinci, Mladinska ulica 2,
9231 Beltinci.

Ponudba mora biti v skladu z razpisno
dokumentacijo in zakonsko predpisanim po-
stopkom.

Možna je tudi delna ponudba samo za
določen sklop del.

7. Ponudbe morajo biti oddane v zaprti
kuverti, z oznako ponudnika, z navedbo
predmeta razpisa in oznako “Ne odpiraj –
ponudba – Mlin na Muri”.

8. Odpiranje ponudb bo tretji delovni dan
po izteku roka za oddajo ponudb ob 14. uri
v prostorih Občine Beltinci, Mladinska ul. 2,
Beltinci. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
v zakonitem roku.

9. Ponudniki lahko dvignejo dokumenta-
cijo razpisanih del vsak delovni dan med 8.
in 12. uro v tajništvu občine uprave Občine
Beltinci, Mladinska ul. 2, Beltinci, po pred-
hodni najavi na tel. 069/42-264. Potrebne
informacije in razlage za izdelavo ponudbe
posreduje Martin Mlinarič, predsednik od-
bora, tel. 069/32-010, faks 42-943.

10. Investitor si pridržuje pravico, spre-
meniti obseg del, kot je razpisan, glede na
pridobitev sredstev (sredstva lokalnih skup-
nosti, republiška sredstva, mednarodna
sredstva). Izvajalec v tem primeru ni upravi-
čen do odškodninskega zahtevka.

Odbor za izgradnjo
plavajočega mlina na Muri v Ižakovcih

Št. 3/98 Ob-1772
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Prostovoljno gasilsko društvo Apače,
Apače 40, Apače, kont. oseba predsednik
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društva Rakar Dušan, Segovci 18, Apače,
tel. 069/69-326 (doma), tel. 069/61-242
(v službi).

2. Predmet javnega naročnika: blago.
a) navedba vsebine: nadgradnja gasil-

skega vozila MAN 19 272 LA, oblika ka-
roserije – sedlasti vlačilec, dimenzije (d* Š*
V) 5900 3500 3560, dovoljena skupna ma-
sa 16.000 kg, masa neobremenjenega vo-
zila 7.800 kg, vozilo je v lasti naročnika s
pripadajočo opremo.

b) zahtevki za izdelavo nadgradnje:
– gasilsko vozilo GVC 24/50 po tipiza-

ciji GZS,
– vgradnja pomožnega odgona za po-

gon črpalke,
– rezervoar za vodo – nerjaveči material

– 5.000 l,
– črpalka Rosenbauer NH 20 normalni

– visoki tlak z mešalcem za peno,
– dva navijalna bobna – z visokotlačno

cevjo 40 m na posameznem bobnu in dva
visokotlačna ročnika,

– boksi za opremo potrebno po tipizaciji
GZS za nadgradnjo GVC 24/59,

– pritrdišča za namestitev opreme, kate-
ra je predvidena po tipizaciji za vozilo GVC
24/50,

– potrebna osvetlitev in signalizacija,
– dvižni pnevmatski steber z razsvetljavo,
– vodni top,
– polivalna naprava,
– barvanje vozila.
3. Orientacijska vrednost naročila:

9,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok dokončanja

del: v treh mesecih po podpisu pogodbe.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: cena, plačilni pogoji in rok plačila,
krajši rok izdelave od zahtevanega.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upo-
števane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo posla-
ne priporočeno najkasneje do 20. 5. 1998
do 11. ure na naslov Prostovoljno gasilsko
društvo Apače, Apače 40, 9253 Apače,
prevzemnica, ali predložena na dan odpira-
nja ponudb 20. 5. 1998 od 8. do 11. ure.

Zapečatene kuverte morajo biti označe-
ne z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in
števiko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila.

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

Javno odpiranje ponudb bo 20. 5. 1998
ob 12. uri na naslovu: PGD Apače, Apače
40, Apače, odpiranje ponudb vodi pred-
sednik strokovne komisije.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 27. 5. 1998.

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

Prostovoljno gasilsko društvo Apače

Št. 140/98 Ob-1773
Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.

l. RS, št. 24/97) Občina Trbovlje objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Naročnik: Občina Trbovlje, Leninov
trg 4, Trbovlje.

2. Predmet razpisa: izdelava talne sig-
nalizacije cest.

3. Lokacija: mestne ceste, krajevne
ceste, javna parkirišča.

4. Obseg velikost in vrsta del z orienta-
cijsko vrednostjo naročila: 6,000.000 SIT.

Naročnik si pridržuje pravico določiti
manjši obseg del od razpisanega glede na
razpoložljiva finančna sredstva, pri čemer
ponudnik nima pravice uveljavljanja odškod-
nine v primeru omenjenih sprememb.

5. Predviden pričetek del je 7. 5. 1998
do 31. 5. 1998.

6. Merila  za  izbiro  najboljšega  ponud-
nika:

– strokovna usposobljenost,
– ponudbena vrednost,
– reference ponudnika,
– celovitost ponudbe,
– upoštevanje razpisnih pogojev,
– druge ugodnosti ponudnika, ki so za

naročnika pomembne.
Komisija bo pri izbiri upoštevala vsa me-

rila, zato najnižja cena ni pogoj za izbiro
najugodnejšega ponudnika.

7. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji in dovoljenje za

opravljanje dejavnosti,
– ponudbeno ceno,
– rok izdelave v kolekdarskih dneh in

terminski plan,
– opcijo ponudbe,
– vzorec pogodbe,
– referenčna lista,
– garancijske roke za uporabljen mate-

rial in dela,
– ponudbi mora biti priložena še nasled-

nja ponudbena dokumentacija:
– izjava, da je ponudnik preučil teren-

ske razmere,
– izjava, da je ponudnik pregledal do-

kumentacijo in da ima ali nima pripombe,
– izjavo, da bo ponudnik opravil vsa

dela po svoji ponudbi pravilno, solidno in
kvalitetno in to v skladu z veljavnimi zakoni,
predpisi, standardi, tehničnimi navodili in
normami,

– izjavo o strinjanju z razpisnimi pogoji,
– izjavo, s katero se ponudnik obve-

že, da bo v primeru sklenitve pogodbe kot
izvajalec izročil naročniku bančno garancijo
v višini 10% od vrednosti pogodbenih del,
kot garancijo za kakovostno izvedbo in pra-
vočasno izvedbo prevzetih del.

V ponudbenem dopisu navedite vse pri-
pombe, ter pojasnila in ugodnosti vaše po-
nudbe. Vsa ostala določila bodo obravnava-
na s pogodbo z izbranim izvajalcem.

8. Rok in način oddaje ponudbe
Upoštevane bodo samo tiste ponudbe,

ki bodo predložene najkasneje do 29. 4.
1998 do 8.30 na naslov Občina Trbovlje,
Leninov trg 4, Trbovlje.

Ponudba mora biti oddana v posebnem
ovitku zapečatena in označena z napisom:
“Ne odpiraj, ponudba za Izbiro izvajalca za
izvedbo talne signalizacije cestišč v Občini
Trbovlje”.

9. Odpiranje ponudb bo v prostorih Od-
delka za komunalne dejavnosti Občine Tr-
bovlje, Leninov trg 4, Trbovlje, 29. 4. 1998
ob 9. uri.

Dodatne informacije v zvezi z izdelavo
ponudbe, zainteresirani ponudniki lahko do-

bijo na Oddelku za komunalne dejavnosti
Občine Trbovlje, tel. 0601/26-255, int. 36
Mirko Zidar.

10. Razpisno dokumentacijo lahko po-
nudniki prevzamejo vsak delovni dan med
9. in 11. uro na oddelku za komunalne za-
deve Občine Trbovlje.

11. Ponudniki bodo o izidu natečaja ob-
veščeni v 7 dneh po odpiranju ponudb.

12. Upoštevane bodo samo tiste ponud-
be, ki bodo izpolnjevale vse pogoje iz razpi-
sa, razpisne dokumentacije in pogojev.

Komisija za oddajo del
Občine Trbovlje

Ob-1774
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime in sedež naročnika: Občina Hr-
pelje-Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, Ko-
zina.

2. Predmet javnega naročila: preplasti-
tev – asfaltiranje lokalnih cest in javnih poti:

– vaške poti v naselju Obrov
– LC Markovščina–Slivje,
– LC Materija–Gradišica.
3. Orientacijska vrednost javnega naro-

čila: 30,000.000 SIT s prometnim davkom.
4. Rok začetka in dokončanja del: pri-

četek del bi bil predvidoma 20. 5. 1998 in
dokončanje v roku 60 dni.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: najnižja cena ni vedno najugodnejša,
druga merila so navedena v razpisni doku-
mentaciji.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 28. 4. 1998 do
12. ure na naslov Občina Hrpelje-Kozina,
Hrpelje Reška cesta 14, 6240 Kozina.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z “Ponudba – Ne odpiraj!“ in števil-
ko objave v Uradnem listu RS, ter navedbo
predmeta javnega naročila.

6. Naslov, datum in ura javnega odpira-
nja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 29. 4. 1998
ob 12. uri na sedežu Občine Hrpelje-Kozi-
na, v Hrpeljah Reška cesta 14.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa: o izidu bo-
do ponudniki obveščeni najkasneje do 8. 5.
1998.

8. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: Občina
Hrpelje-Kozina, Hrpelje Reška cesta 14 –
vsak dan med 8. in 12. uro. Ponudniki lah-
ko razpisno dokumnetacijo dvignejo z pred-
hodnim dokazilom o plačilu 5.000 SIT na
žiro račun Občine Hrpelje-Kozina št.
51420-630-90067.

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

Občina Hrpelje-Kozina

Št. 110-1/98 Ob-1814B
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

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

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: idejni projekt magi-

stralne ceste M-3 na odseku Ptuj (Za-
grebška cesta) – Ormož.

3. Orientacijska vrednost naročila:
85,000.000 SIT.

4. Končni rok za oddajo projektne doku-
mentacije je 30. 11. 1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 19. 5. 1998 do
8.30, na naslov: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, prevzemnik vložišče, Tr-
žaška 19a, Ljubljana, tel. 061/178-83-25,
faks 061/178-83-26, soba št. 123.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba za
Idejni projekt magistralne ceste M-3 na odse-
ku Ptuj (Zagrebška cesta) – Ormož”. Na hrbt-
ni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 19. 5. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Direkcija Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana.

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

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 10. 7. 1998.

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

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 19. 5. 1998 za 4.500 SIT.

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

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Družba za državne ceste, d.o.o., Ljub-
ljana, kont. oseba Marjana Potočnik, dipl.
inž., Tržaška 19a, Ljubljana, tel.
061/17-88-367, faks 061/17-88-353, so-
ba št. 226.

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

Ponudba mora veljati do: 18. 7. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 17. 7. 1998.

Št. 110-1/98 Ob-1814C
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca

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

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: AC Peračica–Pod-

tabor; študije variant.
3. Orientacijska vrednost naročila:

6,000.000 SIT.
4. Rok izdelave študije je 45 dni po pod-

pisu pogodbe.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: najnižja cena.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 7. 5. 1998 do
9.30, na naslov: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, prevzemnik vložišče, Tr-
žaška 19a, Ljubljana, tel. 061/178-83-25,
faks 061/178-83-26, soba št. 123.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za AC Peračica–Podtabor; študije variant”.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 7. 5. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Direkcija Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana.

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

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 29. 5. 1998.

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

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 7. 5. 1998 za 4.000 SIT.

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

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Družba za državne ceste, d.o.o., Ljub-
ljana, kont. oseba Marija Virant, dipl. inž.,
Sneberska 120b, Ljubljana, tel.
061/485-076, faks 061/482-960.

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

Ponudba mora veljati do: 6. 7. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 5. 6. 1998.

Št. 110-1/98 Ob-1814Č
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca

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

2. Predmet javnega naročila: storitve.

Navedba vsebine: poročilo o vplivih na
okolje za AC odsek Hrastje–Kronovo.

3. Orientacijska vrednost naročila:
7,000.000 SIT.

4. Rok izdelave je 31. 8. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: najnižja cena.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 7. 5. 1998 do
8.30, na naslov: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, prevzemnik vložišče, Tr-
žaška 19a, Ljubljana, tel. 061/178-83-25,
faks 061/178-83-26, soba št. 123.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za Poročilo o vplivih na okolje za AC odsek
Hrastje–Kronovo”. Na hrbtni strani mora biti
označen naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 7. 5. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Direkcija Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana.

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

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 29. 5. 1998.

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

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 7. 5. 1998 za 3.500 SIT.

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

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Družba za državne ceste, d.o.o., Ljub-
ljana, kont. oseba mag. Barbara Likar, dipl.
inž., Tržaška cesta 19a, Ljubljana, tel.
061/178-83-62, faks 061/178-83-53, so-
ba št. 228.

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

Ponudba mora veljati do: 6. 7. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 5. 6. 1998.
Družba za avtoceste

v Republiki Sloveniji, d.d.

Št. 03101-60/98 Ob-1779
Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.

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

javni razpis
za izbiro izvajalca del za gradnjo
atletske steze pri II. Osnovni šoli

v Rogaški Slatini
1. Naročnik: Občina Rogaška Slatina, Iz-

letniška ulica 2, Rogaška Slatina.
2. Predmet razpisa: gradnja atletske ste-

ze dolžine 200 m pri II. Osnovni šoli v Ro-
gaški Slatini.
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3. Orientacijska vrednost del:
18,000.000 SIT

4. Predvideni rok pričetka del je junij
1998. Rok za dokončanje del je avgust
1998.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– ponudbena cena,
– plačilni pogoji (zahtevani avans, mož-

nost kreditiranja ali zamika plačil, po me-
sečnih situacijah),

– reference,
– rok izvedbe,
– usposobljenost ponudnika za realiza-

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

nudnika je fiksna cena na enoto do konca
gradnje.

6. Rok za oddajo ponudb je do četrtka
7. 5. 1998 do 12. ure neglede na vrsto
prenosa, na naslov: “Občina Rogaška Slati-
na, Izletniška 2, Rogaška Slatina“.

Ponudba mora biti zapečatena in označe-
na “Ne odpiraj - ponudba za športno igrišče“.

7. Javno odpiranje ponudb bo 8. 5. 1998
ob 10. uri v prostorih Občine Rogaška Slati-
na. Predstavniki ponudnikov morajo predlo-
žiti pisno pooblastilo za zastopanje.

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

9. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo z razpisnimi pogoji, od dneva raz-
pisa dalje, vsak delovni dan od 10. do 12. ure
na sedežu Občine Rogaška Slatina, Izletniška
2 na Oddelku za okolje in prostor. Informacije
lahko dobite na telefon 063/814-222.

Razpisno dokumentacijo lahko dvignete
proti plačilu 10.000 SIT. Nakazilo nakažete
na žiro račun št. 50730-630-10217 Obči-
na Rogaška Slatina s pripisom “Javni razpis
za športno igrišče II. OŠ Rogaška Slatina“.

Občina Rogaška Slatina

Ob-1788
Občina Trebnje objavlja na podlagi za-

kona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97)
in odredbe o obvezni vsebini razpisne in
ponudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št.
33/97)

javni razpis
za izbiro prevoznikov za opravljanje
prevozov učencev v osnovne šole

v Občini Trebnje za šolsko leto
1998/99

1. Naročnik: Občina Trebnje, Goliev trg
5, Trebnje.

2. Predmet razpisa: prevozi učencev v
osnovne šole v Občini Trebnje za osnovne
šole: Veliki Gaber, Trebnje, Dr. Pavla Lu-
načka Šentrupert in Mokronog.

3. Informacije o razpisu in razpisno do-
kumentacijo lahko ponudniki dobijo na od-
delku za proračun, finance ter gospodarske
in družbene dejavnosti Občine Trebnje, Go-
liev trg 5, Trebnje, pri Majdi Ivanov ali Mar-
jeti Kotar v času javnega razpisa in sicer
vsak dan med 8. in 12. uro.

4. Orientacijska vrednost naročila je 30
mio SIT za šolsko leto 1998/99.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– kvaliteta vozila – tehnična brezhibnost
vozil,

– cena za prevoženi kilometer,
– plačilni pogoji in fiksnost cen,
– reference pri izvajanju prevoza otrok,
– zanesljivost prevozov,
– druge ugodnosti ponudnika.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugod-

nejši ponudnik.
6. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime in priimek ter naslov

ponudnika,
– izpisek iz sodnega registra oziroma po-

trdilo o priglasitvi dejavnosti, ki ne sme biti
starejše od 30 dni skupaj z veljavno licenco,

– reference podjetja ali posameznih iz-
vajalcev, ki so jih ponudniki na tem področ-
ju pridobili z dosedanjim delom, predvsem
pri prevozu otrok,

– ponudbo z navedbo števila kilometrov,
ki jih bo ponudnik zaračunaval za prevoz
učencev pri posamezni šoli glede na obsto-
ječi vozni red in ceno za kilometer, vključno
s prometnim davkom,

– podatke o prevoznih sredstvih,
– strukturo cene,
– način obračunavanja storitev,
– način določanja korekcije cene,
– datum do katerega ponudba velja, pri

čemer veljavnost ponudbe ne sme biti kraj-
ša od 45 dni od dneva poteka razpisa,

– način zagotavljanja in dokazovanja ka-
kovosti storitve,

– ugodnosti, ki jih ponudnik nudi naroč-
niku.

Na ta razpis sprejemamo samo ponudbe
za prevoz učencev, ki se nanašajo na vse
osnovne šole v občini, ki so predmet tega
razpisa.

7. Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih
ovojnicah in označene z oznako: “Ne odpi-
raj, ponudba za javni razpis za prevoz učen-
cev v osnovne šole v Občini Trebnje” oseb-
no ali po pošti v 30 dneh po objavi javnega
razpisa na naslov: Občina Trebnje, Goliev
trg 5, Oddelek za proračun, finance ter gos-
podarske in družbene dejavnosti.

Na ovojnici mora biti obvezno naveden
tudi ponudnik.

8. Javno odpiranje ponudb bo naslednji
delovni dan po poteku roka za oddajo po-
nudb in sicer v mali sejni sobi Občine Treb-
nje, Goliev trg 5, ob 9. uri.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisot-
ni na javnem odpiranju ponudb, morajo
predložiti pisno pooblastilo.

Z izbranim ponudnikom bo sklenjena po-
godba za opravljanje prevozov učencev za
šolsko leto 1998/99.

9. Sklep o izbiri najugodnejšega ponud-
nika bo sprejet najkasneje v 15 dneh po
javnem odpiranju ponudb. V roku 7 dni od
sprejetja sklepa pa bodo vsi ponudniki ob-
veščeni o izbiri najugodnejšega ponudnika.

Občina Trebnje

Št. 352-059-01/98 Ob-1789
Na podlagi prvega in drugega dstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Naročnik del je Občina Semič, Semič
14, Semič, kontaktna oseba je Jože Butala,
tel./faks: 068/67-083, 67-097.

2. Predmet javnega razpisa so gradbena
dela.

Navedba vsebine: gradnja vodovoda
Črešnjevec II. faza (Črešnjevec - Cero-
vec - Hrib - Krvavčji Vrh).

3. Orijentacijska vrednost naročila
49,500.000 SIT.

4. Dobavni rok tri mesece ali 90 dni ozi-
roma začetek del: 1. julij 1998, dokonča-
nje del 30. september 1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 20. maja 1998 do
11.30, na naslov: Občina Semič prevzemnik
Sonja Križan, tajništvo, Semič 14, Semič,
tel/faks: 068/67-083, 67-097, 67-098.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 20. maja
1998 ob 12. uri na naslovu Občina Semič,
odpiranje vodi Jože Butala, predsednik ko-
misije, Semič 14, 8333 Semič v sejni sobi
tel/faks: 068/67-083, 67-097, 67-098.

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

Ponudniki bodo obveščeni o ozidu raz-
pisa najkasneje do 5. junija 1998.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Semič kon. oseba
Jože Butala, Semič 14, Semič tel/faks:
068/67-083, 67-097, 67-098.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 5. maja 1998 za 20.000 SIT način pla-
čila s položnico na račun številka:
52110-630-40318.

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

čila 12. 6. 1998.

Št. 344-049-01/98 Ob-1790
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 del je Občina Semič, Semič
14, Semič, kontaktna oseba je Jože Butala,
tel/faks: 068/67-083, 67-097.

2. Predmet javnega razpisa so gradbena
dela.

Navedba vsebine: rekonstrukcija ce-
ste Štrekljevec - Stranska vas na odse-
ku Štrekljevec - Goliš.

3. Orijentacijska vrednost naročila
35,000.000 SIT.

4. Dobavni rok dva meseca ali 60 dni
oziroma začetek del: 1. julij 1998, dokon-
čanje del 29. avgust 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše punude
in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane
pri izbiri: najnižnja cena, druga merila nave-
dena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upo-
števane preference za domače ponudnike.
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Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do19. maja 1998 do
11.30, na naslov: Občina Semič prevzemnik
Sonja Križan, tajništvo, Semič 14, 8333 Se-
mič, tel/faks: 068/67-083, 67-097, 67-098.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 19. maja
1998 ob 12. uri na naslovu Občina Semič,
odpiranje vodi Jože Butala, predsednik ko-
misije, Semič 14, 8333 Semič v sejni sobi
tel/faks: 068/67-083, 67-097, 67-098.

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

Ponudniki bodo obveščeni o ozidu raz-
pisa najkasneje do 5. junija 1998.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Semič kon. oseba
Jože Butala, Semič 14, 8333 Semič
tel/faks: 068/67-083, 67-097, 67-098.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 5. maja 1998 za 15.000 SIT način plači-
la s položnico na račun številka:
52110-630-40318.

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

čila 12. 6. 1998.
Občina Semič

Št. 01504-4/98-1/2 Ob-1793
Občina Kamnik objavlja na podlagi 18.

in 19. člena zakona o javnih naročilih (Urad-
ni list RS, št. 24/97)

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

izdelavo sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin dolgoročnega
plana Občine Kamnik za obdobje

1986-2000 in srednjeročnega
družbenega plana Občine Kamnik

za obdobje 1986-1990, dopolnjenega
1992 in 1995

1. Naročnik: Občina Kamnik, Glavni trg
24, Kamnik.

2. Predmet razpisa: izdelava sprememb
in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoroč-
nega plana Občine Kamnik za obdobje
1986 - 2000 in srednjeročnega družbene-
ga plana Občine Kamnik za obdobje 1986 -
1990, dopolnjenega 1992 in 1995.

Vsebina in obseg sprememb in dopolni-
tev prostorskih sestavin dolgoročnega in
srednjeročnega plana Občine Kamnik se
nanaša na:

– strokovne podlage za pripravo osnutka;
– analizo obstoječega stanja in novo ka-

tegorizacijo kmetijskih in gozdnih površin;
– spremembe in dopolnitve organizacije

dejavnosti v prostoru oziroma namenske ra-
be prostora;

– urbanistične zasnove mesta Kamnika
in večjih naselij;

– uskladitev z obveznimi izhodišči pro-
storskih sestavin dolgoročnega in srednje-
ročnega plana Republike Slovenije;

– zbiranje soglasij po programu priprave
sprememb in dopolnitev prostorskega pla-
na Občine Kamnik.

3. Razpisna dokumentacija

Ponudniki lahko dvignejo razpisno doku-
mentacijo na Občini Kamnik, Glavni trg 24
Kamnik, soba št. 55, 3. nadstropje, v roku 8
dni po objavi razpisa in ob predložitvi potrdila
plačilu odkupnine v višini 5.000 SIT na ŽR
št. 50140-637-813087, sklic na 768-120.

Dodatna pojasnila v zvezi z razpisom so
možna še 8 dni po objavi v Uradnem listu
RS, po tel. št. 061/818-109 - Urša Mihel-
čič ali 061/818-104 - Bojan Mlakar, ali
osebno, vendar po predhodni najavi.

4. Orientacijska vrednost del je
6,000.000 SIT.

5. Okvirni rok za izdelavo sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin občinskega
plana je 4 mesece od sklenitve pogodbe.

6. Merila za izbiro najugodnejšega ponud-
nika: navedena v razpisni dokumentaciji.

7. Dostava ponudbe: ponudbo je potreb-
no dostaviti v vložišče Občine Kamnik naj-
kasneje 30 dni po objavi javnega razpisa,
do 10. ure, zapečateno v zaprti ovojnici, z
navedbo točnega naslova ponudnika in z
oznako “Ne odpiraj - Javni razpis za prostor-
ski plan Občine Kamnik!”

8. Javno odpiranje ponudb bo 30 dni po
objavi v Uradnem listu RS ob 11. uri v pro-
storih Občine Kamnik, Glavni trg 24, Kam-
nik, soba št. 9/P.

Upoštevane bodo le pravočasno prispe-
le, popolne in pravilno opremljene ponudbe.

9. Ponudniki bodo o izbiri izvajalca del
pisno obveščeni v roku 15 dni po odpiranju
ponudb.

10. Naročnik si pridržuje pravico, da ne
izbere nobene od prispelih ponudb.

Občina Kamnik

Ob-1815
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 Klinar
Raf, Verdijeva 10, Koper, tel. 066/446-244,
faks 271-021, soba št. 211.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: obnova talne signa-
lizacije na javnih mestnih prometnih po-
vršinah in lokalnih cestah v občini v ob-
segu: prečne oznake približno 9.400 m2,
vzdolžne oznake približno 41.400 m,
parkirišča 700 kosov.

3. Orientacijska vrednost naročila:
9,500.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek: maj 1998, zaključek: junij 1998.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene  najkasneje  do  12.  ure,
17.  dan  od  objave  v  Uradnem  listu  RS,
na naslov: Mestna občina Koper, prevzem-
nik tajništvo urada za gospodarske javne
službe in promet, Verdijeva 10, 6000 Ko-
per, tel. 066/446-249, faks 271-021, so-
ba št. 214.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in

številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila.

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

Javno odpiranje ponudb bo 17. dan od
objave v Uradnem listu RS, ob 13. uri, na
naslovu: Mestna občina Koper, odpiranje vo-
di Klinar Raf, Verdijeva 10, Koper, tel.
066/446-246, faks 271-021, soba št. 211.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje 15 dni po odpiranju ponudb.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Mestna občina Koper,
kont. oseba Klinar Raf, Verdijeva 10, Ko-
per, tel.066/446-246, faks 271-021, so-
ba št. 211.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
za 10.000 SIT.

Način plačila: virman, na račun številka:
51400-630-90004 (ŽR Mestne občine Ko-
per).

Mestna občina Koper

Št. 2.0.-1109/98 Ob-1816
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

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

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: pregled in izdelava

PGD ter PZI sanacije podvoza Kidričevo.
3. Orientacijska vrednost naročila:

5,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 3 mesece.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 6. 5. 1998 do
9. ure, na naslov: Slovenske železnice,
d.d., Infrastruktura, Kolodvorska 11, 1506
Ljubljana, soba št. 205.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v 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: Slovenske železnice,
d.d., odpiranje vodi komisija naročnika, Ko-
lodvorska 11, Ljubljana, steklena dvorana.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 26. 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, so-
ba št. 210.
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Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 30. 4. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: na račun številka:
50100-601-5014744.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 6. 7. 1998.

Slovenske železnice, d.d.,
Infrastruktura

Št. 80/98 Ob-1817
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za

opravljanje del na vzdrževanju zelenic,
parkirišč in ostalih javnih površin,

avtobusnih postaj, pobiranju komunalne
takse pri katerih je investitor Občina

Šentilj s proračunskimi sredstvi
1. Splošni podatki: investitor Občina

Šentilj, Šentilj 69.
2. Predmet razpisa: oddaja rednih vzdr-

ževalnih del na javnih površinah.
3. Lokacija: urbanizirana naselja v Obči-

ni Šentilj.
4. Obseg del:
– vzdrževanje MMP Šentilj,
– pobiranje komunalne takse in varova-

nje,
– vzdrževanje javnih površin na območju

KS Ceršak,
– vzdrževanje javnih površin na območju

KS Sladki vrh,
– vzdrževanje javnih površin na območju

KS Velka,
– vzdrževanje pokopališča v Šentilju,
– vzdrževanje pokopališča na Zg. Velki,
– upravljanje z brodom na Muri in vzdr-

ževanje okolice broda.
5. Na razpis se lahko prijavijo strokovno

usposobljeni ponudniki, na naslov: Občina
Šentilj, Šentilj 69, z oznako “Razpis – vzdr-
ževanje – kuverta 1, Ne odpiraj”; “Razpis –
vzdrževanje – kuverta 2, Ne odpiraj” in toč-
nim naslovom ponudnika na hrbtni strani ku-
verte. Nepravilno opremljene in nepravoča-
sno prispele ponudbe ne bodo upoštevane.

6. Orientacijska vrednost vseh razpisa-
nih del znaša 37,500.000 SIT.

7. Predvideni rok pričetka in dokonča-
nja del: 1. junij1998–31. 5. 1999.

8. Kuverta št. 1 – dokumentacija, mora
vsebovati:

– vse dokumente, ki jih zahteva razpisna
dokumentacija. Dokumenti morajo biti ošte-
vilčeni in priloženi po vrstnem redu, kot to
zahtevajo pogoji razpisne dokumentacije.

9. Kuverta št. 2 mora vsebovati:
– ponudbo (predračun) na originalu raz-

pisne dokumentacije. Ponudba mora biti iz-
polnjena v rokopisu,

– specifikacijo po posameznih segmen-
tih-območjih, z obračunanim prometnim
davkom,

– ponudbo na disketi.
10. Ponudniki oddajo ponudbe strokov-

ni komisiji tik pred javnim odpiranjem po-
nudb, ki bo 18. 5. 1998 ob 12. uri, v pro-
storih Občine Šentilj.

11. Ponudnik lahko sodeluje na javnem
razpisu samo za določen segment razpisa
ali v celoti.

12. Merila za izbor ponudnika:
– usposobljenost ponudnika za izvajanje

razpisanih del,
– reference za izvajanje razpisanih del,
– cena v tolarjih,
– kvaliteta opremljenosti ponudbe.
13. Ponudniki lahko dvignejo razpisno

dokumentacijo po plačilu 4.000 SIT na se-
dežu naročnika, vsak dan od 8. do 12. ure,
vključno do 11. 5. 1998.

14. Investitor si pridržuje izbrati več po-
nudnikov ali nobenega, na podlagi meril,
glede na segmente ali dele segmentov raz-
pisne dokumentacije.

15. Odpiranju ponudb lahko prisostvu-
jejo prestavniki ponudnikov na podlagi pred-
hodne predložitve pooblastila.

16. Ponudniki bodo o izboru obveščeni
v roku 8 dni od dneva odpiranja ponudb. Za
eventualne potrebne dodatne informacije se
obrnite na Občino Šentilj – Oddelek za ko-
munalno gospodarstvo in okolje, Anžel Mi-
roslav, tel. 651-133.

Občina Šentilj

Ob-1818
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Slovenska Bistrica, kont. oseba
Danica Sagadin Leskovar, gr. inž., Kolod-
vorska cesta 10, Slovenska Bistrica, tel.
811-457, faks 811-141.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: asfaltiranje lokalnih
in krajevnih cest na območju Občine
Slovenska Bistrica.

3. Orientacijska vrednost naročila:
135,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 6 mesecev ali 120 dni,
začetek 1. 6. 1998 in zaključek 30. 11.
1998.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 18. 5. 1998 do
13. ure, na naslov: Občina Slovenska Bistri-
ca, prevzemnica Darja Benko – vložišče, Ko-
lodvorska cesta 10, 2310 Slovenska Bistri-
ca, tel. 811-912, faks 811-141, vložišče.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 19. 5. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Občina Slovenska Bi-
strica, odpiranje vodi Danica Sagadin Le-
skovar, gr. inž., Kolodvorska cesta 10, Slo-
venska Bistrica, tel. 811-457, faks
811-141, sejna soba.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 2. 7. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Slovenska Bistrica,
kont. oseba Slavica Bezget, Kolodvorska
cesta 10, Slovenska Bistrica, tel. 811-457,
faks 811-141, tajništvo.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 28. 4. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: žiro račun, na račun števil-
ka: 51810-630-25589.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Občina Slovenska Bistrica, kont. oseba
Branko Hojnik, gr. inž., Kolodvorska cesta
10, Slovenska Bistrica, tel. 811-457, faks
811-141.

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

Ponudba mora veljati do: 17. 7. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 2. 7. 1998.
Občina Slovenska Bistrica

Ob-1819
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca za obnovo

Hribarjevega nabrežja
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Mestna občina Ljubljana, Adamič Lun-
drovo nabrežje 2, Ljubljana, kont. oseba
Vida Stanovnik, vodja naročila, Adamič Lun-
drovo nabrežje 2, soba 255/II, Ljubljana,
tel. 13-33-269, faks 318-350.

2. Predmet javnega naročila: obnova Hri-
barjevega nabrežja.

3. Orientacijska vrednost naročila:
40,000.000 SIT.

4. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be, ki bodo upoštevane:

1. cena,
2. garancija za izvedena dela,
3. reference.

Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike v viši-
ni 15%.

5. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
prispele po pošti ali osebno predložene naj-
kasneje do 18. 5. 1998 do 12.45, na na-
slov: Mestna občina Ljubljana, Mestna upra-
va, Dani Klarič, Adamič Lundrovo nabrežje
2, 1000 Ljubljana, soba št. 255/II, tel.
13-33-269, faks 318-350.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj –
Obnova Hribarjevega nabrežja”.

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

Javno odpiranje ponudb bo 18. 5. 1998
ob 13. uri, v prostorih Mestne občine Ljub-
ljana, Adamič Lundrovo nabrežje 2, Ljublja-
na, pred sobo št. 143 v I. nadstropju, odpir-
nje bo vodil Karel Pollak, d.i.a.

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

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

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno doku-
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mentacijo: Mestna občina Ljubljana, Mestna
uprava, kont. oseba Dani Klarič, Adamič Lun-
drovo nabrežje 2, Ljubljana, soba 255/II.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 21. 4. 1998 s fotokopijo potrdila o pla-
čilu 20.000 SIT.

Način plačila: s položnico na žiro račun
Mestne občine Ljubljana, številka:
50100-845-50358, s pripisom: Obnova
Hribarjevega nabrežja.

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

čila bo objavljen v zakonskem roku.
Mestna občina Ljubljana

Ob-1820
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Javno podjetje za vzdrževanje avtocest,
d.o.o., direktor Franjo Bezjak, Grič 54, Ljub-
ljana, tel. 061/159-87-57, faks
061/159-01-49, soba št. 308.

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

nje mehanizacije.
3. Orientacijska vrednost naročila:

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

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 8. 5. 1998 do
9.30, na naslov: Javno podjetje za vzdrže-
vanje avtocest, d.o.o., prevzemnik tajniš-
tvo, Grič 54, Ljubljana, tel. 061/159-87-57,
faks 061/159-01-49, soba št. 308.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 8. 5. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Javno podjetje za
vzdrževanje avtocest, d.o.o., odpiranje vodi
Brane Bizjan, Grič 54, Ljubljana, tel.
061/159-87-57, faks 061/159-01-49, so-
ba št. 14a.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 30. 5. 1998.

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

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 6. 5. 1998 za 7.000 SIT.

Način plačila: gotovina v blagajni naroč-
nika ali na žiro račun številka:
50105-601-21275.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Javno podjetje za vzdrževanje avtocest,

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

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

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

Št. 20/98 Ob-1821
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Juršinci, Juršinci 3b, Juršinci.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela, storitve.

Navedba vsebine: večja vzdrževalna in
obnovitvena dela odsekov lokalnih cest
in javnih poti Občine Juršinci.

3. Orientacijska vrednost naročila:
46,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: maj
1998 in zaključek avgust 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be – ponudnika:

– cena,
– plačilni pogoji,
– strokovna usposobljenost – reference,
– ocena v preteklosti opravljenih del za

naročnika,
– garancijski rok za kvaliteto izvedenih

del,
– garancija za pravočasno izvedbo del.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugod-

nejši.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upo-

števane preference za domače ponudnike.
Naročnik si pridržuje pravico določati

morebitni manjši obseg od razpisanega gle-
de na razpoložljiva finančna sredstva.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 11. 5. 1998 do 12. ure,
na naslov: Občina Juršinci, Juršinci 3b.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 11. 5. 1998
ob 13. uri. Odpiranje vodi strokovna komi-
sija Občine Juršinci, tel. 062/758-214.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa: ponudniki
bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje
do 30. 5. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo: Občina Juršinci, Juršinci 3b, spre-
jemna pisarna, tel. 062/758-214, faks
062/758-246 pri osebi Angela Šmigoc, kont.
oseba naročnika Milan Pavlica MO Ptuj, tel.
062/772-731, vsak dan od 8. do 10. ure.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 25. 4. 1998 s plačilom 5.000 SIT.

Način plačila: plačilo se izvrši na račun
številka: 52400-630-20743 pri APP Ptuj, z
oznako številke razpisa.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko.

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

Ponudba mora veljati do: 30. 7. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 15. 6. 1998.
Občina Juršinci

Št. 60/98 Ob-1822
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: JP Komunala, d.o.o., kont. oseba Bo-
goslav Nunič, Muzejska ulica 5, Novo me-
sto, tel. 068/321-514, faks 068/324-115.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: gradnja vodovoda
Hrušica I. b faza, ki zajema gradbena in
montažna dela na primarnem cevovo-
du. Cevovod je projektiran iz duktilne
litine DN 125 mm in je dolžine 1.700 m.

3. Orientacijska vrednost naročila:
17,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 120 dni, začetek 15. 6.
1998 in zaključek 15. 10. 1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 13. 5. 1998 do 14. ure,
na naslov: JP Komunala, d.o.o., Novo mesto,
prevzemnik JP Komunala, d.o.o., Novo me-
sto, Muzejska ulica 5, 8000 Novo mesto, tel.
068/321-514 faks 068/324-115.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 14. 5. 1998
ob 10. uri, na naslovu: JP Komunala, d.o.o.,
Novo mesto, odpiranje vodi Žarko Kovače-
vič, dipl. inž. gr., Rozmanova 2, Novo me-
sto, tel. 068/321-524, faks 068/322-248,
sejna soba.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 5. 6. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: JP Komunala, d.o.o., Novo
mesto, kont. oseba Rafaela Vidic, Muzej-
ska ulica 5, Novo mesto, tel. 068/321-514,
faks 068/324-115.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 24. 4. 1998 za 20.000 SIT, vsak delov-
nik med 9. in 12. uro.

Način plačila: ob predložitvi potrdila Agen-
cije za plačilni promet RS o plačilu mat. strošk-
ov na račun številka: 52100-601-11459 – JP
Komunala, d.o.o., Novo mesto, s pripisom
“Vodovod Hrušica I. b. faza”.

9. Ostali podatki
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Dodatne informacije se dobijo na naslo-
vu kot pod 8. točko.

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

Ponudba mora veljati do:14. 7. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 5. 6. 1998.
JP Komunala, d.o.o., Novo mesto

Št. 34 Ob-1823
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Mestna občina Celje, Oddelek za druž-
bene dejavnosti, kont. oseba Mazil-Šolinc
Bojana, Prešernova ul. 27, Celje, tel.
063/483-909, faks 063/442-861, soba
št. 8/III.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: dnevna priprava, ku-

hanje, razvoz in razdelitev 70 obrokov
hrane za potrebe brezdomcev in najbolj
socialno ogroženih.

Razpis se nanaša na izbiro najugodnej-
šega ponudnika za pripravo, kuhanje, raz-
voz in razdelitev dnevnega obroka hrane
(enolončnica) za brezdomce in najbolj so-
cialno ogrožene. Dnevno je potrebno pri-
praviti 70 obrokov, jih razdeliti, 15 obrokov
pa je potrebno pripeljati na določeno loka-
cijo, ki bo navedena v razpisnem materialu.

3. Orientacijska vrednost naročila:
4,368.000 SIT (16.800 obrokov á 260 SIT).

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 8 mesecev ali 240 dni,
začetek 15. 5. 1998 in zaključek 31. 12.
1998.

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

Merila: – celovitost ponudbe (priprava,
kuhanje, razvoz in razdelitev)

– sestava in kaloričnost obroka,
– cena obroka,
– reference.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo

predložene najkasneje do 4. 5. 1998 do
12. ure, na naslov: Mestna občina Celje,
Oddelek za družbene dejavnosti, prevzem-
nik tajništvo – oddelka za družbene dejav-
nosti, Prešernova ul. 27, 3000 Celje, tel.
063/483-909, faks 063/442-861.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 6. 5. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Mestna občina Ce-
lje, Oddelek za družbene dejavnosti, odpi-
ranje vodi Ana Plevčak, Prešernova ul. 27,
Celje, tel. 063/483-909, faks 442-861,
sejna soba.

7. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Mestna občina Celje, Od-
delek za družbene dejavnosti, kont. oseba
Mazil-Šolinc Bojana, Prešernova ul. 27, Ce-
lje, tel. 063/483-909, faks 063/442-861,
soba št. 8/III.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 24. 4. 1998 za 1.500 SIT.

Način plačila: virmansko ali gotovinsko
na žiro račun št. 50700-630-10105.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Mestna občina Celje, Oddelek za druž-
bene dejavnosti, kont. oseba Mazil-Šolinc
Bojana, Prešernova ul. 27, Celje, tel.
063/483-909, faks 063/442-861, soba
št. 8/III.

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

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

čila: 8. 5. 1998.
Mestna občina Celje

Ob-1826
Na podlagi prvega odstavka 18. člena

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Zdravstveni dom Koper, Dellavallejeva
3, Koper.

2. Predmet javnega naročila: nabava in
montaža aparata za spirometrijo za izvajanje
merjenja statičnih in dinamičnih pljučnih vo-
lumnov, difuzijske kapacitete FRC in RV v
mirovanju in med obrmenitvijo za potrebe
Dispanzerja za pljučne bolezni in TBC ZD
Koper.

3. Orientacijska cena: 6,000.000 SIT
(vključno z davkom, carino in ostalimi stroški
nabave in montaže).

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek postopka nabave 1. 6. 1998, dokonča-
nje postopka z montažo aparata 15. 7. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so določena v razpisni dokumen-
taciji.

6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 8. 5. 1998 do
12. ure na naslov: Zdravstveni dom Koper,
Dellavallejeva 3, 6000 Koper. Na kuverti
mora biti vidna oznaka “Ne odpiraj – Ponud-
ba” in številka objave razpisa v Uradnem
listu RS ter naveden predmet naročila: “Jav-
ni razpis za dobavo in montažo aparata za
spirometrijo”. Na hrbtni strani kuverte mora-
ta biti navedena firma in sedež pošiljatelja.
Ovitki morajo biti zapečateni ali zaprti tako,
da je na odpiranju možno preveriti, da so
zaprti tako, kot so bili predani. Ponudbe se
lahko pošljejo priporočeno po pošti ali oseb-
no. Osebno se lahko ponudbe odda v taj-
ništvo Zdravstvenega doma Koper v Kopru,
Dellavallejeva 3, II. nadstropje – prevzem-
nik Nadja Buzečan.

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

Javno odpiranje ponudb bo v torek,
12. 5. 1998 ob 11. uri v sejni sobi
Zdravstvenega doma Koper, Dellavallejeva
3, II. nadstropje. Odpiranje ponudb vodi
Marjan Radetič, dr. med.

8. Rok, v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa: ponudniki
bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje
do 27. 5. 1998.

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

mentacijo: Zdravstveni dom Koper, Dellaval-
lejeva 3, II. nadstropje, tajništvo, kont. oseba
Nadja Buzečan, faks 066/273-118.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 5. 5. 1998, vsak delovnik med 8. in
12. uro za 8.000 SIT, po enodnevni pred-
hodni najavi po faksu.

Način plačila: z virmanskim nalogom (pred-
ložiti potrjen izvod) na žiro račun Zdravstvene-
ga doma Koper št. 51400-603-31408 s pri-
pisom: “za razpisno dokumentacijo”.

10. Ostali podatki
Dodatne informacije v zvezi z razpisom,

samo pismene, se dobijo na naslovu, nave-
denem pod 6. točko.

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

Ponudba mora veljati do podpisa po-
godbe.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 5. 6. 1998.

Zdravstveni dom Koper

Ob-1827
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Termoelektrarna Brestanica, d.o.o.,
kont. osebi Edi Zidarič, Alojz Kozinc, Cesta
prvih borcev 18, Brestanica, tel.
0608/24-160, faks 0608/22-262.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: storitve “inženirja”

po FIDIC-u pri izgradnji novih plinskih
turbin 2 × 115 MW v TE Brestanica.

3. Orientacijska vrednost naročila:
180,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek junij1998 in zaključek marec 2002 /
predvidoma.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 27. 5. 1998 do
12. ure, na naslov: TE Brestanica, CPB 18,
Brestanica.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 27. 5. 1998
ob 12.05, na naslovu: TEB, CPB 18, Bre-
stanica.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 6. 7. 1998 (predvidoma).

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Termoelektrarna Brestani-
ca, d.o.o., CPB 18, Brestanica.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 15. 5. 1998 za 20.000 SIT.

Način plačila: ŽR na račun številka:
51600-601-10014.
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9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Termoelektrarna Brestanica, d.o.o.,
kont. osebi Edi Zidarič, Alojz Kozinc, CPB
18, Brestanica, tel. 0608/24-16-140 ozi-
roma 0608/24-16-146.

Termoelektrarna Brestanica, d.o.o.

Št. 025-1/98-9001 Ob-1828
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Slovenske Konjice, kont. oseba
Brunčič Edvard Koning, d.o.o., Mestni trg
7, Slovenske Konjice, tel. 063/754-610,
faks 063/754-610.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: dobava in montaža

kuhinjske opreme za prizidek k OŠ Pod
goro Slovenske Konjice.

3. Orientacijska vrednost naročila:
20,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 45 dni, začetek 25. 6.
1998 in zaključek 10. 7. 1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 6. 5. 1998 do
10. ure, na naslov: Občina Slovenske Ko-
njice, prevzemnik tajništvo, Stari trg 29,
3210 Slovenske Konjice, tel.
063/754-122, faks 063/754-328.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 6. 5. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Občina Slovenske
Konjice, odpiranje vodi Leopold Rihtaršič,
dipl. inž., Stari trg 29, Slovenske Konjice,
tel. 063/754-122, faks 063/754-328.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 20. 5. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo: Koning, d.o.o., kont. oseba Brun-
čič Edvard, Mestni trg 7, Slovenske Konjice,
tel. 063/754-610, faks 063/754-610.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 24. 4. 1998 za 10.000 SIT.

Način plačila: z virmanom na račun šte-
vilka: 50720-630-10152 proračun Občine
Slovenske Konjice.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 10. 7. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 29. 5. 1998.
Občina Slovenske Konjice

Ob-1829
Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.

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

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca tehničnih in
marketinških del pri izdajanju

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

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

2. Predmet javnega naročila
Predmet razpisa je prenos in financira-

nje opravljanja tehničnih in marketinških del
pri izdajanju občinskega glasila “Deželne no-
vice”, in sicer naslednjih del:

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

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

no usposobljeno pravno ali fizično osebo po
postopku oddaje javnega naročila.

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

nik zagotovil 10 mio SIT s postavke št. 1.2.4.
(dejavnost občinskih organov) proračuna Ob-
čine Radovljica, in sicer za 10 izdanih številk v
letu 1998. Naročnik bo financiral pokritje
stroškov priprave besedil, filmov, grafike, ti-
ska, distribucije, trženja oglasnega prostora in
agencijske provizije za zbrane oglase.

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

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

5. Vsebina ponudbe
Ponudniki morajo v ponudbi predložiti

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

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

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

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

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

– poročilo o finančnem stanju ponudni-
ka (BON1, BON2, BON3),

samostojni podjetniki pa morajo priložiti:
– originalno potrdilo banke, pri kateri

imajo odprt žiro račun, o povprečnem me-
sečnem stanju sredstev na žiro račun za
obdobje zadnjih šestih mesecev pred od-
dajo ponudbe,

– napoved za odmero davka od dohod-
kov iz dejavnosti za preteklo leto, (original-

no potrjeno s strani pristojne izpostave
Davčne uprave RS),

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

– izjavo, da ima poravnavne davke in
prispevke ter druge dajatve določene z za-
konom,

– finančni načrt izvajanja razpisanih del v
letu 1998,

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

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

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

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

– strokovna usposobljenost, izkušnje in
dosežki pripravljalca oziroma izvajalca pri:

– organizaciji in tehnični izvedbi glasil in
revijalnega tiska,

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

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

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

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

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

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

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

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

– polnoletne in poslovno sposobne fizič-
ne osebe, ki so državljani RS in ki opravljajo
dela, ki so predmet tega razpisa kot samo-
stojni podjetniki,

– ponudniki so dolžni navajati reference
za izvedbo del.

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

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

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

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

Če ponudnik predloži več ponudb, mora
biti vsaka ponudba vsebovana v posebnem
ovitku. Na vsakem ovitku mora biti naveden
naslov naročnika in vidna oznaka “Ne odpiraj
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– ponudba za Deželne novice!”. Na hrbtni
strani mora biti označen naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo v tajništvu
Občinskega sveta občine Radovljica, soba
št. 22, I. nadstropje, Gorenjska c. 19, Ra-
dovljica, dne 18. maja 1998, ob 16. uri.

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

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

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

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

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

– ponudbe, ki ne bodo vsebovale vseh
elementov iz razpisa in razpisne dokumen-
tacije, bo komisija zavrnila kot nepopolne,

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

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

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

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

Razpisna dokumentacija, ki jo ponudniki
lahko kupijo proti plačilu 5.000 SIT na ŽR
Občine Radovljica, št. 51540-630-50160
ter vse dodatne informacije lahko dobijo v
tajništvu Občinskega sveta občine Radovlji-
ca, soba št. 22, I. nadstropje, Gorenjska c.
19, Radovljica, pri Igorju Pogačniku, vsak
delovni dan od 10. do 12. ure, tel.
064/714-222, int. 34.

Občina Radovljica

Ob-1830
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: RS, Vlada Republike Slovenije, Servis
skupnih služb, kont. oseba Aleš Ponikvar,
Gregorčičeva 27a, Ljubljana, tel.
061/17-85-565, faks 061/17-85-579, so-
ba št. 58.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: redni servisni pre-

gledi in vzdrževanje klimatskih naprav
znamke DAIKIN v prostorih državnih
upravnih organov v Ljubljani.

3. Orientacijska vrednost naročila:
3,100.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanje del: zače-
tek 1. 7. 1998 in zaključek 30. 6. 2000.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve: druga merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 5. 5. 1998 do
9. ure, na naslov: RS, Vlada Republike Slo-
venije, Servis skupnih služb, prevzemnica
Mojca Gregorič, Gregorčičeva 27a, 1000
Ljubljana, tel. 061/17-85-589, faks
061/17-85-579, glavna pisarna SSSV.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 5. 5. 1998
ob 10. uri, na naslovu: RS, Vlada Republi-
ke Slovenije, Servis skupnih služb, odpira-
nje vodi Bojan Bučinel, Gregorčičeva 27a,
Ljubljana, tel. 061/17-85-590, faks
061/17-85-579, sejna soba.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 20. 5. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: RS, Vlada Republike Slove-
nije, Servis skupnih služb, kont. oseba Aleš
Ponikvar, Gregorčičeva 27a, Ljubljana, tel.
061/17-85-565, faks 061/17-85-579.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 23. 4. 1997, od 9. do 10. ure.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 5. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 22. 5. 1998.
Vlada RS

Servis skupnih služb

Ob-1831
Občina Jesenice, Titova 78, Jesenice,

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za

izvedbo gradbenih del in strojne
instalacije pri razvodu zemeljskega

plina Javornik–Koroška Bela – IV. faza
izgradnje: Tomšičeva cesta na

območju Občine Jesenice
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Občina Jesenice, kontaktna oseba To-
maž Vidmar, dipl. inž., org., Cesta m. Tita
78, Jesenice, tel. 064/82-661, faks
064/864-573.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela in storitve

Navedba vsebine:
a) strojne instalacije,
b) gradbena dela,
pri razvodu zemeljskega plina Javornik–

Koroška Bela – IV. fazi izgradnje: Tomšiče-
va cesta na območju Občine Jesenice.

3. Orientacijska vrednost naročila:
25,000.000 SIT ali

a) 11,000.000 SIT in
b) 14,000.000 SIT.
4. Rok začetka del: 15. 6. 1998, in do-

končanja 15. 8. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe:
– reference za podobna dela,
– ponudbena cena s prometnim davkom,
– plačilni pogoji,
– strokovna usposobljenost,
– rok izvedbe.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upo-

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

predložene do vključno 14. 5. 1998, do
12. ure, na naslov Občina Jesenice, Titova
78, 4270 Jesenice.

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

7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb,
na katerega so vabljeni vsi ponudniki bo
14. 5. 1998, ob 12.30 na naslovu Občine
Jesenice, Titova 78, Jesenice, v konferenč-
ni sobi v I. nadstropju.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 28. 5. 1998.

9. Zainteresirani ponudniki lahko dvig-
nejo razpisno dokumentacijo na Občini je-
senice, Komunalna direkcija, Titova 78, Je-
senice, soba št. 35, I. nadstropje, pri To-
mažu Vidmarju, dipl. inž., org. dela, tel.
064/82-661, faks 064/864-573.

Razpisna dokumentacija je na voljo po-
nudnikom v času razpisa, in sicer proti izka-
zu, podpisu ter plačilu 8.000 SIT, na žiro
račun Proračun Občine Jesenice, št
51530-630-50155, sklicevanje na št.
4791069, s pripisom “stroški razpisne do-
kumentacije – plinifiakcija Tomšičeva”. Kot
dokaz o plačilu morajo ponudniki predložiti
fotokopijo virmana.

10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 9. točko.
11. Ponudba mora veljati 30 dni.
12. Predvideni datum objave dodelitve

naročila je 4. 6. 1998.
Občina Jesenice

Ob-1832
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:
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor,
kont. oseba mag. Miran Žitnik, dipl. ek., Ul.
talcev 9, Maribor, tel. 062/2286-263, faks
062/29-481, soba št. 424.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: pisarniški material

in razni obrazci.
3. Orientacijska vrednost naročila:

26,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: 12 mesecev, začetek 1. 7.
1998 in zaključek 30. 6. 1999.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 8. 5. 1998 do
12. ure na naslov: Zdravstveni dom dr. Adol-
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fa Drolca Maribor, prevzemnik: Pravna služ-
ba, Ul. talcev 9, 2000 Maribor, soba št.
414, tel. 062/2286-260.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 11. 5. 1998
ob 9. uri na naslovu: Zdravstveni dom dr.
Adolfa Drolca Maribor, odpiranje vodi mag.
Miran Žitnik, dipl. ek. Ul. talcev 9, 2000
Maribor, tel. 062/2286-263, sejna soba
št. 426/III.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu javne-
ga razpisa najkasneje do 25. 5. 1998.

8. Kraj, čas in oseba pri kateri lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno do-
kumentacijo: Zdravstveni dom dr. Adolfa
Drolca Maribor, kont. oseba Čretnik Zden-
ka, pravnik, Ul. talcev 9, 2000 Maribor, tel.
062/2286-260, faks 062/29-481, soba
št. 414.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
po enodnevnem predhodnem naročilu do
4. 5. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: negotovinsko, na račun
št. 51800-603-31999.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo samo pi-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do podpisa po-

godbe.
Predviden datum objave dodelitve naro-

čila: 5. 6. 1998.
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca

Maribor

Ob-1833
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Nigrad, Javno komunalno podjetje, d.d.,
kont. oseba Slavko Bunderla, dipl. inž., Str-
ma ulica 8, Maribor, tel. 062/225-351.

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

ga ponudnika za dobavo pisarniškega
materiala.

3. Orientacijska vrednost naročila:
7,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 5. 1998 in zaključek 31. 12. 1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 4. 5. 1998 do
11. ure, na naslov: Nigrad, Javno komunal-
no podjetje, d.d., prevzemnica Bračko Ma-
rija, soba št. 3/II, Strma ulica 8, Maribor,
tel. 062/225-351, faks 062/225-515.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 4. 5. 1998,
ob 12. uri, na naslovu: Nigrad, Javno ko-
munalno podjetje, d.d., odpiranje vodi Slav-
ko Bunderla, dipl. inž., soba št. 26/I, Strma
ulica 8, Maribor, tel. 062/225-351, faks
062/225-515.

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

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

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

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 30. 4. 1998, plačilo 3.000 SIT.

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

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

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

Ponudba mora veljati do 3. 7. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 19. 5. 1998.
Nigrad, d.d., Maribor

Št. 17/98 Ob-1834
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Mestna občina Velenje, kont. oseba
Urad za javne gospodarske službe, Titov
trg 1, Velenje, tel. 063/856-151, faks
063/854-642, soba št. 54/4.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: javni razpis za izbi-
ro izvajalca za obnovo ceste od Žarove
do Ljubljanske 40 v dolžini 380 metrov.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 7,000.000
SIT, začetek 17. 4. 1998 in zaključek 8. 5.
1998.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: začetek 15. 6. 1998 in za-
ključek 15. 7. 1998.

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

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

Merila za izbiro izvajalca
– cenovno ugodnejša ponudba, pri če-

mer najnižja cena ni merilo za izbor izvajal-
ca (40),

– fiksnost cen in plačilni pogoji (20),

– reference za tovrsna dela, podpisane
od investitorja (20),

– popolnost ponudbe (10),
– rok dokončanja (10).
Opozorilo: naročnik si pridržuje pravico

določiti eventualno manjši obseg del od
razpisanega z ozirom na razpoložljiva sred-
stva ali odstopiti od pogodbe. V obeh
primerih ponudniki nimajo pravice do uvel-
javitve odškodnine iz tega naslova.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 8. 5. 1998 do
11.30, na naslov: Mestna občina Velenje,
prevzemnik Urad za javne gospodarske
službe, Titov trg 1, 3320 Velenje, tel.
063/855-610, faks 063/854-642, soba
št. 54/4.

Zapečatene  kuverte  morajo  biti  jasno
označene  z  napisom  “Ponudba  za  grad-
njo kanalizacije Žarova – Ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS.

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

Javno odpiranje ponudb bo 8. 5. 1998,
ob 12. uri, na naslovu: Mestna občina Ve-
lenje, Urad za javne gospodarske službe,
Titov trg 1, odpiranje vodi Tone Brodnik,
inž., Velenje, tel. 063/855-610, faks
063/854-642, soba št. 54/4.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje v roku 30 dni od odpiranja
ponudb.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Mestna občina Velenje,
Urad za javne gospodarske službe, Titov trg
1, kont. oseba tajništvo urada za javne gos-
podarske službe in Vlado Videmšek, Titov
trg 1, Velenje, tel. 063/855-610, faks
063/854-642, soba št. 57/4.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 30. 4. 1998.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Krajevna skupnost Staro Velenje, kont.
oseba Franc Sever, tel. 0609/635-205,
faks 063/854-642.

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

Ponudba mora veljati do 30. 6. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 15. 6. 1998.
Mestna občina Velenje

Ob-1835
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Mestna občina Nova Gorica, kont. ose-
ba Furlan Janko, Trg Edvarda Kardelja 1,
Nova Gorica, tel. 065/28-011, faks
065/21-233, soba št. 13/1.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: čiščenje pisarn,

skupnih in drugih prostorov v stavbi
Mestne občine Nova Gorica.

3. Orientacijska vrednost naročila:
8,500.000 SIT letno.
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4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 9. 1998 in zaključek 1. 9. 2001.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 11. 5. 1998 do
12. ure, na naslov: Mestna občina Nova Go-
rica, prevzemnica Franzogna Dornik Ingrid,
Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica,
tel. 065/28-011, faks 065/21-233, soba
št. 12/1.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 11. 5.
1998, ob 12.30, na naslovu: Mestna obči-
na Nova Gorica, odpiranje vodi predsednik
komisije, Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Go-
rica, tel. 065/28-011, faks 065/21-233,
steklena dvorana.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 26. 5. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo: Mestna občina Nova Gorica, kont.
oseba Franzogna Dornik Ingrid, Trg Edvarda
Kardelja 1, Nova Gorica, tel. 065/28-011,
faks 065/21-233, soba št. 12/1.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 25. 4. 1998, za 5.000 SIT.

Način plačila: virman, na račun številka:
52000-630-7001.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 30. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 10. 6. 1998.
Mestna občina Nova Gorica

Ob-1836
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Starše, Starše 93, Starše, tel.
062/688-270, faks 062/688-059.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izvedba povezoval-
nega vodovoda Prepolje–Brunšvek.

3. Orientacijska vrednost naročila:
7,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka del:
20 dni, začetek maj 1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 4. 5. 1998 do
13.30, na naslov: Občina Starše, prevzem-
nik tajništvo, Starše 93, 2205 Starše, tel.
062/688-270, faks 062/688-059.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 5. 5. 1998,
ob 13.30, na naslovu: Občina Starše, odpi-
ranje vodi Teja Strdin, Starše 93, Starše,
tel. 062/688-270, faks 062/688-059.

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

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

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Staninvest, kont. oseba Te-
ja Strdin, Grajska ulica 7, Maribor, tel.
062/225-011, faks 062/222-079, soba
št. 212.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 24. 4. 1998, za 5.000 SIT.

Način plačila: z virmanom na račun šte-
vilka: 51800-601-11903.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 1. 6. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 15. 5. 1998.
Občina Starše

Ob-1837
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Telekom Slovenije, PE Maribor, kont.
oseba Dušan Sprogar, dipl. inž., Titova c.
38, Maribor, tel. 062/44-254, faks
062/104-444.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izbira izvajalca za
izgradnjo krajevnega kabelskega
omrežja ATC Sp. Duplek smer Korena.

3. Orientacijska vrednost naročila:
20,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 3 mesece, začetek 1. 6.
1998 in zaključek 1. 9. 1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 8. 5. 1998 do 8. ure,
na naslov: Telekom Slovenije, PE Maribor,
prevzemnik vložišče, Titova c. 38, Maribor,
tel. 062/44-414, faks 062/104-444.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 8. 5. 1998,
ob 9. uri, na naslovu: Telekom Slovenije,
PE Maribor, kont. oseba Dušan Novačan,
dipl. prav., Titova c. 38, Maribor, tel.
062/44-400, faks 062/104-444.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 22. 5. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Telekom Slovenije, PE Ma-
ribor, kont. oseba vložišče, Titova c. 38,
Maribor, tel. 062/44-414, faks
062/104-444, soba št. 006.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 4. 5. 1998, za 5.000 SIT.

Način plačila: gotovinsko plačilo na bla-
gajni Telekom Slovenije, PE Maribor.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Telekom Slovenije, PE Maribor, kont.
oseba Dušan Sprogar, dipl. inž., Titova c.
38, Maribor, tel. 062/44-254, faks
062/104-444.

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

Ponudba mora veljati do 17. 7. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 5. 6. 1998.
Telekom Slovenije, p.o.

PE Maribor

Ob-1838
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Vuzenica, kont. oseba Helbl An-
gelca, Mladinska 1, Vuzenica, tel.
0602/64-110, faks 0602/64-110.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: prizidek stopnišča
pri kulturnem domu Vuzenica.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 10,000.000
SIT, 15. 4. 1998.

4. Dobavni  rok  oziroma  rok  začetka
in  dokončanja  del:  2  meseca  ali  60  dni,
začetek  30.  5.  1998  in  zaključek  30. 7.
1998.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 8. 5. 1998 do
12. ure, na naslov: Občina Vuzenica,
prevzemnik tajništvo, Mladinska 1, 2365
Vuzenica, tel. 0602/64-110, faks
0602/64-110.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 11. 5.
1998, ob 12. uri, na naslovu: Občina Vuze-
nica, Mladinska 1.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 25. 5. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Vuzenica, kont. ose-
ba Helbl Angelca, Mladinska 1, Vuzenica,
tel. 0602/64-110, faks 0602/64-110.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 30. 4. 1998, za 5.000 SIT.

Način plačila: pri blagajni, virman, na ra-
čun številka: 51860-630-25690.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do konca gradnje

30. 7. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 30. 5. 1998.
Občina Vuzenica

Št. 05/45-98 Ob-1839
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: Savske elektrarne Ljublja-
na, d.o.o., Hajdrihova 2/II, Ljubljana (kont.
oseba Flak Branko).

2. Predmet javnega naročila: obnova te-
snenja in protikorozijske zaščite hidro-
mehanske opreme HE Mavčiče po raz-
pisni dokumentaciji SEL.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 24,000.000
SIT, začetek 18. 4. 1998, zaključek 22. 5.
1998.

4. Predvideni rok obnove tesnenja in
protikorozijske zaščite hidromehanske
opreme je: začetek maj 1998, zaključek
oktober 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be, ki bodo upoštevana pri ocenjevanju po-
nudb, so navedena v razpisni dokumentaci-
ji. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 7. 5. 1998, do
10. ure, na naslov: Savske elektrarne Ljub-
ljana, d.o.o., Hajdrihova 2/II, Ljubljana.

6. Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba javni razpis
– Obnova tesnenja in protikorozijske zašči-
te hidromehanske opreme HE Mavčiče –
Ne odpiraj” in številko objave javnega razpi-
sa v Uradnem listu RS.

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

Javno odpiranje ponudb bo 7. 5. 1998,
ob 11. uri, na naslovu: Savske elektrarne
Ljubljana, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana,
sejna soba (II. nadstropje).

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 22. 5. 1998.

9. Razpisno dokumentacijo lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo na naslovu:
Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o., Hajdri-
hova 2, Ljubljana, drugo nadstropje, soba
št. 2 B7 (kont. oseba Flak Branko).

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 24. 4. 1998, med 7. in 10. uro, za
10.000 SIT.

Način plačila: z virmanom – z oznako:
obnova tesnenja in protikorozijske zaščite
hidromehanske opreme HE Mavčiče, na ži-
ro račun št. 50106-601-27492, pri Agenci-
ji za plačilni promet, ekspozitura Ljublja-
na-Vič.

Ponudbo lahko predložijo tisti ponudni-
ki, ki kupijo razpisno dokumentacijo. Razpi-
sna dokumentacija je sestavljena v sloven-
skem jeziku.

10 Ponudniki lahko dobijo potrebne stro-
kovne informacije pri naročniku Savske
elektrarne Ljubljana, d.o.o., Hajdrihova 2,
Ljubljana. Kont. oseba Flak Branko (tel.
061/174-3554, faks 061/222-633).

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

Ponudba mora veljati do 1. 6. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 5. 6. 1998.
Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o.,

Ljubljana

Št. 153-16/98 Ob-1882
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) Osnovna šola Vojke Šmuc
Izola objavlja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca brez

omejitev za izvedbo prehoda na
plinasto gorivo kotlovnice OŠ Vojke

Šmuc v Izoli
1. Investitor je Osnovna šola Vojke Šmuc

Izola, Prešernova ul. 4, Izola.
Kont. oseba je ravnateljica OŠ Diomira

Tkalčič, tel. 066/21-610.
2. Predmet razpisa je:
– rekonstrukcija toplovodnega dela kot-

lovnice – zamenjava dveh obstoječih kot-
lov, prehod na plinasto gorivo (do sedaj EL
kurilno olje),

– plinska postaja (volumen rez. 2 × 5
m3) z uparjanjem plina in razvodom do kot-
lovnice,

– elektroinštalacije k rekonstruiranemu
delu  kotlarne  in  k  prehodu  na  plinasto
gorivo.

3. Orientacijska vrednost del znaša
18,000.000 SIT.

4. Predvideni rok za pričetek del je julij
1998.

Rok dokončanja razpisanih del je sep-
tember 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– usposobljenost izvajalca,
– reference,
– kompletnost ponudbe v skladu z razpi-

sno dokumentacijo,
– cena,
– servisiranje,
– garancija,
– rok izvedbe,

– način plačila in fiksnost cen,
– druge ponujene ugodnosti, ki bi vpli-

vale na uspešnost izvedbe.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo

predložene najkasneje do 19. 5. 1998 do
9. ure, na naslov: Osnovna šola Vojke Šmuc
Izola, Prešernova ul. 4, Izola, v tajništvu os-
novne šole, pri prevzemnici Sonji Kmetič.

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

6. Javno odpiranje ponudb bo v torek,
19. 5. 1998, ob 10. uri, v prostorih tajniš-
tva osnovne šole. Odpiranje vodi predsed-
nik komisije Podbreznik Martin, inž. gradb.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni
pri odpiranju ponudb, morajo imeti s seboj
pooblastilo za zastopanje.

7. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejše-
ga ponudnika obveščeni v roku 30 dni po
uspelem javnem odpiranju ponudb.

8. Razpisno dokumentacijo lahko inte-
resenti dvignejo v tajništvu Osnovne šole
Vojke Šmuc, Prešernova 4, Izola, do 6. 5.
1998, pri Kmetič Sonji ali Tkalčič Diomiri,
tel. 066/21-610, ob predložitvi potrdila o
plačilu razpisne dokumentacije.

Cena razpisne dokumentacije je 5.000
SIT.

Način plačila razpisne dokumentacije: na
žiro račun Osnovne šole Vojke Šmuc Izola,
št. 51430-603-30234, z navedbo predme-
ta naročila.

9. Strokovne informacije v zvezi z razpi-
sanimi deli nudi NOM, d.o.o., Piran, Kolod-
vorska 2, Koper, Omerzel Niko, dipl. inž.
str., tel. 066/393-122.

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

Ponudba mora veljati do 19. 7. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 19. 6. 1998.
Osnovna šola V. Šmuc Izola

Št. 35103-03/98 Ob-1887
Občina Velike Lašče, Velike Lašče 15,

Velike Lašče, na podlagi 18. in 19. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) in sklepa župana Občine Velike
Lašče o pričetku oddaje javnega naročila,
št. 35103-03/98 z dne 10. 4. 1998 ob-
javlja

javni razpis
brez omejitev za izbiro izvajalca del pri
gradnji nadzidka prizidka OŠ Primoža

Trubarja Velike Lašče
1. Naročnik: Občina Velike Lašče, Veli-

ke Lašče 15, Velike Lašče.
2. Predmet razpisa so gradbena, obrt-

niška, strojnoinstalacijska ter elektroinstala-
cijska dela pri gradnji nadzidka prizidka OŠ
Primoža Trubarja Velike Lašče.

3. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 28,000.000 SIT.

4. Predvideni rok pričetka del je 5. junij
1998, rok dokončanja del pa 31. avgust
1998.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

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

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

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

6. Rok za dostavo ponudb je 18. 5.
1998, do 8.30, na naslov: Občina Velike
Lašče, Velike Lašče 15, Velike Lašče. Po-
nudbe morajo biti dostavljene v zaprti kuver-
ti z navedbo naslova ponudnika in z oznako
“Nadzidek prizidka OŠ – Ne odpiraj“. Po-
nudbe, ki bodo poslane ali dostavljene po
preteku razpisanega roka, bo naročnik za-
vrnil in neodprte vrnil odpošiljatelju.

7. Odpiranje ponudb bo 18. 5. 1998,
ob 10. uri, v sejni sobi Občine Velike Lašče.
Ponudniki, ki bodo prisotni na javnem odpi-
ranju ponudb, morajo predložiti komisiji pi-
sno pooblastilo.

8. Ponudniki bodo o izidu javnega razpi-
sa obveščeni v 15 dneh od dneva odpiranja
ponudb.

9. Razpisna dokumentacija in ogled pro-
jekta sta na voljo vsak delovni dan od 8. do
10. ure, na Občini Veliki Lašče, pri Jerici
Tomšič Lušin, tel. 789-238. Za dodatne in-
formacije lahko kandidati pisno zaprosijo
Občino Velike Lašče, do vključno 11. 5.
1998. Odgovori, pomembni za vse kandi-
date, bodo poslani na naslove vseh kandi-
datov, ki bodo prevzeli razpisno dokumen-
tacijo.

Občina Velike Lašče

Ob-1851
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Staninvest Maribor, p.o., kont. oseba
Dušan Čeh, Grajska ul. 7, Maribor, tel.
062/225-011, soba št. 106/I.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine:
A) obnova fasade, stopnišča, mizar-

skih izdelkov, centralna kurjava,
B) izvedba 5 mansardnih stanovanj.
3. Orientacijska vrednost naročila:

42,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 3 mesece.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 15. 5. 1998 do
8.30, na naslov: Staninvest Maribor, p.o.,

Grajska ul. 7, 2000 Maribor, prevzemnik
tajništvo, tel. 062/225-011, soba št. 105.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 15. 5.
1998, ob 9. uri, na naslovu: Staninvest Ma-
ribor, p.o., odpiranje vodi Armando
Hreščak, dipl. inž., Grajska ul. 7, Maribor,
tel. 062/225-011, soba št. 105/I.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 1. 6. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Staninvest Maribor, p.o.,
kont. oseba Dušan Čeh (pon., sreda, petek
od 8. do 10. ure, 2 dni po predložitvi potr-
dila o vplačilu razpisne dokumentacije),
Grajska ul. 7, Maribor, tel. 062/225-011,
soba št. 106/I.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 8. 5. 1998 za 15.000 SIT.

Način plačila: negotovinsko s predloži-
tvijo potrdila, na račun številka:
51800-601-11903 – pristojbina za javni
razpis.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 15. 6. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 29. 5. 1998.
Staninvest Maribor, p.o.

Ob-1852
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Servis skupnih služb Vlade Republike
Slovenije, kont. oseba Alenka Lamovec,
Gregorčičeva 27A, Ljubljana, tel.
061/1785-570, faks 061/1785-579.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: investicijsko vzdrže-
valna dela v objektu na Slovenski 27-29
v Ljubljani (manjša gradbena dela, mon-
taža predelnih sten, mizarska dela, tla-
karska dela, slikopleskarska dela, elek-
troinstalacijska dela in čiščenje).

Razpisana dela se bodo oddala v kom-
pletu.

3. Orientacijska vrednost naročila:
13,500.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek del predvidoma 15. 7. 1998 in zaklju-
ček predvidoma 14. 8. 1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 12. 5. 1998 do
9. ure, na naslov: Servis skupnih služb Vla-
de Republike Slovenije, prevzemnica Moj-
ca Gregorič, Gregorčičeva 27A, Ljubljana,
tel. 061/1785-583, faks 061/1785-579,
glavna pisarna.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 12. 5.
1998, ob 10. uri, na naslovu: Servis skup-
nih služb Vlade Republike Slovenije, odpi-
ranje vodi Bojan Bučinel, Gregorčičeva
27A, Ljubljana, tel. 061/1785-400, faks
061/1785-579, sejna soba.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 8. 6. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Servis skupnih služb Vlade
Republike Slovenije, kont. oseba Alenka La-
movec, Gregorčičeva 27A, Ljubljana, tel.
061/1785-570, faks 061/1785-579.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 24. 4. 1998, med 8. in 10. uro, na pod-
lagi pisnega pooblastila.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko, od 4. 5. 1998 do 7. 5.
1998, med 8. in 10. uro.

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

Ponudba mora veljati do 10. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 12. 6. 1998.

Ob-1853
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Servis skupnih služb Vlade Republike
Slovenije, kont. oseba Alenka Lamovec,
Gregorčičeva 27A, Ljubljana, tel.
061/1785-570, faks 061/1785-579.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: izdelava, dobava in

montaža pisarniške opreme v objektu
na Slovenski 27-29.

3. Orientacijska vrednost naročila:
16,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek del predvidoma 30. 7. 1998 in zaklju-
ček predvidoma 21. 8. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve: druga merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 13. 5. 1998 do
9. ure, na naslov: Servis skupnih služb Vla-
de Republike Slovenije, prevzemnica Moj-
ca Gregorič, Gregorčičeva 27A, Ljubljana,
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tel. 061/1785-583, faks 061/1785-579,
glavna pisarna.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 13. 5.
1998, ob 10. uri, na naslovu: Servis skup-
nih služb Vlade Republike Slovenije, odpi-
ranje vodi Danica Lašič, Gregorčičeva 27A,
Ljubljana, tel. 061/1785-400, faks
061/1785-579, sejna soba.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 4. 6. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Servis skupnih služb Vlade
Republike Slovenije, kont. oseba Alenka La-
movec, Gregorčičeva 27A, Ljubljana, tel.
061/1785-570, faks 061/1785-579.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 24. 4. 1998, med 8. in 10. uro, na pod-
lagi pisnega pooblastila.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko, od 4. 5. 1998 do 7. 5.
1998, med 8. in 10. uro.

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

Ponudba mora veljati do 11. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 12. 6. 1998.
Vlada RS, Servis skupnih

služb vlade, Ljubljana

Št. 40310/0019/98 070010 Ob-1862
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež na-
ročnika: Mestna občina Maribor, Mestna
uprava, Oddelek za družbene dejavnosti,
kont. oseba Adela Erker, Ul. heroja Stane-
ta 1, Maribor, tel. 062/2201, faks
062/2201-293.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: obnova sanitarij:
a) Vrtec Ivana Glinška, enota Gregorči-

čeva,
b) OŠ Ivana Cankarja, podružnica Ko-

šaki,
c) OŠ Angela Besednjaka.
3. Orientacijska vrednost naročila:

9,850.000 SIT:
a) 2,200.000 SIT,
b) 3,250.000 SIT,
c) 4,400.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek 25. 6. 1998 in zaključek 20. 8. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 8. 5. 1998 do
12. ure, na naslov: Mestna občina Maribor,
Mestna uprava, Oddelek za družbene de-
javnosti, prevzemnica Adela Erker, Ul. he-
roja Staneta 1, Maribor, tel.
062/2201-315, faks 062/2201-293, so-
ba št. 343.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 8. 5. 1998,
ob 12.30, na naslovu: Mestna občina Mari-
bor, Mestna uprava, Oddelek za družbene
dejavnosti, odpiranje vodi Adela Erker, Ul.
heroja Staneta 1, Maribor, tel.
062/2201-315, faks 062/2201-293, klet-
na sejna soba.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 30. 5. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Mestna občina Maribor,
Mestna uprava, Oddelek za družbene de-
javnosti, kont. oseba Adela Erker, Ul. hero-
ja Staneta 1, Maribor, tel. 062/2201-315,
faks 062/2201-293, soba št. 343.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 7. 5. 1998.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 25. 6. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 30. 5. 1998.

Št. 40310/0020/98 070010 Ob-1863
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Mestna občina Maribor, Mestna uprava,
Oddelek za družbene dejavnosti, kont. ose-
ba Adela Erker, Ul. heroja Staneta 1, Mari-
bor, tel. 062/2201, faks 062/2201-293.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: delna obnova fasa-
de na objektu OŠ bratov Polančičev.

3. Orientacijska vrednost naročila:
15,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 25. 6. 1998 in zaključek 20. 8. 1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 11. 5. 1998 do
12. ure, na naslov: Mestna občina Maribor,
Mestna uprava, Oddelek za družbene dejav-

nosti, prevzemnica Adela Erker, Ul. heroja
Staneta 1, Maribor, tel. 062/2201-315, faks
062/2201-293, soba št. 343.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 11. 5.
1998, ob 12.30, na naslovu: Mestna obči-
na Maribor, Mestna uprava, Oddelek za
družbene dejavnosti, odpiranje vodi Adela
Erker, Ul. heroja Staneta 1, Maribor, tel.
062/2201-315, faks 062/2201-293, klet-
na sejna soba.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 2. 6. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Mestna občina Maribor,
Mestna uprava, Oddelek za družbene de-
javnosti, kont. oseba Adela Erker, Ul. hero-
ja Staneta 1, Maribor, tel. 062/2201-315,
faks 062/2201-293, soba št. 343.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 8. 5. 1998.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 25. 6. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 2. 6. 1998.

Št. 40310/0015/98 070010 Ob-1864
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Mestna občina Maribor, Mestna uprava,
Oddelek za družbene dejavnosti, kont. ose-
ba Adela Erker, Ul. heroja Staneta 1, Mari-
bor, tel. 062/2201, faks 062/2201-293.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: dobava in montaža
PVC oken:

a) Vrtec Borisa Pečeta,
b) OŠ Toneta Čufarja,
c) OŠ Ivana Cankarja,
d) OŠ Prežihovega Voranca,
e) OŠ Janka Padežnika,
f) OŠ Borisa Kidriča,
g) OŠ Franceta Prešerna,
h) OŠ Angela Besednjaka,
i) OŠ Slave Klavore.
3. Orientacijska vrednost naročila:

23,300.000 SIT:
a) 400.000 SIT,
b) 3,000.000 SIT,
c) 2,600.000 SIT,
d) 2,800.000 SIT,
e) 3,000.000 SIT,
f) 3,000.000 SIT,
g) 3,000.000 SIT,
h) 4,500.000 SIT,
i) 1,000.000 SIT.
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4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 25. 6. 1998 in zaključek 20. 8. 1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 7. 5. 1998 do
12. ure, na naslov: Mestna občina Maribor,
Mestna uprava, Oddelek za družbene de-
javnosti, prevzemnica Adela Erker, Ul. he-
roja Staneta 1, Maribor, tel.
062/2201-315, faks 062/2201-293, so-
ba št. 343.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 7. 5. 1998,
ob 12.30, na naslovu: Mestna občina Mari-
bor, Mestna uprava, Oddelek za družbene
dejavnosti, odpiranje vodi Adela Erker, Ul.
heroja Staneta 1, Maribor, tel.
062/2201-315, faks 062/2201-293, klet-
na sejna soba.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 29. 5. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Mestna občina Maribor,
Mestna uprava, Oddelek za družbene de-
javnosti, kont. oseba Adela Erker, Ul. hero-
ja Staneta 1, Maribor, tel. 062/2201-315,
faks 062/2201-293, soba št. 343.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 6. 5. 1998.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 25. 6. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 29. 5. 1998.
Mestna občina Maribor

Mestna uprava
Oddelek za družbene dejavnosti

Št. 1204/98 Ob-1865
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Zavod Republike Slovenije za blagovne
rezerve, kont. oseba Franjo Lesjak, Dunaj-
ska 106, Ljubljana, tel. 061/1683-555,
faks 061/1683-167, soba št. 7.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: prevoz okoli 70.000

ton blaga v Republiki Sloveniji.
3. Orientacijska vrednost naročila:

90,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek 1. 7. 1998 in zaključek 30. 6. 1999.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 22. 5. 1998 do
14. ure, na naslov: Zavod Republike Slove-
nije za blagovne rezerve, prevzemnik tajniš-
tvo, Dunajska 106, Ljubljana, tel.
061/1683-555, faks 061/1683-167, so-
ba št. 1.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 29. 5.
1998, ob 9. uri, na naslovu: Zavod Republi-
ke Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska
106, Ljubljana, tel. 061/1683-555, faks
061/1683-167.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 8. 6. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve, kont. oseba tajništvo,
Dunajska 106, Ljubljana, tel.
061/1683-555, faks 061/1683-167, so-
ba št. 1.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 12. 5. 1998, za 10.000 SIT.

Način plačila: virmansko nakazilo na ra-
čun številka: 50101-603-402300.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Zavod Republike Slovenije za blagovne
rezerve, kont. oseba Franjo Lesjak, Dunaj-
ska 106, Ljubljana, tel. 061/1683-555,
faks 061/1683-167, soba št. 7.

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

Ponudba mora veljati do 30. 6. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 5. 6. 1998.
Zavod Republike Slovenije

za blagovne rezerve Ljubljana

Ob-1866
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Carinska uprava RS, kont. oseba Bar-
bara Gašperlin, Šmartinska 130, Ljubljana,
tel. 061/140-10-44, int. 22-77, faks
061/140-21-55, soba št. 719.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: izdelava delov letne

in zimske carinske uniforme: izdelava
7.000 kom. letnih srajc, 7.000 kom. zim-
skih srajc in 1.740 kom. letnih kap.

Dobava delov letne in zimske carin-
ske uniforme se bo izvajala na lokacije
posameznih carinarnic: Celje, Dravo-

grad, Jesenice, Koper, Ljubljana, Mari-
bor, Murska Sobota, Nova Gorica in Se-
žana.

3. Orientacijska vrednost naročila: sku-
paj 27,930.000 SIT.

Orientacijska vrednost za izdelavo letnih
srajc znaša 13,050.000 SIT, zimskih srajc
11,280.000 SIT in letnih kap 3,600.000
SIT.

4. Rok začetka izdelave letnih srajc je
1. 6. 1998 in rok dokončanja del 31. 7.
1998.

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

Rok začetka izdelave letnih kap je 1. 6.
1998 in rok dokončanja del 31. 7. 1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 7. 5. 1998, do
9. ure, na naslov: Carinska uprava RS, prev-
zemniki Erika Anderlic, Racic Karmen,
Šmartinska 130, 1523 Ljubljana, tel.
061/140-10-44, int. 21-78, soba št. 709.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 7. 5. 1998,
ob 10. uri, na naslovu: Carinska uprava RS,
odpiranje vodi Pecar Rus Tatjana, Šmartin-
ska 130, Ljubljana, tel. 061/140-10-44,
int. 21-73, faks 061/140-21-55, sejna so-
ba, 11. nad.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 29. 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 6. 5. 1998.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 6. 7. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 5. 6. 1998.
Carinska uprava RS

Št. 52/98 Ob-1867
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Vrtec Nova Gorica, kont. oseba Bavcon
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Metka, Kidričeva 34, Nova Gorica, tel.
135-8912, faks 23-305.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: zamenjava oken in
preureditev vrtca Najdihojca, Nova Go-
rica, Gregorčičeva 17.

3. Orientacijska vrednost naročila:
24,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 40 dni.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 12. 5. 1998 do
12. ure, na naslov: Vrtec Nova Gorica, Ki-
dričeva 34, Nova Gorica.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 12. 5.
1998, ob 12.15, na naslovu: Kabinet, Cen-
tralni vrtec, Trubarjeva 5.

Naročnik: Vrtec Nova Gorica, odpiranje
vodi Bavcon Metka, Trubarjeva 5, Nova Go-
rica.

7. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Vrtec Nova Gorica, Kidriče-
va 34, kont. oseba Bavcon Metka.

8. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

za izbiro izvajalca brez omejitev.
Vrtec Nova Gorica

Št. 10-31/98 Ob-1868
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Komunala, d.o.o., Murska Sobota, kont.
oseba Petric Boris, Kopališka 2, Murska
Sobota, tel. 069/31-600, faks 31-401, so-
ba št. 31.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: ureditev avtomati-
zacije upravljanja vodovoda.

3. Orientacijska vrednost naročila:
10,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 3 mesece, začetek 8. 6.
1998 in zaključek 8. 9. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji, ugodna cena in plačilni pogoji,
roki izpolnjevanja dosedaj sklenjenih po-
godb.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 15. 5. 1998, na
naslov: Komunala, d.o.o., Murska Sobota,
prevzemnik tajništvo – Horvat Lidija, Kopa-

liška 2, 9000 Murska Sobota, tel.
069/31-600, faks 31-401.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 18. 5.
1998, ob 8. uri, na naslovu: Komunala,
d.o.o., Murska Sobota, odpiranje vodi Hor-
vat Edita, Kopališka 2, Murska Sobota, tel.
069/31-600, faks 31-401, sejna soba.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa 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 Petric Boris, Kopališka
2, Murska Sobota, tel. 069/31-600, faks
31-401.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 24. 4. 1998.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 29. 5. 1998.

Komunala, d.o.o., Murska Sobota

Ob-1869
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Mestna občina Murska Sobota, kont.
oseba Viher Jožica, Kardoševa 2, Murska
Sobota, tel. 069/31-000, faks 21-861, so-
ba št. 20.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: preplastitev Cvetko-
ve ulice ter ureditev pločnika.

3. Orientacijska vrednost naročila:
8,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: 45
dni.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane:
druga merila, navedena v razpisni dokumen-
taciji, ugodna cena in plačilni pogoji, roki iz-
polnjevanja dosedaj sklenjenih pogodb.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 8. 5. 1998, do
12. ure, na naslov: Mestna občina Murska
Sobota, prevzemnica Viher Jožica, Kardo-
ševa 2, 9000 Murska Sobota, tel.
069/31-000, faks 21-861, soba št. 20.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 8. 5. 1998,
ob 12.30, na naslovu: Mestna občina Mur-
ska Sobota, odpiranje vodi Bogomir Rola,
inž. gr., Kardoševa 2, Murska Sobota, tel.
069/31-000, faks 21-861, soba št. 25.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 25. 5. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Mestna občina Murska So-
bota, kont. oseba Viher Jožica, Kardoševa
2, Murska Sobota, tel. 069/31-000, faks
21-861, soba št. 20.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 8. 5. 1998, za 3.000 SIT.

Način plačila: virman, na račun številka:
51900-630-76001.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 8. 6. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 12. 6. 1998.

Ob-1870
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Mestna občina Murska Sobota, kont.
oseba Viher Jožica, Kardoševa 2, Murska
Sobota, tel. 069/31-000, faks 21-861, so-
ba št. 20.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izvedba kolesarske
steze Bakovci–M. Sobota v dolžini
471 m – I. faza.

3. Orientacijska vrednost naročila:
11,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: 45
dni.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji, ugodna cena in plačilni pogoji,
roki izpolnjevanja dosedaj sklenjenih po-
godb.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 8. 5. 1998, do
12. ure, na naslov: Mestna občina Murska
Sobota, prevzemnica Viher Jožica, Kardo-
ševa 2, 9000 Murska Sobota, tel.
069/31-000, faks 21-861, soba št. 20.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 8. 5. 1998,
ob 13. uri, na naslovu: Mestna občina Mur-
ska Sobota, odpiranje vodi Nada Cvet-
ko-Török, d.i.g., Kardoševa 2, Murska So-
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bota, tel. 069/31-000, faks 21-861, soba
št. 25.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 25. 5. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Mestna občina Murska So-
bota, kont. oseba Viher Jožica, Kardoševa
2, Murska Sobota, tel. 069/31-000, faks
21-861, soba št. 20.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 8. 5. 1998, za 3.000 SIT.

Način plačila: virman, na račun številka:
51900-630-76001.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 8. 6. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 12. 6. 1998.
Mestna občina Murska Sobota

Ob-1896
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Telekom Slovenije, d.d., kont. oseba
Premrn Jožko, Cigaletova 15, Ljubljana, tel.
061/133-50-01, soba št. 304.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: TK material:
A) cevi PVC s pripadajočim materia-

lom, količina 34.000 kosov,
B) cevi PEHD s pripadajočim mate-

rialom, količina 350.000 m.
3. Orientacijska vrednost naročila:
A) 70,000.000 SIT,
B) 77,000.000 SIT,
Skupaj: 147,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: sukcesivno v 12 mese-

cih po podpisu pogodbe, v roku 5 delovnih
dni po odpoklicu.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve: cena, druga me-
rila, navedena v razpisni dokumentaciji.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 15. 5. 1998 do
12. ure, na naslov: Telekom Slovenije, d.d.,
Cigaletova 15, Ljubljana, vložišče, osebno
ali priporočeno po pošti.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 18. 5. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Telekom Slovenije, d.d.,
Cigaletova 15, Ljubljana, soba 801, odpiranje
vodi predsednik komisije Mitja Voglar.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 18. 6. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Telekom Slovenije, d.d., Ci-
galetova 15, Ljubljana, kont. oseba Jožko
Premrn, soba št. 304, tel. 061/133-50-01.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 11. 5. 1998 za 10.000 SIT.

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

9. Ostali podatki
Naročnik si pridržuje pravico do spre-

membe naročenih količin ±30%.
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 19. 7. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 19. 6. 1998.

Ob-1897
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Telekom Slovenije, d.d., kont. oseba
Premrn Jožko, Cigaletova 15, Ljubljana, tel.
061/133-50-01, soba št. 304.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: TK material: kabel-

ske omarice (22.000 kosov)
3. Orientacijska vrednost naročila:

140,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: sukcesivno v 12 mese-

cih po podpisu pogodbe, v roku 5 delovnih
dni po odpoklicu.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve: cena, druga me-
rila, navedena v razpisni dokumentaciji.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 15. 5. 1998 do
12. ure, na naslov: Telekom Slovenije, d.d.,
Cigaletova 15, Ljubljana, vložišče, osebno
ali priporočeno po pošti.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 18. 5. 1998
ob 9.10 na naslovu: Telekom Slovenije,
d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, soba 801,
odpiranje vodi predsednik komisije Mitja Vo-
glar.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 18. 6. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Telekom Slovenije, d.d., Ci-
galetova 15, Ljubljana, kont. oseba Jožko
Premrn, soba št. 304, tel. 061/133-50-01.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 11. 5. 1998 za 10.000 SIT.

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

9. Ostali podatki
Naročnik si pridržuje pravico do spre-

membe naročenih količin ±30%.
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 19. 7. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 19. 6. 1998.

Ob-1898
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Telekom Slovenije, d.d., kont. oseba
Premrn Jožko, Cigaletova 15, Ljubljana, tel.
061/133-50-01, soba št. 304.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: TK material:
A) impregnirani leseni drogovi, dolži-

ne 6–12 m; količina: 12.000 kosov,
B) obešalni material za samonosilne

kable; količina: 250.000 kosov,
C) doze za spajanje samonosilnih

plastičnih kablov; količina: 22.000 ko-
sov,

D) ovoj za zaščito drogov (bandaža);
količina: 1.500 kosov.

3. Orientacijska vrednost naročila:
A) 60,000.000 SIT,
B) 30,000.000 SIT,
C) 40,000.000 SIT,
D) 3,000.000 SIT.
Skupaj: 133,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: sukcesivno v 12 mese-

cih po podpisu pogodbe, v roku 5 delovnih
dni po odpoklicu.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve: cena, druga me-
rila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Potrdilo o ustreznosti ponujenega blaga
tehničnim predpisom (pridobljeni atesti ozi-
roma dovoljenja Telekom Slovenije za pri-
ključitev oziroma uporabo v omrežju Tele-
kom Slovenije – najkasneje do sklenitve po-
godbe oziroma do roka dveh mesecev po
prejemu obvestila o izboru), izjava o spo-
sobnosti izvajanja dobav na odpoklic, refe-
rence, cena.
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Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upo-
števane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 15. 5. 1998 do
12. ure, na naslov: Telekom Slovenije, d.d.,
Cigaletova 15, Ljubljana, vložišče, osebno
ali priporočeno po pošti.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 18. 5. 1998
ob 9.20 na naslovu: Telekom Slovenije, d.d.,
Cigaletova 15, Ljubljana, soba 801, odpira-
nje vodi predsednik komisije Mitja Voglar.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 18. 6. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Telekom Slovenije, d.d., Ci-
galetova 15, Ljubljana, kont. oseba Jožko
Premrn, soba št. 304, tel. 061/133-50-01.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 11. 5. 1998 za 10.000 SIT.

Način plačila: plačilo na žiro račun naroč-
nika, na račun številka: 50100-601-35407.

9. Ostali podatki
Naročnik si pridržuje pravico do spre-

membe naročenih količin ±30%.
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 19. 7. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 19. 6. 1998.

Ob-1899
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Telekom Slovenije, d.d., kont. oseba
Premrn Jožko, Cigaletova 15, Ljubljana, tel.
061/133-50-01, soba št. 304.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: TK material:
A) toploskrčne spojke ojačane s ste-

klenimi vlakni za zaščito kabelskih spo-
jev, SOPM 43/8 do SOPM 200/50; koli-
čina 3.500 kosov,

B) toploskrčne cevi z razmerjem krče-
nja 3:1–4:1, kape za zapiranje kabelskih
koncev in spojke za zapiranje spojev na
zračnih TK linijah; količina 4.000 kosov,

C) spojke za spajanje kovinskih plaš-
čev tipa TOS, TRS in TS ter pripadajoč
material; količina: 1.000 kosov,

D) ozemljitvena sonda – komplet; ko-
ličina: 4.500 kosov.

3. Orientacijska vrednost naročila:
A) 65,000.000 SIT,
B) 20,000.000 SIT,
C) 15,000.000 SIT,
D) 18,000.000 SIT.
Skupaj: 118,000.000 SIT.

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

5. Merila  za  izbiro  najugodnejše  po-
nudbe  in  kakršnekoli  omejitve:  cena,
druga merila, navedena v razpisni doku-
mentaciji.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 15. 5. 1998 do
12. ure, na naslov: Telekom Slovenije, d.d.,
Cigaletova 15, Ljubljana, vložišče, osebno
ali priporočeno po pošti.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 18. 5. 1998
ob 9.30, na naslovu: Telekom Slovenije,
d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, soba 801,
odpiranje vodi predsednik komisije Mitja Vo-
glar.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 18. 6. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Telekom Slovenije, d.d., Ci-
galetova 15, Ljubljana, kont. oseba Jožko
Premrn, soba št. 304, tel. 061/133-50-01.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 11. 5. 1998 za 10.000 SIT.

Način plačila: plačilo na žiro račun naroč-
nika, na račun številka: 50100-601-35407.

9. Ostali podatki
Naročnik si pridržuje pravico do spre-

membe naročenih količin ±30%.
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 19. 7. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 19. 6. 1998.

Ob-1900
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Telekom Slovenije, d.d., kont. oseba
Premrn Jožko, Cigaletova 15, Ljubljana, tel.
061/133-50-01, soba št. 304.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: TK material:
A) letvice in pribor; količina 50.000

kosov,

B) končniki z varovali različnih kapa-
citet; količina 1.500 kosov,

C) moduli za zaščito TK naprav in TK
linij; količina: 50.000 kosov,

D) konektorji za spajanje TK kablov;
količina: 295.000 kosov.

3. Orientacijska vrednost naročila:
A) 60,000.000 SIT,
B) 30,000.000 SIT,
C) 45,000.000 SIT,
D) 10,000.000 SIT.
Skupaj: 145,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: sukcesivno v 12 mese-

cih po podpisu pogodbe, v roku 5 delovnih
dni po odpoklicu.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve: cena, druga me-
rila, navedena v razpisni dokumentaciji.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 15. 5. 1998 do
12. ure, na naslov: Telekom Slovenije, d.d.,
Cigaletova 15, Ljubljana, vložišče, osebno
ali priporočeno po pošti.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 18. 5. 1998
ob 9.40 na naslovu: Telekom Slovenije,
d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, soba 801,
odpiranje vodi predsednik komisije Mitja Vo-
glar.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 18. 6. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Telekom Slovenije, d.d., Ci-
galetova 15, Ljubljana, kont. oseba Jožko
Premrn, soba št. 304, tel. 061/133-50-01.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 11. 5. 1998 za 10.000 SIT.

Način plačila: plačilo na žiro račun naroč-
nika, na račun številka: 50100-601-35407.

9. Ostali podatki
Naročnik si pridržuje pravico do spre-

membe naročenih količin ±30%.
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 19. 7. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 19. 6. 1998.

Ob-1901
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Telekom Slovenije, d.d., kont. oseba
Premrn Jožko, Cigaletova 15, Ljubljana, tel.
061/133-50-01, soba št. 304.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: TK material:
A) PVC ščit; količina 425.000 kosov

A1) opozorilni trak za zaščito kablov v
zemlji; količina 66.000 kg,

B) trak – pocinkan, za ozemljitev in
pripadajoč material; količina 70.000 ko-
sov,

C) oprema za kabelske jaške; količi-
na: 2.000 kosov,

D) PVC in P/F žica; količina: 1.200
kosov,

E) inštalacijski kabli in pripadajoč
material; količina: 500.000 m.

3. Orientacijska vrednost naročila:
A) 23,000.000 SIT,
B) 10,000.000 SIT,
C) 56,000.000 SIT,
D) 12,000.000 SIT,
E) 23,000.000 SIT.
Skupaj: 124,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: sukcesivno v 12 mese-

cih po podpisu pogodbe, v roku 5 delovnih
dni po odpoklicu.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve: cena, druga me-
rila, navedena v razpisni dokumentaciji.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 15. 5. 1998 do
12. ure, na naslov: Telekom Slovenije, d.d.,
Cigaletova 15, Ljubljana, vložišče, osebno
ali priporočeno po pošti.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 18. 5. 1998
ob 9.50 uri, na naslovu: Telekom Slovenije,
d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, soba 801, od-
piranje vodi predsednik komisije Mitja Voglar.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 18. 6. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Telekom Slovenije, d.d., Ci-
galetova 15, Ljubljana, kont. oseba Jožko
Premrn, soba št. 304, tel. 061/133-50-01.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 11. 5. 1998 za 10.000 SIT.

Način plačila: plačilo na žiro račun naroč-
nika, na račun številka: 50100-601-35407.

9. Ostali podatki
Naročnik si pridržuje pravico do spre-

membe naročenih količin ±30%.
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 19. 7. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 19. 6. 1998.
Telekom Slovenije, d.d.

Št. 2.0.-1083/98 Ob-1907
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Slovenske železnice, d.d., Infrastruktu-
ra, kont. oseba Zoran Jelovčan, Kolodvor-
ska 11, Ljubljana, tel. 061/13-13-144, faks
061/13-36-037, soba št. 209.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine:
1. izvedba AKZ jeklenega mostu v KM

101+911 proge Jesenice–Sežana,
2. izvedba AKZ jeklenega mostu v KM

42+996 proge Jesenice–Sežana.
3. Orientacijska vrednost naročila:
Ad 1) 6,000.000 SIT,
ad 2) 2,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 2 meseca.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 12. 5. 1998 do
9. ure, na naslov: Slovenske železnice,
d.d., Infrastruktura, Kolodvorska 11, Ljub-
ljana, tel. 061/13-13-144, faks
061/13-36-037, soba št. 205.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 12. 5.
1998 ob 10. uri, na naslovu: komisija na-
ročnika, Kolodvorska 11, Ljubljana, tel.
061/13-13-144, faks 061/13-36-037,
steklena dvorana.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 12. 6. 1998.

8. Kraj,  čas  in  oseba,  pri  kateri
lahko zainteresirani ponudniki dvignejo raz-
pisno dokumentacijo: Slovenske železni-
ce, d.d., Infrastruktura, kont. oseba Zoran
Jelovčan, Kolodvorska 11, Ljubljana, tel.
061/13-13-144, faks 061/13-36-037,
soba št. 209.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 8. 5. 1998 za 10.000 SIT.

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

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 12. 7. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 12. 6. 1998.

Št. 2.0.-1083/98 Ob-1908
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Slovenske železnice, d.d., Infrastruktu-
ra, kont. oseba Irena Zore, dipl. inž. gr.,
Kolodvorska 11, Ljubljana, tel.
061/13-13-144 int. 2471, faks
061/13-36-037, soba št. 210.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: sanacija propusta v
KM 654+162,20 na progi Ljubljana–Se-
žana.

3. Orientacijska vrednost naročila:
7,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 1 mesec.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 8. 5. 1998 do
9. ure, na naslov: Slovenske železnice,
d.d., Infrastruktura, Kolodvorska 11, Ljub-
ljana, soba št. 205.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 8. 5. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Slovenske železni-
ce, d.d., Infrastruktura, odpiranje vodi ko-
misija naročnika, Kolodvorska 11, Ljublja-
na, steklena dvorana.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 3. 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,
tel. 061/13-13-144 int. 2471, faks
061/13-36-037, soba št. 210.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 30. 4. 1998 za 10.000 SIT.

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

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 8. 7. 1998.

Slovenske železnice, d.d.,
Infrastruktura
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Javni razpis za izbiro izvajalca
s predhodnim ugotavljanjem

sposobnosti

Št. 8/98 Ob-1672
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti po 50.
členu zakona o javnih naročilih

1. Ime in sedež naročnika: Javni zavod OŠ
Korena, Zgornja Korena 32, kont. oseba Da-
rinka Lešnik, Zgornja Korena 32,
tel. 062/682-658, faks 062/682-658, Zgor-
nja Korena.

2. Predmet javnega naročila: nabava ži-
vil.

3. Orientacijska vrednost naročila: 7 mio
SIT.

4. Dobavni rok: dvanajst mesecev.
5. Merila za izbor najugodnejšega po-

nudnika in druge omejitve, ki bodo upošte-
vane: najnižja cena in drugi kriteriji določeni
z zakonom in razpisno dokumentacijo.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pris-
pele na naslov naročnika v 20 dneh po ob-
javi razpisa do 12. ure, prevzemnica Darin-
ka Lešnik, OŠ Korena, Zg. Korena 32.

Zaprte kuverte morajo biti jasno označe-
ne z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko Uradnega lista RS ter navedbo pred-
meta naročila.

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

Javno odpiranje ponudb bo 11. 5. 1998
ob 12. uri, na naslovu naročnika. Odpiranje
ponudb bo vodila strokovna komisija.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 26. 5. 1998.

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

Zainteresirani ponudniki lahko dvignejo
razpisno dokumentacijo na sedežu naročni-
ka pri Darinki Lešnik.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
od 20. 4. 1998 do vključno 4. 5. 1998 od
8. do 12. ure za 5.000 SIT v tajništvu in
računovodstvu naročnika.

Ob dvigu razpisne dokumentacije je po-
trebno predložiti dokazilo o vplačilu na ra-
čun naročnika št. 51800-603-30528 – za
razpisno dokumentacijo.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije lahko dobijo intere-

senti pri Darinki Lešnik, tel. ali faks
062/682-658 vsak delovni dan med 8. in
12. uro.

10. Postopek izbire izvajalca: izvajalci
bodo izbrani po javnem razpisu s predhod-
nim ugotavljanjem sposobnosti po 50. čle-
no zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97) in bo z njimi sklenjena pogodba
za obdobje 12 mesecev.

Ponudba mora biti veljavna do: 30. 7.
1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 15. 6. 1998.

Javni zavod OŠ Korena

Št. 35 Ob-1691
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti po 50.
členu zakona o javnih naročilih

1. Ime in sedež naročnika: OŠ Duplek,
Korenska c. 31, kont. oseba Nada Žmak,
Korenska c. 31, tel. 062/681-455, faks
062/681-390, Spodnji Duplek.

2. Predmet javnega razpisa: nabava ži-
vil.

3. Orientacijska vrednost naročila:
14 mio SIT.

4. Dobavni rok: 12 mesecev.
5. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika in druge omejitve, ki bodo upošte-
vane: najnižja cena in drugi kriteriji določeni
z zakonom in razpisno dokumentacijo.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pris-
pele na naslov naročnika v 20 dneh po ob-
javi razpisa do 12. ure, prevzemnica Marina
Cafuta, Zavod OŠ Duplek, Korenska c. 31.

Zaprte kuverte morajo biti jasno označe-
ne z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko Uradnega lista RS ter z navedbo
predmeta naročila.

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

Javno odpiranje ponudb bo 11. 5. 1998
ob 12. uri, na naslov naročnika. Odpiranje
ponudb bo vodila strokovna komisija.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 26. 5. 1998.

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

Zainteresirani ponudniki lahko dvignejo
razpisno dokumentacijo na sedežu naročni-
ka pri Marini Cafuta.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
od 20. 4. 1998 do vključno 4. 5. 1998 od
8. do 12. ure za 5.000 SIT v tajništvu in
računovodstvu naročnika.

Ob dvigu razpisne dokumentacije je po-
trebno predložiti dokazilo o vplačilu na ra-
čun naročnika št. 51800-603-30372 – za
razpisno dokumentacijo.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije lahko dobijo intere-

senti pri Nadi Žmak, tel. 062/681-455 ali
faks 062/681-390 vsak delovni dan med
8. in 12. uro.

10. Postopek izbire izvajalca: izvajalci
bodo izbrani po javnem razpisu s predhod-
nim ugotavljanjem sposobnosti po 50. čle-
nu zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97) in bo z njimi sklenjena pogodba
za obdobje 12 mesecev.

Ponudba mora biti veljavna do: 30. 7.
1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 15. 6. 1998.

Zavod OŠ Duplek

Ob-1765

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

javni razpis
za izbor izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime in sedež naročnika: Univerza v Ma-

riboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, kont.
oseba mag. Viktor Lednik, Razlagova 14,
tel. 062/22-90-250, faks 062/227-056,
Maribor.

2. Predmet javnega razpisa: tiskarske
in fotokopirne storitve.

3. Orientacijska vrednost naročila:
18,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: izvajanje storitev tiska-
nja za obdobje 12 mesecev.

5. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika in druge omejitve, ki bodo upošte-
vane: najnižja cena in drugi kriteriji, določe-
ni z zakonom in razpisno dokumentacijo.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pris-
pele na naslov naročnika v 20 dneh po ob-
javi razpisa do 12. ure, prevzemnik mag.
Viktor Lednik.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko Uradnega lista RS ter navedbo
predmeta naročila.

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

Javno odpiranje ponudb bo 13. 5. 1998
ob 9. uri, na naslovu naročnika, sejna soba
Razlagova 14, I. nadstropje.

Odpiranje ponudb bo vodila strokovna
komisija.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu javne-
ga razpisa najkasneje do 28. 5. 1998.

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

Zainteresirani ponudniki lahko dvignejo
razpisno dokumentacijo na sedežu naročni-
ka pri mag. Viktorju Ledniku, dekanat EPF.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
od 20. 4. 1998 do vključno 4. 5. 1998 od
8. do 12. ure za 10.000 SIT v tajništvu
naročnika Razlagova 14, I. nadstropje. Za-
radi obsežnejše razpisne dokumentacije
morajo zainteresirani ponudniki naročnika
obvestiti o dvigu razpisne dokumentacije en
dan pred dvigom.

Ob dvigu razpisne dokumentacije je po-
trebno predložiti dokazilo o vplačilu na ra-
čun naročnika št. 51800-609-1242 – za
razpisno dokumentacijo.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije lahko dobijo intere-

senti pri mag. Viktorju Ledniku,
tel. 062/22-90-250 ali faks 062/227-056
vsak delovni dan med 8. in 12. uro.

10. Postopek izbire izvajalca: izvajalci
bodo izbrani po javnem razpisu s predhod-
nim ugotavljanjem sposobnosti po 50. čle-
nu zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97) in bo z njimi sklenjena pogodba
za tiskarske in fotokopirne storitve za ob-
dobje 12 mesecev.

Ponudba mora veljati do: 30. 7. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 19. 6. 1998.

Ob-1766
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 izbor izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime in sedež naročnika: Univerza v Ma-

riboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, kont.
oseba mag. Viktor Lednik, Razlagova 14,
tel. 062/22-90-250, faks 062/227-056, Ma-
ribor.

2. Predmet javnega razpisa: čiščenje
prostorov EPF na Razlagovi 14 in Razla-
govi 20 za obdobje 12 mesecev.

3. Orientacijska vrednost naročila:
17,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: storitev čiščenja za ob-
dobje 12 mesecev.

5. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika in druge omejitve, ki bodo upošte-
vane: najnižja cena in drugi kriteriji, določe-
ni z zakonom in razpisno dokumentacijo.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pris-
pele na naslov naročnika v 20 dneh po ob-
javi razpisa do 12. ure, prevzemnik mag.
Viktor Lednik.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko Uradnega lista RS ter navedbo
predmeta naročila.

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

Javno odpiranje ponudb bo 14. 5. 1998
ob 9. uri, na naslovu naročnika, sejna soba
Razlagova 14, I. nadstropje.

Odpiranje ponudb bo vodila strokovna
komisija.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu javne-
ga razpisa najkasneje do 29. 5. 1998.

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

Zainteresirani ponudniki lahko dvignejo
razpisno dokumentacijo na sedežu naročni-
ka pri mag. Viktorju Ledniku, dekanat EPF.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
od 20. 4. 1998 do vključno 4. 5. 1998 od
8. do 12. ure za 5.000 SIT v tajništvu na-
ročnika Razlagova 14, I. nadstropje.

Ob dvigu razpisne dokumentacije je po-
trebno predložiti dokazilo o vplačilu na ra-
čun naročnika št. 51800-609-1242 – za
razpisno dokumentacijo.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije lahko dobijo intere-

senti pri mag. Viktorju Ledniku,
tel. 062/22-90-250 ali faks 062/227-056
vsak delovni dan med 8. in 12. uro.

10. Postopek izbire izvajalca: izvajalci
bodo izbrani po javnem razpisu s predhod-
nim ugotavljanjem sposobnosti po 50. čle-
nu zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97) in bo z njimi sklenjena pogodba
za čiščenje poslovnih prostorov za obdobje
12 mesecev.

Ponudba mora veljati do: 30. 7. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 19. 6. 1998.

Ob-1767
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbor izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti

1. Ime in sedež naročnika: Univerza v Ma-
riboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, kont.
oseba mag. Viktor Lednik, Razlagova 14,
tel. 062/22-90-250, faks 062/227-056,
Maribor.

2. Predmet javnega razpisa: nabava pi-
sarniškega materiala za obdobje 12 me-
secev.

3. Orientacijska vrednost naročila:
15,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: dobava blaga za obdob-
je 12 mesecev.

5. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika in druge omejitve, ki bodo upošte-
vane: najnižja cena in drugi kriteriji, določe-
ni z zakonom in razpisno dokumentacijo.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pris-
pele na naslov naročnika v 20 dneh po ob-
javi razpisa do 12. ure, prevzemnik mag.
Viktor Lednik.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko Uradnega lista RS ter navedbo
predmeta naročila.

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

Javno odpiranje ponudb bo 15. 5. 1998
ob 9. uri, na naslovu naročnika, sejna soba
Razlagova 14, I. nadstropje.

Odpiranje ponudb bo vodila strokovna
komisija.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu javne-
ga razpisa najkasneje do 30. 5. 1998.

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

Zainteresirani ponudniki lahko dvignejo
razpisno dokumentacijo na sedežu naročni-
ka pri mag. Viktorju Ledniku, dekanat EPF.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
od 20. 4. 1998 do vključno 4. 5. 1998 od
8. do 12. ure za 5.000 SIT v dekanatu
naročnika Razlagova 14, I. nadstropje.

Ob dvigu razpisne dokumentacije je po-
trebno predložiti dokazilo o vplačilu na ra-
čun naročnika št. 51800-609-1242 – za
razpisno dokumentacijo.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije lahko dobijo intere-

senti pri mag. Viktorju Ledniku,
tel. 062/22-90-250 ali faks 062/227-056
vsak delovni dan med 8. in 12. uro.

10. Postopek izbire izvajalca: izvajalci
bodo izbrani po javnem razpisu s predhod-
nim ugotavljanjem sposobnosti po 50. čle-
nu zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97) in bo z njimi sklenjena pogodba
za dobavo pisarniškega materiala za obdob-
je 12 mesecev.

Ponudba mora veljati do: 30. 7. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 19. 6. 1998.

Ob-1768
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbor izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime in sedež naročnika: Univerza v Ma-

riboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, kont.

oseba Zdenka Petermanec, Razlagova 14,
tel. 062/22-90-239, faks 062/227-056,
Maribor.

2. Predmet javnega razpisa: nabava
strokovnih revij in strokovne literature
za obdobje 12 mesecev.

3. Orientacijska vrednost naročila:
20,000.000 SIT.

4. Dobavni rok:
– za strokovne knjige 12 mesecev,
– za strokovne revije 12 mesecev s pri-

četkom 1. 10. 1998.
5. Merila za izbor najugodnejšega po-

nudnika in druge omejitve, ki bodo upošte-
vane: najnižja cena in drugi kriteriji, določe-
ni z zakonom in razpisno dokumentacijo.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pris-
pele na naslov naročnika v 20 dneh po ob-
javi razpisa do 12. ure, prevzemnik mag.
Viktor Lednik.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko Uradnega lista RS ter navedbo
predmeta naročila.

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

Javno odpiranje ponudb bo 12. 5. 1998
ob 9. uri, na naslovu naročnika, sejna soba
Razlagova 14, I. nadstropje.

Odpiranje ponudb bo vodila strokovna
komisija.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu javne-
ga razpisa najkasneje do 27. 5. 1998.

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

Zainteresirani ponudniki lahko dvignejo
razpisno dokumentacijo na sedežu naročni-
ka pri mag. Viktorju Ledniku, dekanat EPF.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
od 20. 4. 1998 do vključno 4. 5. 1998 od
8. do 12. ure za 5.000 SIT v dekanatu
naročnika Razlagova 14, I. nadstropje.

Ob dvigu razpisne dokumentacije je po-
trebno predložiti dokazilo o vplačilu na ra-
čun naročnika št. 51800-609-1242 – za
razpisno dokumentacijo.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije lahko dobijo intere-

senti pri Zdenki Petermanec,
tel. 062/22-90-239 ali faks 062/227-056
vsak delovni dan med 8. in 12. uro.

10. Postopek izbire izvajalca: izvajalci
bodo izbrani po javnem razpisu s predhod-
nim ugotavljanjem sposobnosti po 50. čle-
nu zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97) in bo z njimi sklenjena pogodba
za dobavo strokovne literature za obdobje
12 mesecev.

Ponudba mora veljati do: 30. 7. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 19. 6. 1998.
Univerza v Mariboru

Ekonomsko-poslovna fakulteta

Št. 157/98 Ob-1769
Na podlagi prvega odstavka 18. člena in

v zvezi s 50. členom zakona o javnih naroči-
lih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti za dobavo
blaga
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1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Zdravstveni dom Trebnje, Trebnje, Go-
liev trg 3, kont. oseba Suzana Galič, dipl.
ek., Trebnje, Goliev trg 3, tel. 068/44-145,
faks 068/44-145.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine:
A) zdravila, obvezilni material, po-

možni material, RTG material,
B) stomatološki material,
C) laboratorijski material.
Ponudniki lahko ponudijo blago posa-

mezne skupine (A, B, C) ali za vse skupine.
3. Orientacijska vrednost naročila –

23,000.000 SIT:
A) 9,000.000 SIT,
B) 8,000.000 SIT,
C) 6,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok za začetek

in dokončanje dobav: začetek 1. 6. 1998
in zaključek 31. 5. 1999.

5. Pogoji za priznanje sposobnosti in do-
kazi, ki jih mora predložiti: veljavna registracija
za opravljanje dejavnosti-potrdilo sodišča, po-
trdilo sodišča, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni posto-
pek ali postopek likvidacije, izjava ponudnika,
da proti ponudniku ni bila izdana pravnomoč-
na sodna odloča, ki kaže na ponudnikovo
nestrokovnost, potrdilo Agencije za plačilni
promet oziroma davčnega organa, da ima po-
nudnik poravnane svoje obveznosti iz naslova
davkov, taks in drugih dajatev, določenih z
zakonom, potrjen obrazec BON 1 in BON 2
oziroma BON 3, potrjena garancija za resnost
ponudbe, potrjena izjava banke, da bo po-
nudnik dobil garancijo za dobro izvedbo po-
sla, izjava ponudnika, da zagotavlja dobavo
več kot dve tretjini letne količine blaga skupi-
ne, za katero se je prijavil na razpis.

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

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika: cena, kompletnost ponudbe, pla-
čilni rok, cassa sconto, letni popust. Pred-
nost bodo imeli ponudniki, ki bodo ponudili
čimveč razpisanega blaga.

7. Upoštevane bodo prijave, ki bodo
predložene najkasneje do 11. 5. 1998 do
9. ure, na naslov: Zdravstveni dom Trebnje,
Goliev trg 3, tajništvo, 8210 Trebnje.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 11. 5. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Zdravstveni dom
Trebnje, Goliev trg 3, Trebnje, sejna soba,
odpiranje vodi Ana Bilbija, dipl. prav.

9. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o priznanju sposobnosti: ponudniki
bodo obveščeni o priznanju sposobnosti
najkasneje do 15. 5. 1998.

10. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Zdravstveni dom Trebnje,
Goliev trg 3, kont. oseba Slavka Gešman,
Goliev trg 3, Trebnje, tajništvo.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 5. 5. 1998 vsak delovnik med 9. in 11.
uro za 6.000 SIT.

Način plačila: z virmanskim nalogom
(predložiti potrjen izvod), na ŽR

št. 52120-603-32174 s pripisom “Javni
razpis za dobavo blaga”.

11. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu,

navedenem pod 7. točko, samo pismeno.
12. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotav-
ljanjem sposobnosti.

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

čila: 22. 5. 1998.
Zdravstveni dom Trebnje

Ob-1824
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. in 50. člena zakona o javnih naročilih
(Ur. l. RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Zdravstveni dom Slovenj Gradec, kont.
oseba Darinka Verovnik, Partizanska 16,
Slovenj Gradec, tel. 0602/503-575, faks
0602/41-154.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine:
I. zdravila skupine D
– medicinski, laboratorijski in rentgenski

material v vrednosti 10,500.000 SIT,
– zobozdravstveni material v vrednosti

5,000.000 SIT.
3. Orientacijska vrednost naročila:

15,500.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: 9 mesecev, začetek
15. 4. 1998 in zaključek 31. 12. 1998,
sukcesivno.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 5. 5. 1998 do
12. ure, na naslov: Zdravstveni dom Dra-
vograd, prevzemnik tajništvo zavoda, Trg
4. julija 2, 2370 Dravograd,
tel. 0602/83-351, faks 0602/83-356.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 5. 5. 1998
ob 13. uri, na naslovu: Zdravstveni dom
Dravograd, odpiranje vodi strokovna komi-
sija, Trg 4. julija 2, Dravograd,
tel.0602/83-351, faks 0602/83-356.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 10. 5. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Zdravstveni dom Dravo-
grad, kont. oseba tajništvo zavoda, Trg 4.
julija 2, Dravograd, tel. 0602/83-351, faks
0602/83-356.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 28. 4. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: pri blagajni zavoda ob
prevzemu dokumentacije ali na račun števil-
ka: 51820-603-32730.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotav-
ljanjem sposobnosti.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 15. 5. 1998.

Ob-1825
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. in 50. člena zakona o javnih naročilih
(Ur. l. RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Zdravstveni dom Dravograd, kont. ose-
ba Erna Tomaž, Trg 4. julija 2, Dravograd,
tel. 0602/83-351, faks 0602/83-356.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine:
I. zdravila skupine D
– medicinski, laboratorijski in rentgenski

material v vrednosti 6,000.000 SIT,
– zobozdravstveni material v vrednosti

5,000.000 SIT.
3. Orientacijska vrednost naročila:

11,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: 9 mesecev, začetek 15. 4.
1998 in zaključek 31. 12. 1998, sukcesiv-
no.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 5. 5. 1998 do
12. ure, na naslov: Zdravstveni dom Dravo-
grad, prevzemnik tajništvo zavoda, Trg 4.
julija 2, 2370 Dravograd,
tel. 0602/83-351, faks 0602/83-356.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 5. 5. 1998
ob 13. uri, na naslovu: Zdravstveni dom
Dravograd, odpiranje vodi strokovna komi-
sija, Trg 4. julija 2, Dravograd,
tel.0602/83-351, faks 0602/83-356.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 10. 5. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Zdravstveni dom Dravograd,
kont. oseba tajništvo zavoda, Trg 4. julija 2,
Dravograd, tel. 0602/83-351, faks
0602/83-356.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 28. 4. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: pri blagajni zavoda ob
prevzemu dokumentacije ali na račun števil-
ka: 51820-603-32730.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 31 / 18. 4. 1998 / Stran 3241

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotav-
ljanjem sposobnosti.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 15. 5. 1998.

Zdravstveni dom Dravograd, p.o.

Zbiranje predlogov

Št. 10-1 Ob-1813
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: JP EGS-RI, d.d. in JP ELES, d.o.o.,
kont. oseba Jože Koritnik, dipl. inž., Vetrinj-
ska ul. 2, Maribor, tel. 062/22-00-693,
faks 062/22-11-89, soba št. 503, e-mail
joze.koritnik@egs-ri.si.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine:
– strateški razvoj slovenskega prenosne-

ga omrežja v obdobju do leta 2025,
– orientacijska vrednost naročila:

12,000.000 SIT,
– rok izdelave 12 mesecev;
– stroški in cene prenosa električne

energije v kompleksnem interkonekcijskem
omrežju z upoštevanjem značilnosti sloven-
skega EES,

– orientacijska vrednost naročila:
10,000.000 SIT,

– rok izdelave 12 mesecev;
– vpliv tržišč z energijo v Evropski uniji

na poslovanje in razvoj elektroenergetike v
Sloveniji in strategija delovanja EES Slove-
nije v decentralizirani strukturi kot element
interkonekcije UCPTE,

– orientacijska vrednost naročila:
10,500.000 SIT,

– rok izdelave 10 mesecev;
– analiza dinamičnih stanj slovenskega

EES ob upoštevanju razširitve UCPTE na
omrežja na jugovzhod Evrope,

– orientacijska vrednost naročila:
10,000.000 SIT,

– rok izdelave: 10 mesecev;
– zagotavljanje elektromagnetne združ-

ljivosti v elektroenergetskih postrojih,
– orientacijska vrednost naročila:

8,500.000 SIT,
– rok izdelave 8 mesecev;
– model za ekonomsko planiranje EES

– IV. faza,
– orientacijska vrednost naročila:

9,500.000 SIT,
– rok izdelave: 12 mesecev;
– nastavitev regulatorjev Q (U) na gene-

ratorjih na reg. transformatorjih, upoštevaje
avtomatski zagon in daljinsko vodenje,

– orientacijska vrednost: 11,000.000
SIT,

– rok izdelave: 10 mesecev;
– rezerve proizvodnih virov in zaneslji-

vost napajanja porabnikov v dereguliranem
EES,

– orientacijska vrednost naročila:
12,000.000 SIT,

– rok izdelave: 12 mesecev;

– problematika učinkovitosti prenosne-
ga omrežja v Sloveniji,

– orientacijska vrednost naročila:
12,000.000 SIT,

– rok izdelave: 12 mesecev;
– kakovost električne energije v smislu

SIT 50160,
– orientacijska vrednost naročila:

9,000.000 SIT,
– rok izdelave: 9 mesecev;
– povezava sistema v Sloveniji s siste-

mom v Avstriji za detekcijo v realnem času
atmosferskih razelektritev II. del,

– orientacijska vrednost naročila:
11,000.000 SIT,

– rok izdelave: 12 mesecev;
– ocena vpliva ekoloških sanacijskih

ukrepov in stanje onesnaženosti zraka na
vplivnih območjih termoenergetskih objek-
tov od leta 1995 do 1998,

– orientacijska vrednost naročila:
10,500.000 SIT,

– rok izdelave: 12 mesecev;
– raziskava uporabnosti HPLC – Teko-

činske kromatografije pri diagnosticiranju
transformatorjev v havarijskih pogojih,

– orientacijska vrednost naročila:
12,000.000 SIT,

– rok izdelave: 12 mesecev;
– strategija zmanjševanja toplogrednih

plinov v elektroenergetiki,
– orientacijska vrednost naročila:

8,000.000 SIT,
– rok izdelave: 10 mesecev.
3. Orientacijska vrednost naročila:

146,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek 1998 in zaključek 1999 – po pogodbi.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 13. 5. 1998 do
12. ure, na naslov: JP EGS – razvoj in inže-
niring, d.d., prevzemnik Jože Koritnik, dipl.
inž., Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor,
tel. 062/22-00-693, faks 062/22-11-89,
soba št. 503.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 14. 5. 1998
ob 10. uri, na naslovu: JP EGS – razvoj in
inženiring, d.d., odpiranje vodi mag. Andrej
Tiršek, dipl. inž., Vetrinjska ul. 2, Maribor,
tel. 062/215-820, faks 062/221-189, so-
ba št. 425/IV, e-mail andrej.tirsek@egs-ri.si.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 29. 5. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: JP EGS – razvoj in inženi-
ring, d.d., kont. oseba Jože Koritnik, dipl.
inž., Vetrinjska 2, Maribor,
tel. 062/22-00-693, faks 062/221-189,
soba št. 503, e-mail joze.koritnik@egs-ri.si.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 8. 5. 1998, brezplačno.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: zbiranje

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

čila: 12. 6. 1998.
JP EGS – razvoj in inženiring, d.d.,

Maribor
JP ELES – Elektro Slovenija, d.o.o.,

Ljubljana

Sklepi po 42. členu

Ob-1797
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Občina Radovljica, kont. oseba Janez
Horvat, Gorenjska c. 19, Radovljica,
tel. 064/714-222, faks 064/714-684, so-
ba št. 30.

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

za “PGD in izvedbo” za rekonstrukcijo
olimpijskega bazena na kopališču v Ra-
dovljici.

3. Orientacijska vrednost naročila:
1,500.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 2 meseca, začetek 1. 4.
1998 in zaključek 1. 6. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: ponudbena cena, reference,
ugodni plačilni pogoji.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 9. 3.
1998 ob 12.30 na naslovu: Občina Radov-
ljica, Gorenjska 19, Radovljica.

Število prispelih ponudb: 8, od tega
6 popolnih, najnižja cena: 1,470.000 SIT,
najvišja cena 3,956.155 SIT.

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

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 13 z dne 20. 2. 1998,
Ob-815.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila 15. 4. 998.

Občina Radovljica

Ob-1798A
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Pošta Slovenije, d.o.o., kont. oseba Pe-
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ter Hometer, Slomškov trg 10, Maribor,
tel. 062/449-200, faks 062/449-2311,
soba št. III. nad.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: sprejemna mehani-

zacija (39 kosov faksov, 39 kosov stro-
jev za štetje bankovcev, 15 kosov žigo-
snih strojev, 4 kosi strojev za vezanje
svežnjev, 232 kosov UV svetilk, 12 ko-
sov fotokopirnih strojev.

3. Orientacijska vrednost naročila:
49,000.000 SIT.

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

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena; druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-
vane preference za domače ponudnike v
višini 10%.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: najnižje cene; tehnološka uspo-
sobljenost z obstoječo opremo v poštnem
prometu.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 19. 3.
1998 ob 10. uri na naslovu: pošta Sloveni-
je, d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor.

Št. prispelih ponudb: 18, najnižja cena:
3,967.200 SIT, najvišja cena:
20,353.194,75 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 11 z dne 13. 2. 1998,
Ob-581.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila 16. 4. 1998.

Ob-1798B
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Pošta Slovenije, d.o.o., kont. oseba Pe-
ter Hometer, Slomškov trg 10, Maribor,
tel. 062/449-200, faks 062/449-2311,
soba III. nad.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: pohištvena oprema
3. Orientacijska vrednost naročila:

80,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek 25. 4. 1998 in zaključek 24. 4. 1999.
5. Utemeljitev izbire ponudnika
Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-

vane preference za domače ponudnike v
višini 10%.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: bonitetno poročilo, reference,
plačilni pogoji.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 19. 3.
1998 ob 9. uri na naslovu: Pošta Slovenije,
d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor.

Št. prispelih ponudb: 26.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavlja-
njem sposobnosti.

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 11 z dne 13. 2. 1998,
Ob-582.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila 16. 4. 1998.

Pošta Slovenije, d.o.o.,
Maribor

Ob-1799

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: RS, Ministrstvo za šolstvo in šport, kont.
oseba Marina Cankar, d.i.a., Zupančičeva
6, Ljubljana, tel. 212-838, faks 1312-327.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine:  dograditev športne
dvorane Šmihel Novo mesto; gradbe-
no-obrtniška in instalacijska dela (va-
riantno).

3. Orientacijska vrednost naročila:
250,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 4 mesece, začetek april
1998, zaključek avgust 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena; druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-
vane preference za domače ponudnike v
višini 10%.

Izbrane ponudbe:
1. SCT d.d., Ljubljana – Visokograd-

nja za izvedbo vseh gradbeno-obrtniških in
instalacijskih del, razen II. sklopa obrtniških
del,

2. OZ Novoplesk Ljubljana za II. sklop
obrtniških del.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 19. 3.
1998 ob 13. uri na naslovu: Urad za šol-
stvo, RS, Ministrstvo za šolstvo in šport,
Trubarjeva 5, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 13, najnižja ce-
na: 295,393.298 SIT, najvišja cena:
346,193.120 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 11 z dne 13. 2. 1998,
Ob-700.

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

Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 30/98 Ob-1800

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Občina Škofljica, kont. oseba Jože Jur-
kovič, Šmarska c. 3, Škofljica,
tel. 666-311, faks 667-872.

2. Predmet javnega naročila: storitve.

Navedba vsebine: redno vzdrževanje,
varstvo in obnavljanje lokalnih in občin-
skih cest v letu 1998 na območju Obči-
ne Škofljica.

3. Orientacijska vrednost naročila:
12,400.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek aprila 1998 in zaključek novembra
1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: popolnost ponudbe, plačilo, ce-
ne, reference, ostale ugodnosti.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 13. 3.
1998 ob 12. uri na naslovu: Občina Škoflji-
ca, Šmarska 3, Škofljica.

Število prispelih ponudb: 5.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 15 z dne 27. 2. 1998,
Ob-825.

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

Občina Škofljica

Št. 0048-308/6-98 Ob-1801
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Ministrstvo za notranje zadeve, kont.
oseba Borut Jug, Štefanova 2, Ljubljana,
tel. 061/1724-825, faks 061/1724-894.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izvedba zunanje ure-
ditve za objekt Policija Novo mesto,
Ljubljanska cesta.

3. Orientacijska vrednost naročila:
25,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 20. 4. 1998 in zaključek 1. 6. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena; druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-
vane preference za domače ponudnike v
višini 10%.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: cena, sposobnost, rok izvedbe,
kvaliteta do sedaj opravljenih del, garancij-
ski rok, na podlagi ponderiranih meril je bil
izbran najugodnejši ponudnik Cestno pod-
jetje Novo mesto d.d., Ljubljanska cesta 47,
Novo mesto.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 23. 2.
1998 ob 9. uri, na naslovu: Uprava za no-
tranje zadeve Novo mesto, Jerebova ulica
1, Novo mesto.

Št. prispelih ponudb: 6, najnižja cena:
25,625.662 SIT, najvišja cena 35,661.842
SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).
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Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 5 z dne 23. 1. 1998,
Ob-320.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila 10. 4. 1998.

Št. 0048-308/11-98 Ob-1802
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Ministrstvo za notranje zadeve, kont.
oseba Borut Jug, Štefanova 2, Ljubljana,
tel. 061/1724-825, faks 061/1724-894.

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

Navedba vsebine: izdelava, dobava in
montaža kovinske opreme za objekt Po-
licija Novo mesto.

3. Orientacijska vrednost naročila:
35,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 15. 5. 1998 in zaključek 5. 6. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena; druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-
vane preference za domače ponudnike v
višini 10%.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: cena, sposobnost, garancijski
rok, kvaliteta izdelka, rok izvedbe. Na pod-
lagi ponderiranih meril je bil izbran za naju-
godnejšega ponudnika Lesnina MG opre-
ma d.d., Parmova 53, Ljubljana.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudbje je bilo 2. 3.
1998 ob 9. uri na naslovu: Uprava za notra-
nje zadeve Novo mesto, Jerebova ulica 1,
Novo mesto.

Št. prispelih ponudb: 7, najnižja cena:
33,960.842,56 SIT, najvišja cena
35,240.857 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa:  Uradni list RS, št. 5, z dne 23. 1. 1998;
Ob-318.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila 10. 4. 1998.

Št. 0048-308/8-98 Ob-1803
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Ministrstvo za notranje zadeve, kont.
oseba Borut Jug, Štefanova 2, Ljubljana,
tel. 061/1724-825, faks 061/1724-894.

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

Navedba vsebine: mizarska dela: izde-
lava dobava in montaža opreme po meri
in nabava, dobava in postavitev oziroma
montaža serijske opreme za pisarne in
samske sobe za objekt Policija Novo me-
sto, Ljubljanska cesta.

3. Orientacijska vrednost naročila:
94,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 15. 5. 1998 in zaključek 15. 6. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena; druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-
vane preference za domače ponudnike v
višini 10%.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: cena, sposobnost, kvaliteta izdel-
ka, garancijski rok, rok izvedbe. Na podlagi
ponderiranih meril je bil izbran najugodnejši
ponudnik obrtna zadruga Hrast, z.o.o., Ada-
mičeva 2, Novo mesto.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 2. 3.
1998 ob 11. uri na naslovu: Uprava za no-
tranje zadeve Novo mesto, Jerebova ulica
1, Novo mesto.

Št. prispelih ponudb: 11, najnižja cena:
59,352.081,60 SIT, najvišja cena
66,181.221 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 5, z dne 23. 1. 1998;
Ob-319

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila 10. 4. 1998.

Št. 0048-308/16-98 Ob-1805

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Ministrstvo za notranje zadeve, kont.
oseba Borut Jug, Štefanova 2, Ljubljana,
tel. 061/1724-825, faks 061/1724-894.

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

postavitev opreme za fitness in borilne
veščine za objekt Policija Novo mesto.

3. Orientacijska vrednost naročila:
8,500.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 7. 6. 1998 in zaključek 10. 6. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena; druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-
vane preference za domače ponudnike v
višini 10%.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: cena, sposobnost, kvaliteta izdel-
ka, garancijski rok, rok izvedbe. Na podlagi
ponderiranih meril je bil izbran za najugod-
nejšega ponudnika Ferro Črtalič, uvoz, iz-
voz, d.o.o., Sela 47, Dolenjske toplice.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 9. 3.
1998 ob 12. uri na naslovu: Uprava za no-
tranje zadeve Novo mesto, Jerebova ulica
1, Novo mesto.

Št. prispelih ponudb: 5, najnižja cena:
8,390.000 SIT, najvišja cena 9,475.800
SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 11, z dne 13. 2.
1998; Ob-694.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila 10. 4. 1998.

Ministrstvo za notranje zadeve
Ljubljana

Ob-1806
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Elektro-Slovenija, d.o.o., kont. oseba
Milan Kenda, Hajdrihova 2, Ljubljana,
tel. 061/174-24-40, faks 061/174-24-42.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela in elektromontažna dela – zame-
njava VN opreme v RTP 400/220/110
kV Podlog.

3. Orientacijska vrednost naročila:
18,000.000 SIT.

4. Rok izvedbe del: do 4. oktobra 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: merila,

navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-

števane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro ponud-

be: skupna ponudbena cena, plačilni pogo-
ji, reference ponudnika.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 26. 3.
1998 ob 10. uri v sejni sobi Elektro-Slove-
nija, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 4, najnižja ce-
na: 13,642.728,80 SIT, najvišja cena:
17,413.588 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 13, z dne 20. 2.
1998; Ob-724.

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

Št. 8120/1998/569 Ob-1807
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Elektro-Slovenija, d.o.o., kont. oseba
Milan Kenda, Hajdrihova 2, Ljubljana,
tel. 061/174-24-40, faks 061/174-24-42.

2. Predmet javnega naročila: izvajanje
gozdnih poselkov in širitev DV tras na
območju Podlog.

3. Orientacijska vrednost naročila:
10,000.000 SIT.

4. Rok izvedbe del: 1. 5. 1998–30. 4.
1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.



Stran 3244 / Št. 31 / 18. 4. 1998 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Opis odločujočih meril za izbiro ponud-
be: skupna ponudbena cena, plačilni pogo-
ji, reference ponudnika.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 30. 3.
1998 ob 9. uri v sejni sobi Elektro-Sloveni-
ja, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 5, najnižja ce-
na: 8,195.175 SIT, najvišja cena:
10,447.650 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 15, z dne 27. 2.
1998; Ob-862.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 24. 4. 1998.

Št. 8174/1998/585 Ob-1808
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Elektro-Slovenija, d.o.o., kont. oseba
Ivan Lozej, Hajdrihova 2, Ljubljana, tel. 386
61 174-24-27, faks 386 61 888-24-33.

2. Predmet javnega naročila: montaža
naprav za prenos kriterija distančne
zaščite za DV 2 × 110 kV Selce–Laško.

3. Orientacijska vrednost naročila:
1,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja storitev:
začetek: november 1998, zaključek: no-
vember 1998,

5. Utemeljitev izbire ponudnika: merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.

Opis odločujočih meril za izbiro ponud-
be: zagotavljanje kvalitete, skupna ponud-
bena cena, reference ponudnika, rok plači-
la, rok izvedbe.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 17. 3.
1998 ob 10. uri v sejni sobi Elektro-Slove-
nija, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 2, najnižja ce-
na: 1,150.684 SIT, najvišja cena:
1,288.660 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 13, z dne 20. 2.
1998; Ob-742.

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

Elektro-Slovenija, d.o.o.

Ob-1809
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakul-
teta, kont. oseba prof. dr. Azra Pogačnik,
Gerbičeva 60, Ljubljana, tel. 17-79-118.

2. Predmet javnega naročila

Navedba vsebine:
a) 12 kom secirnih miz,
b) 12 kom šolskih mikroskopov.
3. Orientacijska vrednost naročila:

3,500.000 SIT.
4. Dobavni rok: 2 meseca
5. Utemeljitev izbire ponudnika
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe:
a) ponudnik PVC (kovinski izdelki), Hote-

drščica 82 in b) Tehnooptika Smolnikar
Ljubljana, Novi trg 2, izpolnjujeta odločujo-
ča merila za izbiro: reference, cena, garan-
cija, kvaliteta.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 25. 3.
1998 ob 10. uri, na naslovu: UL, Veterinar-
ska fakulteta, Gerbičeva 60, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 20.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 18, z dne 6. 3. 1998;
Ob-1033.

Univerza v Ljubljani
Veterinarska fakulteta

Ob-1810
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Mestna občina Murska Sobota, kont.
oseba Viher Jožica, Kardoševa 2, Murska
Sobota, tel. 069/31-000, faks 21-861, so-
ba št. 20.

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

PGD in PZI za izgradnjo kanalizacije v
Krogu in Satahovcih.

3. Orientacijska vrednost naročila:
4,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 90 dni.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga

merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-

števane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: najugodnejši rok plačila.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 12. 3.

1998 ob 12.30, na naslovu: Mestna občina
Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska So-
bota.

Število prispelih ponudb: 4, najnižja cena:
2,300.000 SIT, najvišja cena: 3,800.000 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 13, z dne 20. 2.
1998; Ob-787.

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

Ob-1811
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Mestna občina Murska Sobota, kont.
oseba Viher Jožica, Kardoševa 2, Murska
Sobota, tel. 069/31-000, faks 21-861, so-
ba št. 20.

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

PGD in PZI za čistilno napravo in kanali-
zacijo v Bakovcih.

3. Orientacijska vrednost naročila:
5,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 90 dni.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga

merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-

števane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: najugodnejši rok plačila.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 12. 3.

1998 ob 12.30, na naslovu: Mestna občina
Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska So-
bota.

Število prispelih ponudb: 6, najnižja ce-
na: 3,610.000 SIT, najvišja cena:
21,300.000 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 13, z dne 20. 2.
1998; Ob-788.

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

Mestna občina Murska Sobota

Št. 8-167 Ob-1843
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Naročnik del je Cankarjev dom, kul-

turni in kongresni center, Prešernova 10,
Ljubljana.

2. Predmet razpisa je bil obnova sistema
požarnega javljanja.

3. Ponujene cene so bile med
20,019.864 in 37,997.574 SIT.

4. Pričetek izvajanja storitev bo april 1998.
5. Pri izboru so bila upoštevana merila

podana v razpisni dokumentaciji.
6. Javno odpiranje dvanajstih ponudb je

bilo 17. marca 1998 ob 15. uri v prostorih
naročnika.

7. Razpis je bil objavljen v Uradnem listu
RS, št. 11 z dne 13. 2. 1998 na strani
1059.

8. Izbran ponudnik je VTZ d.o.o., Kopr-
ska 94, 1001 Ljubljana.

Št. 8-167 Ob-1844
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Naročnik del je Cankarjev dom, kul-

turni in kongresni center, Prešernova 10,
Ljubljana.
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2. Predmet razpisa je bil izvajanje go-
stinskih storitev za potrebe naročnika in na-
jem prostora ter opreme.

3. Skupna najemnina znaša 4500 DEM
mesečno v tolarski protivrednosti.

4. Pričetek izvajanja storitve bo 1. 9.
1998.

5. Pri izboru so bila upoštevana merila
podana v razpisni dokumentaciji.

6. Javno odpiranje šestih ponudb je bilo
17. 3. 1998 ob 12. uri v prostorih naročni-
ka.

7. Razpis je bil objavljen v Uradnem listu
RS, št. 11 dne 13. 2. 1998 na strani 1059.

8. Izbran ponudnik je Andamea Kuko-
vec Iztok s.p.

Cankarjev dom

Št. 7/98 Ob-1845
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Stanovanjski sklad ljubljanskih občin,
Zarnikova 3, Ljubljana, tel. 061/17-10-600,
faks 061/301-478.

2. Predmet javnega naročila: izgradnja
neprofitnih stanovanj v objektih v nizih
C in D s pripadajočimi garažami in ko-
munalnimi priključki v območju urejanja
CS 7/8 Nove Poljane v Ljubljani.

3. Orientacijska vrednost naročila:
3.580,000.000 SIT

4. Predvideni rok začetka del: maj 1998
po podpisu izvajalske pogodbe in uvedbe
izvajalca v delo.

Dokončanje del: januar 2000.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga

merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-

števane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe:
– ponudbena cena,
– kvaliteta,
– garancijski rok,
– dinamika plačil,
– manipulativni stroški,
– odlog plačil.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo dne 6. 2.

1998 ob 12. uri v sejni sobi Stanovanjske-
ga sklada ljubljanskih občin na Zarnikovi 3,
Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 6, najnižja ce-
na 3.732,882.717 SIT, najvišja cena
4.264,889.905 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: zbiranje po-
nudb (54. člen ZJN) s predhodno izvede-
nim javnim razpisom za predhodno ugotav-
ljanje sposobnosti (43. člen ZJN).

8. Datum in številka objave javnega raz-
pisa: Uradni list RS, št. 59/97.

9. Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 17. 4. 1998.

Stanovanjski sklad ljubljanskih občin

Ob-1846A
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Sta-
nislav Medvešek, Trg revolucije 12, Trbov-
lje, tel. 0601/26-144, 0601/21-086, faks
0601/26-642.

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

cevi in priključkov.
3. Orientacijska vrednost naročila:

28,200.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek 1. 3. 1998 in zaključek 31. 12. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga

merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-

števane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: merila navedena v razpisu in raz-
pisni dokumentaciji.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 19. 3.
1998 ob 9. uri, na naslovu: RTH, d.o.o.,
Trbovlje, Trg revolucije 12, Trbovlje.

Število prispelih ponudb: 5,
a) visokotlačne cevi: najnižja vrednost:

13,295.720 SIT, najvišja vrednost:
18,502.465 SIT;

b) priključki: najnižja vrednost:
9,943.723 SIT, najvišja vrednost:
10,589.142 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 15, z dne 27. 2.
1998; Ob-932B.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 3. 4. 1998.

Ob-1846B

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Sta-
nislav Medvešek, Trg revolucije 12, Trbov-
lje, tel. 0601/26-144, 0601/21-086, faks
0601/26-642.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nakup rezervnih de-

lov za transportno mehanizacijo.
3. Orientacijska vrednost naročila:

50,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 6 mesecev.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga

merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-

števane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: merila navedena v razpisu in raz-
pisni dokumentaciji.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 5. 3.
1998 ob 8. uri, na naslovu: RTH, d.o.o.,
Trbovlje, Trg revolucije 12, Trbovlje.

Število prispelih ponudb: 2, najnižja vred-
nost: 22,316.616 SIT, najvišja vrednost:
49,785.874 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: zbiranje po-
nudb (54. člen ZJN).

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 27. 3. 1998.

Ob-1846C
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Sta-
nislav Medvešek, Trg revolucije 12, Trbov-
lje, tel. 0601/26-144, 0601/21-086, faks
0601/26-642.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nakup delov za vise-

čo progo.
3. Orientacijska vrednost naročila:

24,500.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek 1. 3. 1998 in zaključek 31. 12. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga

merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-

števane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: merila navedena v razpisu in raz-
pisni dokumentaciji.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 9. 3.
1998 ob 9. uri, na naslovu: RTH, d.o.o.,
Trbovlje, Trg revolucije 12, Trbovlje.

Število prispelih ponudb: 2, najnižja vred-
nost: 23,713.600 SIT, najvišja vrednost:
24,440.900 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: zbiranje po-
nudb (54. člen ZJN).

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 3. 4. 1998.

Ob-1846Č
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Sta-
nislav Medvešek, Trg revolucije 12, Trbov-
lje, tel. 0601/26-144, 0601/21-086, faks
0601/26-642.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nakup osebnih ra-

čunalnikov, tiskalnikov in risalnikov.
3. Orientacijska vrednost naročila:

7,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek 1. 4. 1998 in zaključek 31. 12. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga

merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-

števane preference za domače ponudnike.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 19. 3.

1998 ob 11. uri, na naslovu: RTH, d.o.o.,
Trbovlje, Trg revolucije 12, Trbovlje.

Število prispelih ponudb: 4,
a) osebni računalniki: najnižja vrednost:

4,075.050 SIT, najvišja vrednost:
5,019.000 SIT;
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b) tiskalniki in risalniki: najnižja vrednost:
1,592.761,80 SIT, najvišja vrednost:
1,777.965 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 15, z dne 27. 2.
1998; Ob-932Č.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 3. 4. 1998.

Ob-1846D

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Sta-
nislav Medvešek, Trg revolucije 12, Trbov-
lje, tel. 0601/26-144, 0601/21-086, faks
0601/26-642.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nakup tračnic.
3. Orientacijska vrednost naročila:

18,100.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek 1. 3. 1998 in zaključek 31. 12. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga

merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-

števane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: merila navedena v razpisu in raz-
pisni dokumentaciji.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 20. 3.
1998 ob 11. uri, na naslovu: RTH, d.o.o.,
Trbovlje, Trg revolucije 12, Trbovlje.

Število prispelih ponudb: 2, najnižja vred-
nost: 19,320.000 SIT, najvišja vrednost:
19,917.886,80 SIT;

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 15, z dne 27. 2.
1998; Ob-932A.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 3. 4. 1998.

Ob-1846E

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Sta-
nislav Medvešek, Trg revolucije 12, Trbov-
lje, tel. 0601/26-144, 0601/21-086, faks
0601/26-642.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nabava izdelkov zaš-

čite.
3. Orientacijska vrednost naročila:

34,700.000 SIT.
4. Dobavni rok: 12 mesecev.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga

merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudni-
ke.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: merila navedena v razpisu in raz-
pisni dokumentaciji.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 6. 3.
1998 ob 10. uri, na naslovu: RTH, d.o.o.,
Trbovlje, Trg revolucije 12, Trbovlje.

Število prispelih ponudb: 8.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavlja-
njem sposobnosti.

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 11, z dne 13. 2.
1998; Ob-691.

8. Sposobnost je bila podeljena: Pego,
d.o.o., Celje, M&P, d.o.o., Trbovlje, Gu-
miks, d.o.o., Kamnik.

Ob-1846F

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Sta-
nislav Medvešek, Trg revolucije 12, Trbov-
lje, tel. 0601/26-144, 0601/21-086, faks
0601/26-642.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nakup gumi trans-

portnih trakov.
3. Orientacijska vrednost naročila:

47,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek 1. 4. 1998 in zaključek 31. 12. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga

merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-

števane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: merila navedena v razpisu in raz-
pisni dokumentaciji.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 31. 3.
1998 ob 11. uri, na naslovu: RTH, d.o.o.,
Trbovlje, Trg revolucije 12, Trbovlje.

Število prispelih ponudb: 5,
a) gumi transportni trakovi kvalitete “K”:

najnižja vrednost: 36,440.775 SIT, najvišja
vrednost: 44,878.207,80 SIT;

b) gumi transportni trakovi kvalitete “NL”:
najnižja vrednost: 3,787.300 SIT, najvišja
vrednost: 5,951.190 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 15, z dne 27. 2.
1998; Ob-932C.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 6. 3. 1998.

RTH, d.o.o., Trbovlje

Ob-1847

Na podlagi 42. in 50. člena zakona o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objav-
ljamo

sklep
o priznanju sposobnosti

1. Naročnik: Splošna bolnišnica Celje,
Oblakova 5, kont. oseba Roman Kampoš,
dipl. inž., tel. 063/441-133, faks
063/481-219.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: računalniška opre-

ma.
3. Orientacijska vrednost naročila:

28,000.000 SIT.
4. Ime oziroma naziv ponudnika, ki mu

je bila priznana sposobnost in obdobje, za
katerega je priznana:

  1. Biro Teal, d.o.o., Laško,
  2. Comtron, d.o.o., Maribor,
  3. Oria Computers, d.o.o., Zagorje ob

Savi,
  4. Gorenje Point, d.o.o., Velenje,
  5. Lancom, d.o.o., Maribor,
  6. PCX Computers, d.o.o., Ljubljana.
Čas priznanja sposobnosti: 12 mesecev,

od 1. 4. 1998 do 31. 3. 1999.
5. Utemeljitev izbire ponudnika
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-

števane preference za domače ponudnike.
Kriterij za izbiro ponudb: kriteriji iz razpi-

sne dokumentacije.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 16. 3.

1998 ob 9. uri v Splošni bolnišnici Celje,
Oblakova 5, Celje.

Število prispelih ponudb: 8.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavlja-
njem sposobnosti (50. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 11, z dne 13. 2.
1998; Ob-631.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 10. 4. 1998.

Splošna bolnišnica Celje

Št. 116/98 Ob-1848
Otroški vrtec Metlika, Župančičeva 1,

Metlika, na podlagi tretjega odstavka
42. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Otroški vrtec Metlika, Župančičeva 1,
Metlika, kont. oseba ravnateljica Frančiška
Hauptman, tel. 068/58-198, faks
068/58-198.

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

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

blago.
3. Orientacijska vrednost naročila:

10,150.000 SIT.
4. Dobavni rok: 12 mesecev.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: višina

cene, kvaliteta blaga ter druga merila, nave-
dena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-
vane preference za domače ponudnike v
višini 10%.
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Opis odločujočih meril za izbiro izbra-
ne ponudbe: višina cene, kvaliteta blaga,
sposobnost prilagojena potrebam naroč-
nika (določitev namembnega kraja, dosta-
va takoj po prejemu naročila), plačilni po-
goji.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 23. 3.
1998 ob 11. uri, na naslovu: Otroški vrtec
Metlika, Župančičeva 1, Metlika, v prosto-
rih knjižnice.

Število prispelih ponudb: za sukcesivno
dobavo prehrambenih artiklov po skupinah:
13, in sicer I. kruh. 2, II. mleko in mlečni
izdelki: 1, III. sadje in zelenjava: 1, IV. meso
in mesni izdelki: 4, V. skupina: splošno pre-
hrambeno blago: 5.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 15, z dne 27. 2.
1998; Ob-819.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 10. 4. 1998.

Otroški vrtec Metlika

Ob-1849

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Zavod za zdravstveno varstvo Kranj,
kont. oseba Miro Zavrl, ek., Gosposvetska
ulica 12, Kranj, tel. 064/28-20, faks
064/226-702.

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

ga materiala.
3. Orientacijska vrednost naročila:

4,500.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja dobav: 12 mesecev, začetek
15. 4. 1998 in zaključek 14. 4. 1999.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena; druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-
vane preference za domače ponudnike v
višini10%.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: dobavni rok, plačilni rok.

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

Javno odpiranje ponudb je bilo 16. 3.
1998 ob 11. uri, na naslovu: Zavod za
zdravstveno varstvo Kranj, odpiranje vodi
Mitja Ulčar, dipl. jur., Gosposvetska ulica
12, Kranj, sejna soba.

Število prispelih ponudb: 4, najnižja ce-
na: 2,722.717 SIT, najvišja cena:
3,389.165 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 15 z dne 27. 2. 1998;
Ob-871A.

Zavod za zdravstveno varstvo Kranj

Su 65-3/98 Ob-1850
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Okrožno sodišče v Kranju, kont. osebi
Tone Pfajfar ali Karolina Rozman, Zoisova
2, Kranj, tel. 064/226-666.

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

pisarniškega in računalniškega potro-
šnega materiala.

3. Orientacijska vrednost naročila:
13,000.000 SIT.

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

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 24. 3.
1998, na naslovu: Okrožno sodišče v Kra-
nju, Zoisova 2, Kranj.

Število prispelih ponudb: 4, najnižja ce-
na: za zahtevane vzorce je 2, 582.105,20
SIT, najvišja cena: za zahtevane vzorce je
3,279.451,95 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 18, z dne 6. 3. 1998;
Ob-976.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 18. 4. 1998.

Okrožno sodišče v Kranju

Ob-1881
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Naziv in sedež naročnika: Inštitut za

celulozo in papir Ljubljana, p.o., Bogišičeva
8, tel. 061/12-59-200, faks
061/217-797.

2. Predmet javnega naročila:
  1. merilni sistem za karakterizacijo

papirja,
  2. spremljajoča oprema ozonatorja.
3. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
Inštitut za celulozo in papir Ljubljana,

p.o., Bogišičeva, dne 26. 1. 1998 ob
9. uri.

Prispelo je 5 veljavnih ponudb za 1. toč-
ko predmetnega razpisa in 3 veljavne po-
nudbe za 2. točko predmetnega razpisa.

4. Datum in številka objave javnega raz-
pisa: Uradni list RS, št. 1, z dne 9. 1. 1998.

5. Na podlagi predloga komisije za iz-
vedbo javnega razpisa za izbiro najugodnej-
šega ponudnika za nabavo:

  1. merilni sistem za karakterizacijo pa-
pirja, se je komisija tako po tehnični kot tudi
stroškovni plati odločila, da izbere podjetje
Proton, d.o., računalniški inženiring, Pod-
peč 89a, 1352 Preserje in firmo Fibro,
Švedska,

  2. spremljajoča oprema ozonatorja, se
je komisija tako po tehnični kot tudi stroškov-

ni plati odločila, da izbere podjetje Chem-
tech, d.o.o., Partizanska c. 3–5, Maribor.

Inštitut za celulozo
in papir Ljubljana, p.o.

Št. 131/1-98 Ob-1883

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Občina Izola, po koncesijski pogodbi
Stavbenik, servisne storitve, d.o.o., Koper,
kont. oseba Zdenka Kofol-Dobrila, gr. inž.,
Cankarjev drevored 17, Izola,
tel. 066/647-646, faks 066/647-651.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

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

A) rekonstrukcija obstoječega objek-
ta v etažnosti P+1+M,

B) dozidava v etažnosti P+2,
C) ureditev treh stanovanjskih enot.
3. Orientacijska vrednost naročila:

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

tek 15. 5. 1998 in zaključek 15. 10. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja

cena; druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: ponudbena cena za razpisana de-
la v celoti iz popisa del s fiksno skupno
ceno, rok izvedbe.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 3. 4.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Občina Izola,
Urad za komunalni razvoj, Postojnska 3,
Izola.

Naročnik: Občina Izola, po koncesijski
pogodbi Stavbenik, servisne storitve, d.o.o.,
Koper, Cankarjev drevored 17, Izola.

Število prispelih ponudb: 8, najnižja ce-
na: 19,000.000 SIT, najvišja cena:
27,290.456 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 20, z dne 13. 3.
1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 18. 4. 1998.

Ob-1884

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

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

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

3. Orientacijska vrednost naročila:
10,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 60 dni po podpisu po-
godbe.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena; druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: celovitost ponudbe, cena.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 3. 4.
1998 ob 12. uri, na naslovu: Občina Izola,
Urad za komunalni razvoj, Postojnska 3, Izo-
la.

Naročnik: Občina Izola, po koncesijski
pogodbi Stavbenik, servisne storitve, d.o.o.,
Koper, Cankarjev drevored 17, Izola.

Število prispelih ponudb: 6, najnižja ce-
na: 9,792.492 SIT, najvišja cena:
15,436.515 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 20, z dne 13. 3.
1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 18. 4. 1998.

Občina Izola

Št. 27/98 Ob-1871
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Vzgojno-varstveni zavod Murska Sobo-
ta, Talanyijeva 6, kont. oseba Mira Vohar,
tel. 069/21-742, faks 21-742.

2. Predmet javnega naročila: blago.
3. Orientacijska vrednost naročila:

24,850.000 SIT.
4. Dobavni rok: 12 mesecev.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: kvalite-

ta, cena, druga merila, navedena v razpisni
dokumentaciji.

Ime in naziv ponudnikov, ki so bili izbra-
ni, kot najugodnejši ponudniki:

  1. skupina (goveje in svinjsko meso ter
izdelki): Pomurska trženje Ljubljana, d.o.o.,
Parmova 45, Ljubljana,

  2. skupina (meso perutnine, izdelki in
jajca),

  3. skupina (mleko in mlečni izdelki): Po-
murske mlekarne, d.d., Murska Sobota,

  4. skupina (olje in izdelki olja): Veletr-
govina Potrošnik, d.d., Murska Sobota,

  5. skupina (zelenjava sveža, vložena in
zamrznjena),

  6. skupina (sveže, zamrznjeno in suho
sadje ter sokovi),

  7. skupina (drobni prehrambeni artikli):
Veletrgovina Potrošnik, d.d., Murska So-
bota,

  8. skupina (kruh-pekovski izdelki in
slaščičarski izdelki):

  a) kruh-pekovski izdelki: Mlinopek,
d.d., Industrijska 11, Murska Sobota,

  b) slaščičarski izdelki: Bolero, d.o.o.,
proizvodnja, trgovina, posredovanje, mar-
keting, Lendavska 32, Murska Sobota.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: javno odpiranje ponudb je bilo
31. 3. 1998 ob 10. uri, na naslovu: Vzgoj-
no-varstveni zavod Murska Sobota, Talanyi-
jeva 6.

Število prispelih ponudb: 16.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 11, z dne 13. 2.
1998.

Vzgojno-varstveni zavod Murska
Sobota

Št. 343/13-1/98 Ob-1872

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Občina Kranjska Gora, kont. oseba Ne-
da Kovačič, Kolodvorska 1a, Kranjska Go-
ra, tel. 064/881-846, faks 064/881-350.

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

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

3. Orientacijska vrednost naročila:
19,000.000 SIT.

4. Rok za začetek oziroma dokončanje
del: 5 mesecev, začetek 1. 6. 1998, za-
ključek 30. 10. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: ponudbena cena, plačilni pogoji
in drugo.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 31. 3.
1998 ob 12. uri, na naslovu: Občina Kranj-
ska Gora, Kolodvorska 1a, Kranjska Gora.

Število prispelih ponudb: 4, najnižja ce-
na: 17,908.662 SIT, najvišja cena:
23,240.458 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 20, z dne 13. 3.
1998.

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

Občina Kranjska Gora

Št. 45/40 Ob-1873

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Elektro Gorenjska, javno podjetje za di-
stribucijo električne energije, d.d., Kranj,
Bleiweisova c. 6, Kranj.

2. Predmet javnega naročila: izbira us-
posobljenih izvajalcev za dobavo blaga.

Navedba vsebine: material in oprema
za izgradnjo in vzdrževanje elektroener-
getskih vodov in naprav.

3. Orientacijska vrednost naročila: za ob-
dobje 12 mesecev 170,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: postopno v roku 12 mese-
cev.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: javno odpiranje ponudb je bilo
10. 3. 1998 ob 8. uri, na naslovu: Elektro
Gorenjska, d.d., Bleiweisova c. 6, Kranj,
sejna soba.

Število prispelih ponudb: 22.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro dobaviteljev s predhodnim ugotav-
ljanjem sposobnosti (50. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 9, z dne 6. 2. 1998.

Elektro Gorenjska, d.d.

Ob-1874

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Upravna enota Murska Sobota, kont.
oseba Milena Auguštin, Kardoševa 2, Mur-
ska Sobota, tel. 069/31-000, int. 432, faks
069/32-681.

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

3. Orientacijska vrednost naročila:
6,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 15. 4. 1998 in zaključek 31. 12. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: cena, plačilni pogoji, dobava in
drugo.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: javno odpiranje ponudb je bilo
10. 3. 1998 s pričetkom ob 12. uri, na
naslovu: Upravna enota Murska Sobota,
Kardoševa 2, Murska Sobota.

7. Število prispelih ponudb: 3.
8. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

9. Datum in številka objave javnega raz-
pisa: Uradni list RS, št. 15, z dne 27. 2.
1998; Ob-1506.

Upravna enota Murska Sobota

Št. 153/03 Ob-1875

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 naročni-

ka: Institut informacijskih znanosti, Prešer-
nova 17, Maribor.

2. Predmet javnega naročila: osebno
vozilo.

3. Orientacijska vrednost naročila:
5,900.000 SIT.

4. Rok dobave: 45 dni.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najugod-

nejša cena in druga merila, navedena v raz-
pisni dokumentaciji.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 7. 4.
1998 ob 10. uri, na IZUM Maribor.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 24, z dne 27. 3.
1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 9. 4. 1998.

IZUM Maribor

Ob-1876

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Slovenske železnice, d.d., kont. oseba
Branka Potočnik Kranjc, dipl. inž. gr., Ko-
lodvorska ul. 11, Ljubljana,
tel. 13-13-144/int. 2327, faks 13-36-037,
soba št. 210.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

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

3. Orientacijska vrednost naročila:
35,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 1 mesec.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja

cena; druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: najnižja cena, reference.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 24. 3.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Slovenske
železnice, d.d., Kolodvorska 11, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-
na: 25,718.900 SIT, najvišja cena:
46,270.100 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 13, z dne 20. 2.
1998; Ob-707.

Slovenske železnice, d.d.,
Infrastruktura

Ob-1877
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Rudnik lignita Velenje, kont. oseba
Zdenko Lah, dipl. inž. el., Partizanska 78,
Velenje, tel. 063/853-312 – 1277, faks
063/853-318, soba št. 241 e-mail
Zdenko.Lah@RLV.SI.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: energetski in signal-

ni kabli za rudarstvo.
3. Orientacijska vrednost naročila:

77,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 9 mesecev.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga

merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-

števane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: najugodnejša cena in najugod-
nejši plačilni pogoji.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 30. 3.
1998 ob 12. uri, na naslovu: Rudnik lignita
Velenje, Partizanska 78, Velenje.

Število prispelih ponudb: 6, najnižja ce-
na: 59,159.800 SIT, najvišja cena:
76,988.697,33 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 15, z dne 27. 2.
1998; Ob-928.

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

Rudnik lignita Velenje

Ob-1878
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Carinska uprava RS, kont. oseba Bar-
bara Gašperlin, Šmartinska 130, Ljubljana,
tel. 061/140-10-44, int. 22-77, faks
061/140-21-55, soba št. 719 e-mail
Barbara.Gasperlin@curs.sigov.mail.si.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: izdelava delov letne

in zimske carinske uniforme; letnih in
zimskih srajc ter letnih kap. Dobava de-
lov letne in zimske carinske uniforme
bo na lokacijah posameznih carinarnic:
Celje, Dravograd, Jesenice, Koper, Ljub-
ljana, Maribor, Murska Sobota, Nova Go-
rica in Sežana.

3. Orientacijska vrednost naročila:
27,730.000 SIT, 13,050.000 SIT za letne
srajce, 11,280.000 SIT za zimske srajce,
3,400.000 SIT za letne kape.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek: letne srajce 31. 5. 1998 in zaključek
30. 6. 1998, zimske srajce 15. 7. 1998 in
zaključek 31. 8. 1998, letne kape 25. 4.
1998 in zaključek 31. 5. 1998

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-
vane preference za domače ponudnike v
višini 10%.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: naročnik ni sprejel sklepa o izbiri
najugodnejšega ponudnika za izdelavo de-
lov letne in zimske carinske uniforme v skla-
du z 2. točko 42. člena ZJN.

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

Javno odpiranje ponudb je bilo 2. 4.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Carinska upra-
va RS, Šmartinska 130, Ljubljana, sejna so-
ba, 11. nadstropje.

Število prispelih ponudb: 5, najnižja ce-
na: za letne srajce 12,425.000 SIT, za zim-
ske srajce 10,290.000 SIT, za letne kape
2,703.960 SIT; najvišja cena: za letne sraj-
ce 12,598.950 SIT, za zimske srajce
10,362.450 SIT, za letne kape 3,706.200
SIT.

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

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 20, z dne 13. 3.
1998.

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

Carinska uprava RS

Oddaja javnega naročila brez
javnega razpisa (55. člen)

Št. 70/98 Ob-1885
Na podlagi tretjega odstavka 55. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Termoelektrarna toplarna Ljubljana,
kont. oseba Roman Povše, Toplarniška 19,
Ljubljana, tel. 446-646, faks 444-567.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: oprema proizvajal-

ca BOPP & REUTHER za krmiljenje var-
nostnih ventilov na kotlih 1 in 2.

3. Orientacijska vrednost naročila:
10,751.910 SIT neto + uvozne dajatve.

4. Dobavni rok: 3 mesece.
5. Utemeljitev izbire ponudnika:
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: oprema proizvajalca BOPP & RE-
UTEHR je vgrajena že za krmiljenje varnost-
nih ventilov parovodov na kotlih 1. in 2.
zaradi kompatibilnosti je potrebna oprema
B & R tudi za krmiljenje varnostnih ventilov
na bobnih kotlov 1. in 2.

Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, p.o.

Javni razpisi

Ob-1792
Na podlagi 20. člena zakona o financira-

nju javne porabe (Ur. l. RS, št. 48/90,
34/91, 23/92, 30/92, 52/92 in 7/93)
Občina Dobrepolje, Videm 35, Videm-Do-
brepolje razpisuje
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javni razpis
za izbiro najugodnejšega

izvajalca za asfaltiranje lokalnih cest
in javnih poti v Občini Dobrepolje
1. Predmet razpisa je izbira najugodnej-

šega izvajalca za asfaltiranje lokalnih in kra-
jevnih cest na območju Občine Dobrepolje
v letu 1998.

2. Investitor del je Občina Dobrepolje,
Videm 35, Videm-Dobrepolje, ki jo zastopa
župan Anton Jakopič.

3. Razpisna dokumentacija je na voljo vsak
delovni dan od 8. do 10. ure v prostorih Obči-
ne Dobrepolje Videm 35, Videm-Dobrepolje

4. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so: popolnost ponudbe, reference,
ponudbena cena, način plačila in fiksnost
cen, opcija ponudbe, druge ugodnosti.

5. Vrednost ponudbenih del je
ca. 20,000.000 SIT. Investitor si pridržuje
pravico zmanjšati ali povečati razpisan ob-
seg del z ozirom na razpoložljiva finančna
sredstva. V tem primeru ponudnik - izvaja-
lec ni upravičen do odškodnine.

5. Rok za dostavo ponudb je 15. delovni
dan od datuma objave tega razpisa v Urad-
nem listu RS do 8.30. Pri tem se dan objave
(datum Uradnega lista RS), sobote, nedelje
in prazniki ne štejejo kot delovni dnevi. Po-
nudniki ponudbe lahko pošljejo po pošti ali
dostavijo osebno na naslov Občina Dobre-
polje, Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje, v
zapečateni kuverti z oznako “Razpis za asfal-
tiranje - Ne odpiraj. Na kuverti mora biti napi-
san točen naziv in naslov ponudnika.

6. Odpiranje ponudb bo še isti dan ob
10. uri v prostorih Občine Dobrepolje.

7. Ponudniki bodo o izbiri izvajalca ob-
veščeni v 20 dneh od dneva odpiranja po-
nudb.

Občina Dobrepolje

Ob-1858
Servis skupnih služb Vlade Republike

Slovenije za mednarodni mejni prehod Pre-
del objavlja

vabilo k sodelovanju v ponovnem
javnem razpisu

za izvedbo del na območju
Mednarodnega mejnega prehoda

Predel na slovensko-italijanski meji
št. projekta: SL-9506.01.01

Projekt financira Evropska unija s sreds-
tvi PHARE v okviru Programa prekomejne-
ga sodelovanja in Republika Slovenija z last-
nimi sredstvi. Na razpis se lahko enako-
pravno prijavijo vse fizične in pravne osebe
iz držav članic Evropske unije ali iz dežel
koristnic programa PHARE, in iz teh dežel
morajo izvirati tudi materiali in oprema, ki se
bodo vgrajevali ter storitve, ki se bodo izva-
jale po sklenitvi pogodbe.

1. Predmet razpisa
Objavlja se razpis za izbiro izvajalca za

izgradnjo:
– povezovalne ceste med mejnima pre-

hodoma Republike Slovenije in Italije,
– celotne nadstrešnice s kontrolno kabi-

no, inštalacijsko infrastrukturo in prometno
ureditvijo,

– konstrukcijske navezave nadstrešnice
na obstoječ kontrolni objekt s prilagoditvijo
kontrolnega objekta za mejno poslovanje.

Predvideni rok pričetka del je takoj po
podpisu pogodbe, predvideni rok dokonča-
nja del pa je 6 mesecev.

Ponudbe za izvedbo objektov naj pred-
ložijo samo tiste izvajalske organizacije, ki
izpolnjujejo naslednje minimalne, vendar ne
s tem omejene kriterije:

– letni promet gradbenih del v letih 1996
in 1997, v višini 700.000,00 ECU,

– uspešne izkušnje kot glavni izvajalec
gradbenih del pri vsaj dveh projektih v zad-
njih treh letih, ki je po naravi in zapletenosti
primerljiv z razpisanimi deli,

– delež dolgov v virih sredstev ne sme
presegati 65%.

2. Razpisna dokumentacija
Ponudniki lahko pridobijo razpisno do-

kumentacijo na spodaj omenjenem naslovu
po vplačilu nevračljivega zneska v višini
39.000 SIT na žiro račun št. 52000-601-
10243, ali v protivrednosti v konvertibilni
valuti na devizni bančni račun št. 5075742
pri Banki VIPA Nova Gorica.

S.W.I.F.T.: VIPASI2X.
s pripisom »Za razpisno dokumentaci-

jo«. Razpisno dokumentacijo bo mogoče
prevzeti s predložitvijo dokazila o vplačilu.
Ponudbo smejo predložiti samo tisti po-
nudniki, ki so plačali razpisno dokumenta-
cijo.

Razpisna dokumentacija v angleškem in
slovenskem jeziku je na voljo ponudnikom
na naslovu: Projekt Nova Gorica, d.d., Ki-
dričeva 9a, 5000 Nova Gorica, od 17. 4.
1998, vsak delovnik od 9. do 11. ure po
lokalnem času.

Morebitni ponudniki lahko dobijo nadalj-
nja pojasnila za projekt pri Bratina Emilu na
istem naslovu: Projekt Nova Gorica, d.d.,
Kidričeva 9a, Nova Gorica.

3. Oddajanje ponudb
Vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo

predložiti tudi bančno garancijo za resnost
ponudbe v višini dva procenta od ponudbe-
ne cene v slovenskih tolarjih ali v protivred-
nosti v konvertibilni valuti.

Popolne ponudbe v angleškem jeziku
morajo biti dostavljene do 19. 5. 1998, do
11. ure po lokalnem času, na naslov: Ser-
vis skupnih služb Vlade Republike Sloveni-
je, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana, Slo-
venija.

Odpiranje ponudb bo isti dan po oddaji
ponudb ob 12. uri po lokalnem času, na
istem naslovu.

Odpiranja se lahko udeleži en predstav-
nik ponudnika s pooblastilom. Odpiranje
ponudb bo potekalo v skladu s pravili De-
centraliziranega izvedbenega sistema
PHARE.

Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije

For the project International Border
Crossing Predel the Joint Government Ser-
vices of the Republic of Slovenia

Issues the Invitation to Retender
for Reconstruction Works on the

International Border Crossing Predel
on the Slovenian-Italian Border

Project No. SL-9506.01.01
Project is cofinanced by European Co-

munity from PHARE funds in frame of the
Cross-Border Cooperation Programme and

with Slovene funds of the Republic Slove-
nia. Participation is open on equal terms to
all natural and legal persons from member
states of the European Union and of benefi-
ciary countries of the PHARE programme
from Central and Eastern Europe. Supplies
and services offered must originate from
the above states.

1. Subject to tender
The invitation to tender is issued for se-

lection of Contractor for construction of:
– the linking road between the two bor-

der crossings of the Republic Slovenia and
Italiy;

– the entire projecting roof, including the
booth, installation infrastructure and the traf-
fic regulation;

– the connecting structure between the
projecting roof and the existing check –
point booth with adaptation of it for border
operations.

The works should start immediately after
signing the contract, and should be finali-
zed within 6 months.

Tenders for the construction works
should be submitted only by firms meeting
the minimal criteria including but not limi-
ted to:

– annual turnover in construction works
for the years 1996 and 1997 of
700.000,00 ECU,

– successful experience as the prime
contractor in construction of at least two
projects of a nature and complexity compa-
rable to the tendered works during the last
three years,

– portion of debts in total liabilities does
not exceed 65%.

2. Tender Dossier
Tender dossier may be obtained from

the address bellow upon payment of a non-
refundable fee of 39.000,00 SIT (Slove-
nian Tolars), or equivalent in convertible cur-
rency. Payments in SIT should be made by
bank transfer to the bank account No.
52000-601-10243 while foreign currency
payments should be made to the bank ac-
count No. 5075742 at Banka VIPA Nova
Gorica.

S.W.I.F.T.: VIPASI2X
with a notice »for tender dossier«. Sub-

mission of payment certificate will allow ten-
derer to obtain tender dossier. Only parties
purchasing the tender dossier will be eligib-
le to submit their tenders.

Tender documents in English and Slo-
vene language may be obtained at Projekt
Nova Gorica d.d., Kidričeva 9a, 5000 No-
va Gorica, from April 17th 1998 from 9.00
to 11.00 am (local time). Interested tende-
rers may obtain further information at Mr.
Bratina Emil at the same address: Projekt
Nova Gorica d.d., Kidričeva 9a, 5000 No-
va Gorica.

3. Submission of tenders
All tenders must be accompanied by a

tender bond in the amount corresponding
to 2% (two percent) of the Tenderer’s bid in
Slovenian Tolars or equivalent in convertib-
le currency.

Complete tenders in English language
must be delivered by May 19th 1998, at
the latest by 11.00 am (local time) to the
address: Joint Government Services of the
Republic of Slovenia, Gregorčičeva 27a,
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1000 Ljubljana. They will be opened at the
same day at 12.00 am (local time) at the
same address. Only one (1) tenderer’s re-
presentative submitting the power of attor-
ney may attend the opening session. The
opening of tenders will follow PHARE re-
gulations for opening sessions under De-
centralized Implementing System.

Joint Government Services
of the Republic of Slovenia

Št. 362-53/97-0016-02 Ob-1857
Na podlagi 16. člena stanovanjskega

pravilnika (št. 362-32/95 z dne 7. 1. 1998,
ki je bil z dopisom št. 362-53/97-0016-
02, z dne 9. 1. 1998, poslan vsem sodiš-
čem, državnim tožilstvom in sodnikom za
prekrške) in sprememb in dopolnitev stano-
vanjskega pravilnika (št. 362-32/95, z dne
31. 3. 1998, ki so bile z dopisom št.
362-53/97-0016-02, z dne 6. 4. 1998,
poslane vsem sodiščem, državnim tožils-
tvom in sodnikom za prekrške) stanovanj-
ska komisija za dodeljevanje stanovanj sod-
nikom, državnim tožilcem, sodnikom za pre-
krške in osebju na sodiščih, državnih tožils-
tvih in v organih za postopek o prekrških (v
nadaljnjem besedilu: komisija) objavlja

razpis
za dodelitev službenega stanovanja v

najem, in sicer:
– eno enosobno stanovanje v Ljubljani,

v izmeri 44,20 m2, Topniška 45/II,
– eno dvosobno stanovanje v Celju, v
izmeri 41,33 m2, Ulica Frankolovskih

žrtev 28/3,
– eno dvosobno stanovanje v Mariboru,

v izmeri 50,26 m2, Potrčeva 4/IV.
Na razpis se lahko javijo funkcionarji in

drugi zaposleni pri sodiščih, državnih tožil-
stvih in v organih za postopek o prekrških,
ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev službe-
nega stanovanja po zgoraj navedenem sta-
novanjskem pravilniku.

Prijava na razpis mora vsebovati:
1. prošnjo z osebnimi podatki prosilca,

in sicer: rojstnimi, stalnega in začasnega
prebivališča, strokovne izobrazbe, delovne-
ga mesta in delovne dobe), zakonski stan,
osebne podatke zakonca, število in starost
otrok in podatke o tem, ali bi službeno sta-
novanje uporabljal prosilec tam, oziroma
kdo naj bi ga poleg prosilca uporabljal (so-
rodstvena vez s prosilcem),

2. potrdilo o stalnem in začasnem prebi-
vališču,

3. izjavo prosilca, da po 9. členu stano-
vanjskega pravilnika izpolnjuje pogoje za pri-
dobitev službenega stanovanja,

4. predlog predsednika organa z obraz-
ložitvijo o številu kadrovskih točk po 13.
členu stanovanjskega pravilnika,

5. podatke o delovnem mestu prosilca
oziroma o tem, v katero skupino sodi po
12. členu stanovanjskega pravilnika,

6. podatek o delovni dobi, opravljeni na
sodišču oziroma državnem tožilstvu oziro-
ma pri sodniku za prekrške.

Prosilec mora prošnjo iz prve točke, do-
kazilo iz druge točke in izjavo iz tretje točke
prejšnjega odstavka predložiti predstojniku
sodišča oziroma državnega tožilstva oziro-
ma sodniku za prekrške I. stopnje, do

30. aprila 1998. Predstojniki okrajnih so-
dišč in sodniki za prekrške I. stopnje vse
dospele vloge s predlogom iz četrte in po-
datkom iz pete ter šeste točke prejšnjega
odstavka predložijo predsedniku pristojne-
ga okrožnega sodišča oziroma predsedniku
Senata za prekrške RS.

Komisija bo upoštevala le tiste vloge, ki
jih bodo predsedniki sodišč, vodje državnih
tožilstev in predsednik Senata za prekrške
RS, z vsemi podatki iz tega razpisa, poslali
na Ministrstvo za pravosodje – Stanovanj-
ska komisija za dodeljevanje stanovanj sod-
nikom, državnim tožilcem, sodnikom za pre-
krške in osebju na sodiščih, državnih tožils-
tvih in v organih za postopek o prekrških,
Župančičeva 3, Ljubljana, do 8. maja 1998.

Ministrstvo za pravosodje
Ljubljana

Št. 30-07/98 Ob-1859

Ministrstvo za ekonomske odnose in raz-
voj za cesto Livek–Solarji objavlja

vabilo k sodelovanju v javnem razpisu
za dograditev in asfaltiranje slemenske

ceste Livek–Solarji
št. projekta SL – 9506.01.03

Projekt financira Evropska unija s sreds-
tvi PHARE v okviru Programa prekomejne-
ga sodelovanja in Republika Slovenija z last-
nimi sredstvi. Na razpis se lahko enakoprav-
no prijavijo vse fizične in pravne osebe iz
držav članic Evropske unije ali iz dežel ko-
ristnic programa PHARE, in iz teh dežel mo-
rajo izvirati tudi materiali in oprema, ki se
bodo vgrajevali ter storitve, ki se bodo izva-
jale po sklenitvi pogodbe.

1. Predmet razpisa
Objavlja se razpis za izbiro izvajalca za

dograditev in asfaltiranje slemenske ceste
Livek–Solarji.

Predvideni rok pričetka del je takoj po
podpisu pogodbe, predvideni rok dokonča-
nja del pa je 5 mesecev.

Ponudbe za izvedbo objektov naj pred-
ložijo samo tiste izvajalske organizacije, ki
izpolnjujejo naslednje minimalne, vendar ne
s tem omejene kriterije:

– letni promet gradbenih del v letih 1996
in 1997 v višini 1,000.000,00 ECU,

– uspešne izkušnje kot glavni izvajalec
gradbenih del pri vsaj dveh projektih v zad-
njih treh letih, ki je po naravi in zapletenosti
primerljiv z razpisanimi deli,

– delež dolgov v virih sredstev ne sme
presegati 65%.

2. Razpisna dokumentacija
Ponudniki lahko pridobijo razpisno do-

kumentacijo na spodaj omenjenem naslovu
po vplačilu nevračljivega zneska v višini
39.000 SIT na žiro račun št. 52000-601-
10243, ali v protivrednosti v konvertibilni
valuti na devizni bančni račun št. 5075742
pri Banki VIPA Nova Gorica.

S.W.I.F.T.: VIPASI2X.
s pripisom »Za razpisno dokumentaci-

jo«. Razpisno dokumentacijo bo mogoče
prevzeti s predložitvijo dokazila o vplačilu. V
licitacijskem postopku bodo upoštevani sa-
mo tisti ponudniki, ki bodo plačali razpisno
dokumentacijo.

Razpisna dokumentacija v angleškem in
slovenskem jeziku je na voljo ponudnikom

na naslovu: Projekt Nova Gorica, d.d., Ki-
dričeva 9a, 5000 Nova Gorica, od 17. 4.
1998, vsak delovnik od 9. do 11. ure po
lokalnem času.

Morebitni ponudniki lahko dobijo nadalj-
nja pojasnila za projekt pri Uršič Emiliji na
istem naslovu: Projekt Nova Gorica, d.d.,
Kidričeva 9a, Nova Gorica.

3. Oddajanje ponudb
Vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo

predložiti tudi bančno garancijo za resnost
ponudbe v višini dva procenta od ponudbe-
ne cene v slovenskih tolarjih ali v protivred-
nosti v konvertibilni valuti.

Popolne ponudbe v angleškem jeziku
morajo biti dostavljene do 29. 5. 1998, do
11. ure po lokalnem času, na naslov: Mini-
strstvo za ekonomske odnose in razvoj, Kot-
nikova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija. Odpi-
ranje ponudb bo isti dan po oddaji ponudb
ob 12. uri po lokalnem času, na istem na-
slovu. Odpiranja se lahko udeleži en pred-
stavnik ponudnika s pooblastilom. Odpira-
nje ponudb in izbor ponudnika bo potekalo
v skladu s pravili Decentraliziranega izved-
benega sistema PHARE.

Ministrstvo za ekonomske
odnose in razvoj

For the project Road Livek–Solarji the
Ministry of Economic Relations and Deve-
lopment

Issues this Invitation to Tender
for Reconstruction and Asphalting of
Mountain Ridge Road Livek–Solarji

Project No. SL-9506.01.03
Project is cofinanced by European Co-

mmunity from PHARE funds in frame of the
Cross-Border Cooperation Programme and
with Slovene funds of the Republic Slove-
nia. Participation is open on equal terms to
all natural and legal persons from member
states of the European Union and of benefi-
ciary countries of the PHARE programme
from Central and Eastern Europe. Supplies
and services offered must originate from
the above states.

1. Subject to tender
The invitation to tender is issued for se-

lection of Contractor for reconstruction and
asphalting of mountain ridge road Livek–
Solarji.

The works should start immediately after
signing the contract, while the works should
be finalized in the period of 5 months.

Tenders for the construction works
should be submitted only by firms meeting
the minimal criteria including but not limi-
ted to:

– annual turnover in construction works
for the years 1996 and 1997 of
1,000.000,00 ECU,

– successful experience as the prime
contractor in construction of at least two
projects of a nature and complexity compa-
rable to the tendered works during the last
three years,

– portion of debts in total liabilities does
not exceed 65%.

2. Tender Dossier
Tender dossier may be obtained from

the address bellow upon payment of a no-
nrefundable fee of 39.000,00 SIT (Slove-
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nian Tolars), or equivalent in convertible cur-
rency. Payments in SIT should be made by
bank transfer to the bank account No.
52000-601-10243 while foreign currency
payments should be made to the bank ac-
count No. 5075742 at Banka VIPA Nova
Gorica.

S.W.I.F.T.: VIPASI2X
with a notice »for tender dossier«. Sub-

mission of payment certificate will allow ten-
derer to obtain tender dossier. Only parties
purchasing the tender dossier will be eligib-
le to submit their tenders.

Tender documents in English and Slove-
ne language may be obtained at Projekt
Nova Gorica, d.d., Kidričeva 9a, 5000 No-
va Gorica, from April 17th 1998 from 9.00
to 11.00 am (local time). Interested tende-
rers may obtain information at Mrs. Uršič
Emilija at the same address: Projekt Nova
Gorica, d.d., Kidričeva 9a, 5000 Nova Go-
rica.

3. Submission of tenders
All tenders must be accompanied by a

tender bond in the amount corresponding
to 2% (two percent) of the Tenderer’s bid in
Slovenian Tolars or equivalent in convertib-
le currency.

Complete tenders in English language
must be delivered by May 29th 1998, at the
latest by 11.00 am (local time) to the ad-
dress: Ministry of Economic Relations and
Development, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana.
They will be opened at the same day at
12.00 am (local time) at the same address.
Only one (1) tenderer’s representative sub-
mitting the power of attorney may attend the
opening session. The opening of tenders
and selection of the bider will follow PHARE
regulations under Decentralized Implemen-
ting System.

Ministry of Economic
Relations and Development

Št. 740-009/98-001 Ob-1860

Na podlagi četrtega in petega odstavka
39. člena zakona o telekomunikacijah (Ur.
l. RS, št. 35/97) Ministrstvo za promet in
zveze – Uprava Republike Slovenije za tele-
komunikacije objavlja

javni razpis
za dodelitev prostega radiodifuznega

kanala
1. Predmet razpisa
1.1. prost radiodifuzni kanal za televizij-

sko difuzno radijsko postajo na naslednjih
oddajnih točkah:

A) Borovnica (za pokrivanje območja:
Borovnica z bližnjo okolico),

B) Jevnica 1 – dva prosta kanala (za po-
krivanje območja: dolina Save od Jevnice
do Zg. Hotiča, Moravče z okolico),

C) Jevnica 2 – dva prosta kanala (za po-
krivanje območja: Jevnica in Senožeti),

D) Litija (za pokrivanje območja: Litija,
Šmartno pri Litiji, dolina reke Save od Zg.
Hotiča do naselja Sava),

E) Meljski hrib (za pokrivanje območja:
mesto Maribor z bližnjo okolico),

F) Murska Sobota (za pokrivanje območ-
ja: Murska Sobota z okolico),

G) Sava (za pokrivanje območja: naselje
Sava in Sp. Log),

H) Zagorje (za pokrivanje območja: me-
sto Zagorje);

1.2. prost radiodifuzni kanal za zvokov-
no difuzno radijsko postajo na naslednjih
oddajnih točkah:

A) Begunje (za pokrivanje območja med
Jesenicami, Bledom in Naklim),

B) Kranj Jošt (za pokrivanje območja
med Lescami, Bistrico pri Tržiču, Cerkljami
in Medvodami),

C) Ljubljana (za pokrivanje območja: me-
sto Ljubljana),

D) Polževo (za pokrivanje območja:
vzhodni del Občine Grosuplje in zahodni
del Občine Ivančna Gorica),

E) Radenski vrh (za pokrivanje območja:
Radenci z okolico),

F) Rahtelov vrh (za pokrivanje območja
med Slovenj Gradcem in Mislinjo).

2. Razpisna dokumentacija
Kandidat, ki se prijavlja na javni razpis,

mora dostaviti popolno vlogo v skladu s tem
razpisom in razpisno dokumentacijo.

Razpisno dokumentacijo lahko dvignejo
kandidati v sprejemni pisarni Uprave Re-
publike Slovenije za telekomunikacije, Kot-
nikova 19A, 1000 Ljubljana, tel. 173-49-
00, vsak delovni dan med 8. in 12. uro.

3. Rok za oddajo prijav je 60 dni od
objave tega razpisa v Uradnem listu RS.

4. Posredovanje prijav
Prijave morajo biti oddane najkasneje

zadnji dan razpisnega roka, osebno v spre-
jemni pisarni do 14. ure, ali priporočeno po
pošti na naslov: Ministrstvo za promet in
zveze – Uprava Republike Slovenije za tele-
komunikacije, Kotnikova 19A, 1000 Ljub-
ljana, v nadalje tukajšnja uprava, v ovojnici z
oznako »Prijava na javni razpis za dodelitev
prostega radiodifuznega kanala«.

5. Vse popolne vloge, prispele v roku,
določenem v tem razpisu, bo tukajšnja upra-
va v roku 30 dni po poteku razpisnega roka
odstopila v obravnavo Svetu za radiodifuzi-
jo. Svet za radiodifuzijo mora v 60 dneh po
prejemu popolnih vlog tukajšnji upravi po-
slati ustrezni predlog.

Na podlagi predloga Sveta za radiodifu-
zijo bo tukajšnja uprava v 30 dneh po preje-
mu predloga izdala ustrezno radijsko dovo-
ljenje ali vlogo zavrnila.

Ministrstvo za promet in zveze
Uprava Republike Slovenije

za telekomunikacije

Ob-1861
Republika Slovenija, Ministrstvo za zna-

nost in tehnologijo na podlagi 27. člena
zakona o raziskovalni dejavnosti (Ur. l. RS,
št. 8/91), 3. člena pravilnika o pogojih in
metodologiji izbora in financiranja projektov
temeljnega in aplikativnega raziskovanja ter
razvoja (Ur. l. RS, št. 5/94, 21/97 in
77/97) objavlja

javni razpis
za dotiranje podaljšanja izvajanja

raziskovalnih projektov nacionalnega
raziskovalnega programa v letu 1999

1. Predmet razpisa
1.1. Predmet javnega razpisa je dotira-

nje podaljšanja izvajanja temeljnih in aplika-
tivnih raziskovalnih projektov za naslednje
znanstvene vede:

1 – naravoslovno-matematične vede,
2 – tehniške vede,
3 – medicinske vede,
4 – biotehniške vede,
5 – družboslovne vede,
6 – humanistične vede
in področje:
7 – narava in kultura Slovencev in Slove-

nije (v nadaljevanju NSS).
1.2. Aplikativni raziskovalni projekti s so-

financerskimi pogodbami proračunskih ozi-
roma neproračunskih uporabnikov niso
predmet tega razpisa.

2. Pogoji
2.1. Vloge za dodelitev dotacij za po-

daljšanje raziskovalnih projektov lahko pred-
ložijo tiste pravne osebe, ki so vpisane v
evidenco raziskovalnih organizacij na Mini-
strstvu za znanost in tehnologijo (v nadalje-
vanju: MZT) ter tisti zasebni raziskovalci, ki
so vpisani v register zasebnih raziskovalcev
na MZT in so bili izbrani na javnem razpisu v
letu 1995 za financiranje predloženega pro-
jekta ter se jim projekt zaključi 31. 12.
1998.

2.2. Vloge za dodelitev dotacij za po-
daljšanje temeljnih in aplikativnih razisko-
valnih projektov brez sofinanciranja lahko
predložijo upravičenci iz prejšnje točke, ki
so uspešno realizirali predloženi program
raziskovalnega projekta, in ki znanstveno
utemeljeno argumentirajo dopolnitev pro-
grama raziskovalnega projekta za nasled-
nje obdobje.

2.3. Raziskovalci, ki so vključeni v raz-
iskovalni projekt, ki ga je predlagatelj prijavil
na razpis za podaljšanje, morajo biti isti kot
v preteklem obdobju. Morebitne spremem-
be morajo biti posebej utemeljene.

2.4. Predlogi za podaljšanje raziskoval-
nih projektov so lahko le v obsegu letnih
raziskovalnih ur, ki jih je MZT financiralo v
preteklem obdobju.

2.5. Odgovorni nosilec mora ob prijavi
predloga za podaljšanje projekta imeti skle-
njeno delovno razmerje v organizaciji prija-
viteljici projekta in mora sodelovati pri pro-
jektu z najmanj 35% svojega raziskovalnega
časa oziroma ne manj kot 200 urami. Od-
govorni nosilec je v tekočem letu lahko no-
silec največ enega temeljnega in enega upo-
rabnega projekta ali največ dveh uporabnih
projektov.

2.6. Če v projektu sodeluje več razisko-
valnih skupin iz različnih raziskovalnih orga-
nizacij, prijavitelj pripravi le eno raziskoval-
no skupino, z drugimi sodelujočimi razisko-
valnimi organizacijami pa mora imeti prijavi-
telj sklenjeno pogodbo o ureditvi
medsebojnih pravic in obveznosti. Prijavitelj
mora biti v teh primerih obvezno raziskoval-
na organizacija, v kateri je odgovorni nosi-
lec projekta v delovnem razmerju. Vsaj tret-
jina raziskovalcev iz raziskovalne skupine
pa mora tudi biti v delovnem razmerju v
organizaciji, ki prijavlja projekt.

2.7. Projektna skupina mora imeti na raz-
polago opremo, ki je potrebna za izvedbo
projekta.

2.8. Planiran obseg sredstev in struktu-
ra namenov uporabe morata biti v skladu s
sklepom o normativih in standardih za dolo-
čanje sredstev za izvajanje raziskovalnega
programa (Ur. l. RS, št. 16/94 in 63/97).

3. Merila za izbor projektov
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3.1. Projekti morajo izpolnjevati pogoje, ki
jih določa pravilnik o pogojih in metodologiji
izbora in financiranja projektov temeljnega in
aplikativnega raziskovanja in razvoja. Prednost
pri izbiri bodo imeli tisti projekti, ki bodo glede
na kriterije znanstvene kakovosti izkazali:

– večje število znanstvenih in drugih ka-
zalcev kakovosti za odgovornega nosilca in
ostale raziskovalce v raziskovalni skupini
(bibliografski podatki iz sistema COBISS);

– večje rezultate gospodarske in druge
uporabe svojega raziskovanja v zadnjih letih;

– usklajenost z usmeritvami programa
Narava in kultura Slovenije in Slovencev pri
projektih NKSS;

– večji delež prihodka raziskovalne sku-
pine iz drugih virov.

3.2. Vloga za dodelitev dotacije mora
vsebovati naslednje dokumente:

– obrazec za podaljšanje raziskovalnih
projektov nacionalnega raziskovalnega pro-
grama v letu 1998 (obrazec MZT-PRP-1);

– podpis vloge s strani odgovornega no-
silca, raziskovalcev na projektni skupini in
prijavitelja (obrazec MZT-PRP-2);

– bibliografske priloge iz COBISS oziro-
ma Inštituta za biomedicinsko informatiko v
Ljubljani za nosilca projekta in vse ostale
raziskovalce na projektni skupini.

3.3. Nepravočasnih, nepravilno oprem-
ljenih in nepopolnih ponudb komisija ne bo
obravnavala in bodo takoj vrnjene prijavite-
ljem. Kot nepopolna vloga se šteje:

– vloga, ki ni v skladu z 29. členom za-
kona o raziskovalni dejavnosti,

– vloga, ki ne vsebuje vseh predpisanih
obrazcev (MZT-PRP-1, RP-3, MZT-PRP-2
in bibliografske priloge);

– prijava, ki ne bo podpisana s strani
odgovornega nosilca in prijavitelja.

4. Financiranje projektov
4.1. Za realizacijo tega razpisa je iz pro-

računskih sredstev MZT za leto 1998 orien-
tacijska vrednost sredstev v višini
1.000,000.000 SIT.

4.2. Temeljne raziskovalne projekte bo
ministrstvo financiralo do 100% potrebnih
sredstev.

4.3. Glede na obremenjenost z razisko-
valnimi urami, ki so financirane iz proraču-
na, financira MZT do:

– 1700 raziskovalnih ur letno za razisko-
valca v delovnem razmerju za polni delovni
čas,

– 567 raziskovalnih ur letno za razisko-
valca v dopolnilnem delovnem razmerju in
za univerzitetne učitelje.

5. Čas trajanja projektov
5.1. Financiranja podaljšanih projektov

bo določeno s pogodbo med MZT in izvajal-
cem za obdobje od 1. 1. 1999 do 30. 6.
2001.

5. Splošna določila
5.1. Prijavne obrazce z navodili lahko

dvignejo prijavitelji od dneva objave do pri-
javnega roka pri Milki Kaplan, Ministrstvo za
znanost in tehnologijo, Slovenska c. 50,
1000 Ljubljana, V. nadstropje.

5.2. Pisne vloge za dodelitev dotacij z
oznako »Ne odpiraj – razpis za podaljšanje
raziskovalnih projektov – znanstvena veda:
(navedite vedo iz 1. točke razpisa)« morajo
prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah za
vsak projekt posebej v vložišče Ministrstva
za znanost in tehnologijo, Slovenska 50,

Ljubljana. Ovojnica z vlogo mora prispeti na
naslov ne glede na vrsto prenosa te pošiljke
do vključno 29. maja 1998 do 13. ure.

5.4. V roku dostavljene in pravilno ozna-
čene vloge bo odprla komisija za odpiranje
vlog dne 1. junija 1998 ob 9. uri, na sedežu
ministrstva, Slovenska 50, Ljubljana.

5.5. Prijavitelji bodo obveščeni o izboru
projektov do 19. junija 1998.

5.6. Vse dodatne informacije v zvezi z
razpisom dobijo interesenti na Ministrstvu
za znanost in tehnologijo, Slovenska 50,
Ljubljana, oziroma na tel. 13-11-107 (za
naravoslovno matematične vede: mag. Raj-
ko Sabo, za tehnične vede: mag. Janez
Cetin, za biotehniške vede in NKSS: Marja-
na Nedovič-Brumen, za medicinske in hu-
manistične vede: Marko Belavič, za družbo-
slovne vede: Marica Žvar in Marko Koprivni-
kar za elektronski prenos podatkov).

Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Ob-1854
Republiški zavod za zaposlovanje, Glinš-

ka ulica 12, Ljubljana, objavlja na podlagi
odredbe o načinu oddajanja subvencij, dota-
cij in drugih transferov iz sredstev proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/98)

javni razpis
za pridobitev in izbor izvajalcev za
izvajanje programa dopolnilnega

usposabljanja prodajalcev »Prodajalec
za današnji čas«

1. Uporabnik je Republiški zavod za za-
poslovanje, Glinška ulica 12, Ljubljana.

2. Predmet javnega razpisa: pridobitev
in izbor izvajalcev za izvajanje programa do-
polnilnega usposabljanja prodajalcev »Pro-
dajalec za današnji čas« – program, pri ka-
terem prevzema izvajalec obveznost plasi-
ranja udeležencev programa v zaposlitev.

3. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavi-
telj – izvajalec: navedeni v razpisni doku-
mentaciji.

4. Merila za izbor: v razpisni dokumenta-
ciji.

5. Okvirna višina sredstev, ki je na raz-
polago za predmet javnega razpisa v letu
1998: 40,000.000 SIT.

6. Obdobje izvajanja programa: do
31. 12. 1998, z možnostjo izvajanja v na-
slednjem letu v okviru finančnih možnosti.

7. Rok za prijavo: upoštevane bodo pri-
jave, ki bodo pravilno označene in oprem-
ljene in bodo predložene najkasneje do 22.
aprila 1998 do 12. ure, na naslov: Repub-
liški zavod za zaposlovanje, Glinška 12,
Ljubljana, in sicer po pošti priporočeno ali
osebno v vložišču. Prijave z vso potrebno
dokumentacijo je potrebno poslati v zaprti
ovojnici, na kateri mora biti naslov uporabni-
ka, naslov prijavitelja in napis »Javni razpis
za pridobitev in izbor izvajalcev programa
Prodajalec za današnji čas – Ne odpiraj«.

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

Razpisno dokumentacijo in prijavne
obrazce lahko kandidati dvignejo v oddelku
službe za programe zaposlovanja na cen-
tralni službi RZZ pri Angelci Zajc, Tržaška 2,
Ljubljana, vsak dan med 10. in 12. uro,
dodatne informacije pa pri organizatorju izo-
braževanja in usposabljanja na območni
enoti v času uradnih ur.

9. Naslov, prostor, datum in ura odpira-
nja prijav: javno odpiranje prijav bo v četrtek,
23. aprila 1998, ob 10. uri, v sejni sobi
Republiškega zavoda za zaposlovanje, Glinš-
ka 12, Ljubljana. Predstavniki prijaviteljev po-
nudnikov pred začetkom javnega odpiranja
izročijo komisiji pooblastila za sodelovanje.

10. O izbiri bodo prijavitelji pisno obveš-
čeni najkasneje v roku 30 dni od dneva
odpiranja ponudb.

Ob-1855

Javni razpis
za izbor izvajalcev programa Klub za

iskanje zaposlitve za leto 1998
Naročnik: Republiški zavod za zaposlo-

vanje, Glinška 12, Ljubljana.
Izvajalec: Republiški zavod za zaposlo-

vanje, Glinška 12, Ljubljana.
1. Predmet javnega razpisa je izbor izva-

jalcev programa klub za iskanje zaposlitve
za leto 1998.

Program je oblikoval RZZ, ki tudi uspo-
sablja vodje klubov. Cilj programa je uspo-
sobiti dolgotrajno brezposelne in iskalce pr-
ve zaposlitve za samostojno in učinkovito
iskanje zaposlitve.

2. Udeleženci razpisa
Na razpis se lahko prijavijo pravne in

fizične osebe, ki so registrirane za izobraže-
vanje, ki se pravočasno in s popolno po-
nudbo prijavijo na razpis.

3. Orientacijska vrednost razpisa je
150,000.000 SIT za vso dejavnost, ki pote-
ka v letu 1998.

4. Rok za izvedbo
Izvajanje kluba za iskanje zaposlitve po-

teka neprekinjeno celo leto, z vključevanjem
vsaj ene nove skupine mesečno, razen tam,
kjer je s pogodbo drugače dogovorjeno.
Posamezna skupina zaključi z delom po treh
mesecih.

5. Prijava na razpis
Izvajalci naj se na razpis prijavijo s popol-

no ponudbo, ki bo vsebovala:
– registracijo pravne ali fizične osebe,
– registracijo izvajalca za izobraževanje,
– dokazilo o razpolaganju s potrebnimi

prostori,
– izpolnjen obrazec klub/98,
– življenjepis vodje kluba z referencami,
– skico prostorov, namenjenih klubu.
Ponudbe s predpisano dokumentacijo

morajo biti poslane ali prinesene v zaprti
kuverti in vidno označene z napisom: »Ne
odpiraj – razpis klub« do 4. 5. 1998, do
10. ure, na naslov: Republiški zavod za za-
poslovanje, Glinška 12, Ljubljana. Ponud-
be, ki ne bodo poslane v navedenem roku
ali ne bodo pravilno označene, bodo izloče-
ne iz obravnave.

6. Javno odpiranje bo 4. 5. 1998, ob 11.
uri, na Republiškem zavodu za zaposlova-
nje, Glinška 12, Ljubljana, sejna soba v kleti.

7. Razpisna dokumentacija je dostopna
v vložiščih Območnih enot Republiškega za-
voda za zaposlovanje, ali pri Staši Bučar,
Livarska 1, Ljubljana (tel. 302-751, 302-
752).

8. Izvajalec mora izpolnjevati naslednje
pogoje:

Prostorski pogoji
Za izvajanje  kluba sta potrebna dva pro-

stora, od katerih je en namenjen skupinske-
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mu delu (12–16 ljudi), drugi pa individual-
nemu delu in mora sprejeti 20 oseb.

Kadrovski pogoji
Vodja kluba mora:
– imeti ustrezne izkušnje pri delu z brez-

poselnimi,
– poznati razmere na lokalnem trgu de-

lovne sile,
– imeti smisel za delo z ljudmi,
– višjo ali visoko stopnjo strokovne izo-

brazbe družboslovne smeri.
Drugi pogoji
Za delo kluba mora izvajalec zagotoviti

dva telefonska priključka, računalnik in ti-
skalnik ter možnost fotokopiranja.

Merila za izbiro najugodnejše ponudbe so:
1. ustreznost vodje kluba (prednost bodo

imeli že usposobljeni in uspešni vodje kluba),
2. reference organizacije in vodje kluba,
3. cenovna konkurenčnost ponudbe,
4. ustreznost prostorov,
5. druge ugodnosti kot npr. lokacija klu-

ba, obstoječa literatura, ki je v pomoč za
iskanje zaposlitve.

9. Obvestilo o izbiri
Ponudniki bodo obveščeni o izboru naj-

kasneje v desetih dneh od odpiranja po-
nudb.

Republiški zavod za zaposlovanje,
Ljubljana

Št. 5282/98 Ob-1856

Javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo

nepremičnin
I. Predmet prodaje
Prodaja se del nepremičnine – poslovni

prostori za pisarne v poslovni hiši »Agenci-
ja«, parcelna številka 673, v izmeri
36,50 m2, vl. št. 192, k. o. Škofja Loka.
Prostori se prodajajo kot celota.

1. Dostop je urejen; Poslovna hiša ima
skupno kurilnico, dovod sanitarne vode
(mrzla, topla), skupno napeljavo električne
energije, dvigalo, recepcijo (telefonija) ter
skupno strojnico na terasi.

2. Najnižja ponudbena cena za kvadrat-
ni meter nepremičnine lahko znaša
179.100 SIT.

3. Prodajalec jamči, da so poslovni pro-
stori bremen prosti.

II. Pogoji javnega razpisa
Pisna ponudba mora biti vložena do

vključno 23. 4. 1998. Komisija bo odpirala
ponudbe dne 24. 4. 1998, ob 12. uri, v
sejni sobi podjetja. Stroške celotnega po-
stopka nosi ponudnik–kupec.

Nepremičnina se prodaja v stanju kakr-
šnem je, po načelu »videno-kupljeno«. Ku-
pec, ki bo po javnem razpisu izbran za naj-
boljšega ponudnika, mora plačati celotno
kupnino v roku 8 dni po podpisu kupoprodaj-
ne pogodbe, drugače se šteje, da je ponud-
nik od pogodbe odstopil. Pri javnem razpisu
lahko sodelujejo vse fizične in pravne osebe,
ki imajo poravnane vse obveznosti do proda-
jalca (tudi iz naslova najemnin in vzdrževa-
nja). Javni razpis je uspešen tudi, če je vlože-
na le ena pravočasna in popolna ponudba.

Kupci bodo hkrati s kupoprodajno po-
godbo sklenili pogodbo o vzdrževanju za:
ogrevanje poslovnih prostorov, tekoče obra-
tovalne stroške (voda, elektrika, dvigalo),
recepcija.

III. Varščina za resnost ponudbe
Ponudniki so dolžni vplačati varščino za

resnost ponudbe v višini 10% svoje ponuje-
ne cene, ki mora biti vplačana pred odpira-
njem ponudb na žiro račun Alpetour, Turi-
stično hotelsko podjetje, št. 51510-601-
16231, s pripisom »javni razpis« in sklice-
vanjem na št. 00 2429.

Plačilo varščine morajo ponudniki doka-
zati s priložitvijo potrjenega virmanskega na-
loga ali potrjene položnice o vplačilu varšči-
ne za resnost ponudbe k svoji ponudbi.
Varščina bo najboljšemu ponudniku brez-
obrestno vračunana v kupnino, drugim pa
bo brez obresti vrnjena v roku 8 dni po izdaji
obvestila o izbiri najboljšega ponudnika.

IV. Vsebina ponudbe
Ponudba mora vsebovati ponujeno ce-

no, potrdilo o državljanstvu RS ali overjeno
kopijo izpiska iz sodnega registra in poobla-
stilo ali dokazilo o zastopanju za podpisnika
kupoprodajne pogodbe, dokazilo o plačilu
varščine za resnost ponudbe.

V. Merila za izbor
Pri prostorih, ki se prodajajo, je dogo-

vorjena predkupna pravica, ki se upošteva
ob enaki ponudbi cene. V nasprotnem pri-
meru bo imel prednost pri izboru ponudnik,
ki bo ponudil višjo ceno.

VI. Zbiranje ponudb
Pisne ponudbe v zaprti in zapečateni

ovojnici naj ponudniki pošljejo na naslov:
Alpetour, Turistično hotelsko podjetje, Ka-
pucinski trg 9, 4220 Škofja Loka, s pripi-
som »Ne odpiraj – ponudba za javni razpis«.

VII. Ostali pogoji
Kupoprodajna pogodba mora biti skle-

njena najkasneje 4. 5. 1998. Kolikor izbra-
ni najugodnejši ponudnik odstopi od podpi-
sa pogodbe in ne vplača razliko kupnine v
roku, prodajalec obdrži vplačano varščino
za resnost ponudbe kot skesnino.

Davek na promet nepremičnin, stroške
sestave kupoprodajne pogodbe, overovitve
prodajalca na pogodbi, stroške zemljiško-
knjižnega prepisa ter ostale davščine in dav-
ke, ki izhajajo iz sklenitve pravnega posla
nosi in je dolžan poravnati izbrani najugod-
nejši ponudnik–kupec.

Ponudniki bodo o rezultatu javnega raz-
pisa obveščeni na dan odpiranja ponudb.

Informacije o predmetu javnega razpisa
je možno dobiti vsak delovni dan od 8. do
12. ure, v dneh po objavi javnega razpisa na
naslovu Kapucinski trg 9, Škofja Loka, po
predhodnem telefonskem dogovoru z Ireno
Uhan, tel. 064/524-031.

Alpetour, Turistično hotelsko podjetje
Škofja Loka

Programi lastninskega
preoblikovanja podjetij

La-19
Kovinska oprema KO-OP Mojstrana,

d.o.o., Alojza Rabiča 58, Mojstrana, po-
daljšuje javni poziv upravičencem (zaposle-
nim, bivšim zaposlenim, upokojencem) do in-
terne razdelitve in notranjega odkupa delnic.

Javni poziv je bil prvič objavljen v Urad-
nem listu RS, št. 3/98 in podaljšanje v Urad-

nem listu RS, št. 11/98 in št. 20/98 ter v
Gorenjskem Glasu dne 13. 1. 1998, po-
daljšanje pa 10. 2. 1998, 13. 3. 1998 in
3. 4. 1998.

Istočasno je bil poziv objavljen tudi na
oglasnih deskah v podjetju.

Javni poziv za predložitev lastninskih cer-
tifikatov in vplačilo denarnih sredstev se po-
daljša do vključno 25. 4. 1998.

Upravičenci lahko dobijo dodatne infor-
macije 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.

Objave
delniških družb

Odkupi poslovnih deležev družb

Ob-1890
Slovenska zadružna kmetijska banka,

d.d., Ljubljana, Miklošičeva 4, Ljubljana, v
skladu s svojim statutom objavlja ponudbo,
ki jo je banki posredoval delničar Veterinar-
ski zavod Primorske Sežane, p.o., Trg 28
Avgusta 3, Sežana

za odkup
2 redni delnici Slovenske zadružne kme-

tijske banke, d.d., Ljubljana.
Način plačila: z nakazilom ob sklenitvi ku-

poprodajne pogodbe na žiro račun prodajal-
ca in izročitvijo delniške listine v posest.

Delnice se ponujajo po ceni
310.000 SIT za eno delnico, oziroma sku-
paj 620.000 SIT.

Prednostno pravico odkupa imajo v skla-
du z določili statuta delničarji Slovenske za-
družne kmetijske banke, d.d., Ljubljana, ka-
teri pisno sporočijo banki, da sprejemajo
ponudbo v roku 30 dni od dneva objave
tega oklica.

Delničarji banke, ki imajo v skladu z do-
ločili statuta, prednostno pravico odkupa,
morajo upoštevati določila zakona o bankah
in hranilnicah, po katerih lahko posamezni
delničar pridobi več kot 15% delnic s pravi-
co do upravljanja banke, le s predhodnim
soglasjem Banke Slovenije.

Ponudba za odkup velja 30 dni od obja-
ve in jih zbira Slovenska zadružna banka,
d.d., Ljubljana, Sektor zakladništva, Mikloš-
čeva 4, Ljubljana.

Slovenska zadružna kmetijska banka,
d.d., Ljubljana

Št. 422-1998 Ob-1891
V skladu s 64. členom zakona o prevze-

mih (Ur. l. RS, št. 47/97) obveščamo

o kvalificiranem deležu
Družba Primorski finančni center Inter-

fin, d.o.o., Pristaniška 8, Koper, je pridobi-
la 17.144 delnic družbe Pekarstvo in slaš-
čičarstvo Kruh Koper, d.d., Koper, Ulica
15. maja št. 12, kar predstavlja 16,40%
vseh delnic družbe.

Pekarstvo in slaščičarstvo
Kruh Koper, d.d., Koper
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Sklici skupščin in nasprotni predlogi

Popravek

V 3. redni skupščini delničarjev družbe
Goriška, trgovina in storitve, d.d., Nova Go-
rica, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 29
z dne 10. 4. 1998, se:

– črta tretji odstavek 1. točke – Ugo-
tovi se sklepčnost skupščine,

– črta 5. točka.
Uredništvo

Popravek

Ob-1903
V objavi sklica 1. seje skupščine delniš-

ke družbe Bomboniera, trgovina in gostins-
tvo, d.d., Cankarjevo nabrežje 11, Ljublja-
na, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 27
z dne 3. 4. 1998, Ob-1551, se drugi od-
stavek 3. točke popravi in pravilno glasi:

Ugotovljeni dobiček družbe s pripadajo-
čo revalorizacijo v letih 1993, 1995, 1996
ter v letu 1997, v skupnem znesku
15,670.047,40 SIT, se na dan 1. 1. 1998
razporedi v rezerve družbe v znesku
8,270.047,40 SIT, znesek 7,400.000 SIT
pa ostane nerazporejen.

Bomboniera, d.d., Ljubljana
začasna uprava

Št. 11-1-97 Ob-1889
Glede na 11. zasedanje skupščine del-

niške družbe Kompas Mejni turistični ser-
vis, d.d., sklicano za 23. 4. 1998 ter na
podlagi 287. in 288. člena zakona o gos-
podarskih družbah uprava sporoča delni-
čarjem, da je Kapitalski sklad pokojninske-
ga in invalidskega zavarovanja, d.d., Ljublja-
na, Dunajska 56, k 5. točki dnevnega reda
– sprejem sprememb in dopolnitev statuta,
vložil

nasprotni predlog
Besedilo 1. člena predloga sprememb

in dopolnitev statuta družbe se dopolni z
novim četrtim odstavkom, ki glasi:

“O nakupih, prodaji in ceni za lastne del-
nice odloča uprava v skladu s sklepom
skupščine in na podlagi kriterijev oziroma
pravil, ki jih določi nadzorni svet.”

Kapitalski sklad nasprotuje predlagane-
mu predlogu sprememb in dopolnitev statu-
ta, ker pri oblikovanju sklada lastnih delnic
postavlja pogoj, da se s strani nadzornega
sveta oblikujejo tudi podrobnejša pravila ozi-
roma kriteriji v zvezi z uporabo sklada last-
nih delnic, s katerimi bodo postavljeni okviri
odločanja uprave na tem področju.

Kompas MTS, d.d., Ljubljana
direktorica uprave

Št. 31097 Ob-1780
Na podlagi zakona o gospodarskih druž-

bah in statuta delniške družbe Tkanina, d.d.,
Ljubljana, Wolfova 10/a, uprava družbe skli-
cuje

redno letno skupščino
trgovskega podjetja Tkanina, d.d.,
ki bo v torek, dne 19. maja 1998 ob

20. uri, v sejni sobi blagovnice Ljubljana,
Ajdovščina 3.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in imenovanje de-

lovnih teles.

Predlog sklepa: imenuje se predsednika
skupščine, preštevalce glasov in notarja po
predlogu sklicatelja skupščine.

2. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za pooblaščenega revi-

zorja za leto 1998 se imenuje revizijska
družba P&S Revizija, d.o.o., Ljubljana.

3. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la o poslovanju delniške družbe v letu 1997.

Predlog sklepa: na predlog uprave, mne-
nja nadzornega sveta in pozitivnega mnenja
pooblaščene revizorske družbe, se sprej-
me letno poročilo družbe za leto 1997 v
predloženem besedilu.

4. Obravnava in sprejem sklepa o delitvi
dobička za leto 1997 in oblikovanje sklada
lastnih delnic.

Predlog sklepa: dobiček družbe se deli
po predloženem predlogu uprave in mnenju
nadzornega sveta, in sicer:

a) za izplačila:
– 1% po individualni pogodbi:

1,668.000 SIT,
– 0,5% po individualni pogodbi:

834.000 SIT,
– 1,5% po kolektivni pogodbi:

2,503.000 SIT,
– udeležba vseh zaposlenih po kolektiv-

ni pogodbi družbe: 12,765.000 SIT,
– za razne namene: 1,000.000 SIT,
ostanek nerazporejenega dobička po iz-

plačilih: 248,470.558,08 SIT;
b) za oblikovanje sklada za odkup last-

nih delnic: 80,000.000 SIT,
ostanek nerazporejenega dobička po de-

litvah: 168,470.558,08 SIT.
5. Razrešitev članov nadzornega sveta,

obravnava predloga in imenovanje novih čla-
nov nadzornega sveta.

Predlog sklepa:
a) zaradi izteka mandata, se razreši 5

članov nadzornega sveta,
b) za nove člane nadzornega sveta se

po predlogu nadzornega sveta imenujejo:
Špruk Majda, Jamnik Stane, Klepec Jože,
Budna Albin, Laba Vida.

6. Obravnava in določitev višine sejnin
predsednika in članov nadzornega sveta.

Predlog sklepa: za predsednika nadzor-
nega sveta se predlaga sejnina v višini
30.000 SIT, za člane pa 15.000 SIT na sejo.

Za udeležbo na skupščini se delničar
izkaže s potrdilom oziroma s pisnim poobla-
stilom delničarja in njegovim potrdilom.

Prijava udeležbe delničarja ali njegovega
pooblaščenca bo potekala pol ure pred pri-
četkom seje.

Delničarji bodo o sklicu pisno obveščeni s
priporočeno pošiljko, v PE pa proti podpisu.

Nasprotne predloge k posameznim toč-
kam dnevnega reda lahko delničarji vložijo v
pisni obliki z obrazložitvijo predloga, v 7 dneh
po sklicu skupščine na upravo družbe.

Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepč-
na, bo ponovno zasedanje istega dne ob
21. uri v istem prostoru. Skupščina bo ta-
krat veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega kapitala.

Predlogi sklepov s pisnim gradivom za
skupščino so na vpogled vsem delničarjem
na sedežu družbe v Ljubljani, Wolfova 10/a,
vsak delovni dan od 8. do 12. ure.

Skupščina bo o 1. točki dnevnega reda
odločala z dvigom rok, o 2. in 6. točki pa z
glasovnicami.

Trgovsko podjetje Tkanina, d.d.,
uprava družbe

Ob-1781
Na podlagi 25. člena statuta Dolenjske

banke, d.d., in sklepa 9. seje upravnega
odbora Dolenjske banke, d.d., sklicujemo

11. redni zbor delničarjev
Dolenjske banke, d.d.,

ki bo v torek, 19. maja 1998 ob 13. uri v
Kulturnem centru Janez Trdina v Novem me-
stu, Novi trg 5.

Za sejo predlagamo naslednji dnevni red:
1. Otvoritev zbora in izvolitev delovnih

teles.
Predlog sklepa: zbor banke potrdi de-

lovna telesa v predlaganem sestavu.
2. Letno poročilo Dolenjske banke, d.d.,

poročilo nadzornega odbora, mnenje revizor-
ja ter predlog delitve dobička za leto 1997.

Predlog sklepa:
– zbor banke sprejme letno poročilo Do-

lenjske banke, d.d.,
– zbor banke sprejme poročilo nadzor-

nega odbora,
– zbor banke sprejme mnenje revizorja,
– zbor banke sprejme predlog delitve

dobička za leto 1997.
Dobiček po obdavčitvi v znesku

557,204.000 SIT se razporedi v nerevalor-
izirani višini na naslednji način:

– 38% za izplačilo dividende vsem imet-
nikom delnic v enotni višini 800 SIT na deln-
ico,

– 10% za izplačilo udeležbe na dobičku
članom upravnega odbora in nadzornega
odbora ter zaposlenim delavcem banke,

– preostanek dobička ostane nerazpore-
jen.

Dividenda se izplača 29. 5. 1998 vsem
delničarjem, ki bodo do takrat zagotovili
potrebne podatke za nakazilo.

Za izplačilo dividende se upošteva stan-
je v delniški knjigi na dan zasedanja zbora
banke.

3. Temelji poslovne politike banke za le-
to 1998.

Predlog sklepa:
– zbor banke sprejme temelje poslovne

politike banke za leto 1998,
– zbor banke sprejme letni okvir za kapi-

talske naložbe banke v predlagani višini.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto

1998.
Predlog sklepa: zbor banke imenuje re-

vizorja za poslovno leto 1998, in sicer revi-
zorsko družbo Cooper & Lybrand, d.d.,
Ljubljana.

5. Spremembe prednostnih delnic v
redne – upravljalske delnice.

Predlog sklepa:
– zbor banke spreminja prednostne del-

nice v redne – upravljalske delnice Dolenj-
ske banke, d.d.,

– prednostni delničarji soglašajo s spre-
membo prednostnih delnic v redne – uprav-
ljalske delnice Dolenjske banke, d.d.

6. Spremembe in dopolnitve statuta Do-
lenjske banke, d.d.

Predlog sklepa: zbor banke sprejme
spremembe in dopolnitve statuta Dolenjske
banke, d.d.

Zbor banke pooblašča upravni odbor za
uskladitev besedila statuta Dolenjske ban-
ke, d.d., s sprejetimi odločitvami zbora ban-
ke in za izdelavo prečiščenega besedila sta-
tuta.
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7. Informacija o zamenjavi zamenljivih
obveznic banke v navadne delnice III. emisi-
je v letu 1997.

Predlog sklepa: sprejme se informacija
o zamenjavi zamenljivih obveznic banke v
navadne delnice III. emisije v letu 1997.

8. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Na 11. seji zbora Dolenjske banke, d.d.,

bodo delničarji odločali o objavljenih pred-
logih za posamezno točko dnevnega reda.

Pooblastila za udeležbo na zboru bodo
delničarji prejeli po pošti, na podlagi pred-
loženega pooblastila pa bodo pred pričet-
kom zasedanja zbora prejeli glasovnice.

Zbora se lahko udeležijo vsi delničarji
banke. Za glasovanje na zboru so upraviče-
ni delničarji, imetniki delnic na ime z glaso-
valno pravico, ki so vpisani v delniško knjigo
najmanj 3 delovne dni pred sejo zbora ban-
ke in ostanejo vpisani do konca seje.

Prednostni delničarji ločeno glasujejo le
o predlogu drugega sklepa pod 5. točko
dnevnega reda.

Imetniki delnic na prinosnika imajo pravi-
co do udeležbe na zboru banke, če najpoz-
neje 5 delovnih dni pred sejo zbora banke
deponirajo svoje delnice v Dolenjski banki,
d.d. – V sektorju sredstev in naložb – in te
delnice ostanejo deponirane do zaključka
zbora.

Delničarji uresničujejo svoje pravice na
zboru osebno, po pooblaščencu ali po za-
stopniku. Skupni zastopnik več delničarjev
ne more imeti več kot 5% glasov delničar-
jev.

Spremembe in dopolnitve statuta ter os-
tala gradiva s predlogi sklepov bo na razpo-
lago v Dolenjski banki, d.d., Novo mesto,
Seidlova c. 3, v splošni službi, od objave
sklica seje zbora banke dalje.

Udeležence zbora prosimo, da zaradi
točnega pričetka zbora ter predhodne evi-
dence o udeležbi, oddajo pooblastila za
udeležbo na zboru v dvorani, kjer bo pote-
kal zbor od 12.15 do 12.45 ure.

Če zbor banke ne bo sklepčen, bo po-
novno zasedanje istega dne, to je 19. maja
1998 ob 14. uri na istem kraju, zbor bo
takrat veljavno odločal ne glede na višino
zastopanega kapitala.

Dolenjska banka, d.d.,
upravni odbor

Ob-1782

Na podlagi določil 38. člena statuta druž-
be Elektronabava, d.d., Ljubljana, sklicuje
uprava

4. sejo skupščine,

ki bo v sredo, 20. 5. 1998 ob 15. uri v
sejni sobi družbe, Slovenska c. 58, IV. nad-
stropje.

Za skupščino predlagam naslednji dnev-
ni red:

1. Otvoritev skupščine, izvolitev organov
skupščine in ugotovitev sklepčnosti:

– predsednika,
– 2 preštevalcev glasov,
– verifikacijsko komisijo,
– imenovanje notarja za sestavo notar-

skega zapisa.
Predlog sklepa: skupščina na predlog

uprave izvoli organe skupščine in imenuje
predlaganega notarja.

2. Obravnava in sprejem poslovnega po-
ročila za leto 1997.

Predlog sklepa: sprejme se poslovno po-
ročilo za leto 1997.

3. Obravnava in sprejem predloga deli-
tve dobička za leto 1997.

Predlog sklepa: sprejme se predlog de-
litve dobička za leto 1997.

Čisti dobiček se deli:
– za dividende: 134,191.000 SIT,
– za upravo: 6,709.550 SIT,
– za nadzorni svet: 6,000.000 SIT,
– nerazporejen dobiček:

132,502.500,81 SIT.
Dividenda na delnico vseh razredov zna-

ša 1.000 SIT.
4. Imenovanje revizorja družbe za po-

slovno leto 1998.
Predlog sklepa: za finančnega revizor-

ja za leto 1998 se imenuje revizorska
družba P&S Revizija, d.o.o., Linhartova
1, Ljubljana.

Gradiva za dnevni red s predlogi sklepov
so delničarjem na vpogled v tajništvu glav-
nega direktorja na sedežu družbe, Sloven-
ska c. 58, IV. nadstropje, vsak delovnik med
8. in 12. uro od dneva objave dalje.

Skupščine se lahko udeleži vsak delni-
čar osebno ali po svojem pooblaščencu ozi-
roma zastopniku, če svojo udeležbo na
skupščini pisno prijavi upravi družbe najka-
sneje tri dni pred zasedanjem skupščine.

Pooblaščenci morajo hkrati z najavo po-
slati pisna pooblastila.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se skliče nova seja skupščine iste-
ga dne ob 16. uri, z istim dnevnim redom, na
katerem se veljavno odloča ne glede na viši-
no zastopanega osnovnega kapitala.

Elektronabava, d.d.,
glavni direktor

Ob-1784

Na podlagi 7.3. točke statuta Minerve
Žalec, d.d., sklicujem

1. izredno skupščino
Minerve Žalec, d.d.,

v sredo, 20. maja 1998, ob 13. uri na
sedežu družbe, Pongrac 101, Griže.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev njenih

organov.
Predlog sklepa: izvolijo se organi

skupščine in imenujeta zapisnikar ter notar
po predlogu sklicatelja.

2. Razrešitev dveh članov nadzornega
sveta in imenovanje dveh novih članov nad-
zornega sveta.

Predlog sklepov:
a) razrešita se člana nadzornega sveta

Sonja Žnidarčič in Jure Prebil,
b) do izteka mandata dosedanjega nad-

zornega sveta se za člana nadzornega sve-
ta imenujeta Marjan Piskar, st. in Marjan
Piskar, ml.

Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov
je na vpogled vsem delničarjem na sedežu
družbe v oddelku za splošne, kadrovske in
pravne zadeve vsak delovni dan od 8. do
12. ure.

Vsak nov predlog delničarjev mora biti v
pisni obliki obrazložen in oddan v sedmih
dneh po objavi tega sklica.

Seje skupščine se lahko udeležijo imet-
niki navadnih delnic z oznako A, B, C, D in
G sami ali po svojih pooblaščenih oziroma
zakonitih zastopnikih.

Delničar, njegov zakoniti zastopnik in
pooblaščenec se lahko udeležijo skupšči-
ne in uresničijo glasovalno pravico le v pri-
meru, da se najkasneje tri dni pred skupšči-
no pisno prijavijo na sedežu družbe.

Delničarji in njihovi zastopniki na skupšči-
ni glasujejo na podlagi glasovnic, ki jih prej-
mejo pri vpisu v seznam prisotnosti.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne,
to je 20. 5. 1998 ob 14. uri v istem prosto-
ru. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega kapitala.

Minerva Žalec, d.d..
direktor

Ob-1786
Na podlagi 283. člena zakona o gospo-

darskih družbah in 32. člena statuta družbe
ČZP Večer, d.d., Maribor, Svetozarevska
14, sklicujem

4. skupščino delniške družbe
ČZP Večer, d.d.,

ki bo dne 20. 5. 1998 ob 11. uri na
sedežu družbe ČZP Večer, d.d., Maribor,
Svetozarevska ulica 14/IV, soba 414.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in predhodna

ugotovitev sklepčnosti.
Uprava otvori skupščino in ugotovi, da je

na skupščini zastopanih toliko delnic, da
skupščina lahko zaseda.

2. Izvolitev delovnih teles skupščine –
predsednika in dveh preštevalcev glasov.

Predlog sklepa: skupščina izvoli na pred-
log uprave in nadzornega sveta za predsed-
nika skupščine Slavka Vizoviška in za pre-
števalca glasov Zoro Fleisinger in Marjano
Vobovnik Leljak.

3. Sprejem dnevnega reda 4. skupščine.
Predlog sklepa: skupščina potrdi pred-

lagani dnevni red.
4. Obravnava in sprejem letnega poroči-

la za leto 1997 ter delitev nerazporejenega
dobička za leto 1997.

Predlog sklepa: skupščina sprejme na
predlog uprave in na podlagi pozitivnega
mnenja nadzornega sveta letno poročilo za
leto 1997.

Nerazporejeni čisti dobiček iz leta 1997
v znesku 92,640.177,94 SIT na dan 1. 1.
1998, se razporedi:

– v znesku 15,862.977,94 SIT za re-
zerve,

– v znesku 76,777.200 SIT za dividen-
de.

Na eno delnico se izplača dividenda v
bruto višini 300 SIT.

Dividende bomo izplačevali od 25. 5.
1998 dalje.

Revalorizacijski popravki, ki so nastali na
podlagi čistih dobičkov iz prejšnjih let in v
bilanci stanja na dan 1. 1. 1998 znašajo
11,033.286,98 SIT, se na dan 1. 1. 1998
preoblikujejo v rezerve.

5. Obravnava in imenovanje pooblašče-
nega revizorja za leto 1998.

Predlog nadzornega sveta: skupščina
imenuje revizijsko hišo Coopers & Lybrand,
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d.d., Ljubljana, da opravi revizijo poslovanja
družbe za leto 1998.

6. Obravnava in sprejem sprememb in
dopolnitev statuta.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: sprejme se predlog sprememb in do-
polnitev statuta delniške družbe ČZP Večer,
d.d., Maribor v predloženem besedilu.

7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Do izplačila dividende je upravičen del-

ničar, ki je lastnik delnic, evidentiranih pri
Klirinški-depotni družbi na dan 7. 5. 1998,
dividende se bodo izplačevale od 25. 5.
1998 dalje.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji v
korist katerih bodo na dan 7. 5. 1998 delni-
ce delniške družbe ČZP Večer, d.d., vknji-
žene v delniški knjigi družbe, ki se vodi v
centralnem registru, pri Klirinško-depotni
družbi, njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas traja-
nja pooblastilnega razmerja shranjeno na
sedež družbe.

Skladno z določili 32. člena statuta druž-
be, lahko pravico do udeležbe na skupščini in
glasovalno pravico uresničujejo delničarji, ki
bodo sami ali preko svojih zakonitih zastopni-
kov ali pooblaščencev pisno prijavili svojo ude-
ležbo na skupščini upravi družbe najkasneje 3
dni pred zasedanjem skupščine (do 12. ure,
dne 17. 5. 1998) v tajništvu uprave delniške
družbe ČZP Večer v Mariboru, Svetozarevska
14 ter istočasno deponirali pisna dokazila o
pooblastitivi in zakonitem zastopanju, če niso
shranjena na sedežu družbe.

Morebitne nasprotne predloge naj delni-
čarji pošljejo upravi družbe v roku enega
tedna po objavi sklica skupščine, da jih le-ta
objavi v smislu 288. člena zakona o gospo-
darskih družbah.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega
dne, to je 20. 5. 1998 ob 12. uri v istih
prostorih. Po ponovnem sklicu bo skupšči-
na veljavno odločala ne glede na višino za-
stopanega osnovnega kapitala.

Zaradi čimbolj nemotenega poteka za-
sedanja skupščine pozivamo udeležence,
da pol ure pred začetkom zasedanja
skupščine zglasijo v sprejemni pisarni pri
preštevalcih glasov, kjer bodo s podpisom
potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasoval-
ne lističe, ki služijo kot vstopnica za udelež-
bo na skupščini.

Gradivo za sejo skupščine, celoviti pred-
logi sklepov za vsako točko dnevnega reda
in predlog sprememb in dopolnitev statuta
ter ostalo gradivo in druge informacije, so
delničarjem na vpogled v tajništvu delniške
družbe ČZP Večer, d.d., Svetozarevska 14,
Maribor, vsak delovnik med 9. in 12. uro.

ČZP Večer, d.d.,
direktor

Ob-1787
Začasna uprava družbe Gradbeno pod-

jetje Bohinj, d.d., sklicuje

1. sejo skupščine,
ki bo v torek, 19. maja 1998, ob 13. uri,

na upravi družbe.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine in

določitev notarja.

Predlog sklepa: izvoli se predsednika
skupščine in dveh preštevalcev glasov. Ime-
nuje se notarja.

3. Ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost del-

ničarjev in zastopanega osnovnega kapitala.
4. Obravnava in sprejem poslovnika o

delu skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se poslovnik

skupščine v predloženem besedilu.
5. Obravnava in sprejem poročila zača-

sne uprave družbe o poteku lastninskega
preoblikovanja podjetja.

Predlog sklepa: skupščina se seznani s po-
tekom lastninskega preoblikovanja podjetja.

6. Seznanitev s poslovnimi rezultati druž-
be, za obdobje 1993 in 1996 ter sprejem
poslovnega poročila za leto 1997.

Predlog sklepa: na predlog začasne upra-
ve in ob mnenju začasnega nadzornega sve-
ta se skupščina seznani s poslovnimi rezulta-
ti za obdobje 1993–1996 in sprejme
poslovno poročilo o poslovanju za leto 1997.

7. Sprejem sklepa o pokrivanju izgube
za leto 1993 in razporeditvi dobička za leta
1995, 1996 in 1997.

Predlog sklepa: skupščina na predlog
začasne uprave in ob mnenju začasnega
nadzornega sveta sprejme sklep o pokriva-
nju izgube in razporeditvi dobička v predlo-
ženem besedilu.

8. Razrešitev začasnega nadzornega
sveta in izvolitev treh članov, ki zastopajo
interese delničarjev.

Predlog sklepa: na predlog začasnega
nadzornega sveta se izvolijo trije člani.

9. Seznanitev skupščine z dvema člano-
ma nadzornega sveta, ki zastopata interese
delavcev.

Predlog sklepa: skupščina vzame na zna-
nje izvolitev članov, ki zastopata interese
zaposlenih.

10. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: skupščina na predlog

začasnega nadzornega sveta za revizorja
družbe imenuje: Podboršek, Revizijska
družba, k.d., Ljubljana.

11. Določitev višine nagrad članom nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa: skupščina na predlog
začasne uprave in začasnega nadzornega
sveta določi nagrade predsedniku in čla-
nom nadzornega sveta.

Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe in glasovanja na

skupščini imajo delničarji, ki bodo na dan
skupščine vpisani v delniško knjigo.

Delničarji in pooblaščenci morajo svojo
udeležbo na skupščini prijaviti pisno upravi
družbe, najkasneje tri dni pred sejo.

Delničarji se morajo pred sejo skupšči-
ne izkazati z osebnim dokumentom, poob-
laščenci pa z osebnim dokumentom in pi-
snim pooblastilom.

Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

je na vpogled vsem delničarjem na sedežu
družbe vsak dan od 12. do 14. ure, od
19. 4. 1998 do seje skupščine.

Predlogi delničarjev
Delničarji morajo morebitne nasprotne

predloge k posameznim točkam dnevnega
reda, za katere želijo, da so o njih pravoča-
sno seznanjeni vsi družbeniki, pisno sporo-
čiti upravi v enem tednu po prejemu vabila.

Ponovno zasedanje skupščine
Skupščina veljavno odloča, če so na njej

prisotni delničarji oziroma njihovi pooblaščen-
ci, ki predstavljajo 15% vseh glasov. Če
skupščina ne bo sklepčna, je naknadno seja
skupščine istega dne, uro kasneje, to je ob
14. uri. Skupščina bo v tem primeru veljavno
odločala ne glede na število prisotnih delnic.

Gradbeno podjetje Bohinj, d.d.,
Bohinjska Bistrica

začasna uprava

Ob-1879
Uprava družbe in nadzorni svet družbe

Alpetour – Bandag, d.d., na podlagi 29.
člena statuta sklicujeta

tretjo redno skupščino
delničarjev družbe,

ki bo 18. 5. 1998 ob 12. uri, v sejni
sobi, v medetaži hotela Transturist v Škofji
Loki, Kapucinski trg 9.

Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine:
a) Ugotovitev udeležbe.
b) Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je

skupščina sklepčna.
Na predlog uprave se imenuje predlagani

predsednik, dva preštevalca glasov in notar.
2. Poročilo uprave o poslovanju v po-

slovnem letu 1997.
Predlog sklepa:
a) Na predlog uprave in na podlagi pozi-

tivnega mnenja nadzornega sveta družbe se
»Poročilo uprave o poslovanju v poslovnem
letu 1997« sprejme v predloženi vsebini in
obliki.

b) Sprejme se revizijsko poročilo o po-
slovanju družbe za leto 1997.

3. Obravnava in sprejem predloga o raz-
poreditvi dobička iz leta 1995, 1996 in
1997.

Na predlog uprave in nadzornega sveta
družbe se predlagajo skupščini naslednji
sklepi:

1. Sprejme se predlog uprave in nad-
zornega sveta, da se iz revaloriziranega ne-
razporejenega dobička iz leta 1996 nameni
2,881.656,51 SIT za izplačilo dividende.

2. Sprejme se predlog uprave in nad-
zornega sveta, da se iz revaloriziranega ne-
razporejenega dobička iz leta 1995 nameni
5,599.223,49 SIT za izplačilo dividende.

3. Sprejme se predlog uprave in nad-
zornega sveta, da se dobiček iz leta 1997 v
višini 22,744.984,60 SIT razporedi kot ne-
razporejeni dobiček.

4. Dividende v znesku 36 SIT bruto
na delnico se izplačajo delničarjem, ki so
na dan seje skupščine vpisani v delniško
knjigo družbe najkasneje v 60 dneh po skle-
pu skupščine.

Prednostnim delnicam pripada enaka
dividenda kot navadnih delnicam.

4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta se pooblašča revizijsko
hišo Constantia za revizijo poslovanja druž-
be za leto 1998.

5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Način glasovanja na skupščini: glasuje

se osebno ali po pooblaščencu. Pooblasti-
lo mora biti pisno in mora vsebovati:

– za fizične osebe: priimek in ime poob-
lastitelja, priimek in ime pooblaščenca, šte-
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vilo glasov, kraj in datum ter podpis poobla-
stitelja.

– za pravne osebe: priimek in ime ter
naslov pooblaščenca, firmo in število gla-
sov ter podpis in žig pooblastitelja.

Vsaka delnica daje delničarju en glas.
Gradivo za dnevni red in predlogi skle-

pov so na vpogled delničarjem na sedežu
družbe (tajništvo) vsak dan od 10. do 12.
ure. Delničarji lahko po objavi sklica
skupščine podajo predloge za sklepe
skupščine oziroma nasprotne predloge k
predlaganim sklepom na sedež družbe.
Predlogi so lahko le pisni in morajo biti ra-
zumno utemeljeni.

V primeru, da tokratni sklic skupščine ne
bo uspešen, bomo skupščino ponovili dne
22. 5. 1998, ob 12. uri, na istem mestu.

Alpetour – Bandag, d.d.,
Škofja Loka

direktor

Ob-1794

Na podlagi 22. člena statuta družbe skli-
cujem

skupščino delničarjev,
ki bo dne 20. maja 1998 ob 14.30 v

Poslovnem klubu Mercurius, Šmartinska
152.

Dnevni red:
1. Otvoritev seje skupščine, izvolitev de-

lovnega predsedstva skupščine, imenova-
nje notarja in ugotovitev sklepčnosti.

Predlog sklepa: sprejme se predlog za
imenovanje organov skupščine BTC d.d.

2. Obravnava in sprejem letnega poro-
čila.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo predsednika uprave o poslovanju druž-
be v poslovnem letu 1997 po slovenskih
računovodskih standardih in mednarodnih
računovodskih standardih.

3. Sprejem sklepa o ugotovitvi in delitvi
dobička.

Predlog sklepa:
1. Ugotovitev in razporeditev dobička

je naslednja:
– bruto dobiček: 1.110,588.387,32

SIT
– davek iz dobička: 189,151.662 SIT
– čisti dobiček: 921,436.725,32 SIT.
Čisti dobiček poslovnega leta 1997 v

višini 921,436.725,32 SIT se potrdi in raz-
poredi:

– del dobička za rezerve 50,000.000
SIT,

– nerazporejeni čisti dobiček v višini
871,436.725,32 SIT

2. Revalorizirani nerazporejeni del do-
bička iz preteklih let se revalorizira do 31. 3.
1998 in se razporedi na sledeči način:

– dividenda 310 SIT na delnico, kar
skupaj predstavlja 257,300.000 SIT,

– udeležba na dobičku 81,649,000
SIT se izplača tako, da se 50% udeležbe na
dobičku za člane nadzornega sveta, uprave
in poslovodnega odbora izplača v gotovini,
50% pa v delnicah BTC d.d.. Za te namene
se iz sklada lastnih delnic nameni takšno
število delnic, ki bodo v skupni vrednosti
predstavljale 50% udeležbe na dobičku, in
sicer se delnice obračunavajo po povpreč-
nem enotnem tečaju Ljubljanske borze, d.d..
Za obračun vrednosti delnic se upošteva pov-

Objave
po 42. členu zakona

o javnih glasilih

Ob-1906
Na podlagi 42. člena zakona o javnih

glasilih objavlja Delo Revije, d.d., nasled-
nje podatke:

– več kot 10% kapitala imajo Slovenija-
les DRF, d.d., družba za razvoj in financi-
ranje, Dunajska 22, Ljubljana in Slovenski

prečni enotni tečaj delnice BTC, d.d.,
dosežen na Ljubljanski borzi d.d. v obdobju
30 zaporednih koledarskih dni do vključno
8. junija 1998. Izplačilo dividende in udelež-
be na dobičku bo 10. junija 1998. V skladu
s tem se opravi ustrezna preknjižba delnic na
upravičence v Klirinško depotni družbi d.d.

3. Revalorizacija nerazporejenega dela
dobička iz preteklih let od 1. 1. 1998 do
31. 3. 1998 bremeni prihodek tekočega leta.

4. Sprejme se poročilo o skladu last-
nih delnic družbe. Na dan 31. 12. 1997 je
bilo v Skladu lastnih delnic BTC, d.d.,
2.349 delnic v skupni vrednosti
29,118.204 SIT.

Do izplačila dividende je upravičen
delničar, ki je lastnik delnic, evidentiranih
pri Klirinško depotni družbi na dan objave
sklica skupščine delničarjev. Dan objave
sklica skupščine je 18. april 1998.

4. Volitve članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za člane nadzornega

sveta se za štiriletno mandatno obdobje ime-
nujejo: Ivan Nerad, Edvard Oven, Slavko
Štepec in Viktor Podobnik.

5. Obravnava in sprejem sprememb in
dopolnitev statuta družbe.

Predlog sklepa: sprejmejo se predlaga-
ne spremembe in dopolnitve statuta.

6. Imenovanje revizorja družbe.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za

poslovno leto 1998 se imenuje revizorska
hiša KPMG Slovenija d.o.o., Dunajska 21,
Ljubljana.

Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe v Ljubljani, Šmar-
tinska 152, II. nadstropje - uprava,
tel. 185-13-29, vse delovne dni od 9. do
12. ure.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo ter na njej

razpravljajo in glasujejo delničarji, njihovi
pooblaščenci in zastopniki, ki s priporoče-
nim pismom, ki prispe na sedež družbe naj-
kasneje tri dni pred zasedanjem skupščine,
prijavijo upravi družbe svojo udeležbo na
skupščini. Udeleženci se ob prihodu identi-
ficirajo z osebnim dokumentom.

Vsaka delnica daje delničarjem en glas.
Prostor zasedanja skupščine bo odprt

30 minut pred začetkom zasedanja. Če
skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno za-
sedanje skupščine naslednji dan na istem
kraju ob istem času.

BTC, d.d., Ljubljana
predsednik uprave

odškodninski sklad, d.d., Mala ulica 5,
Ljubljana,

– uprava je direktor Andrej Lesjak,
– v nadzornem svetu so predsednik Tine

Guzej, Bernarda Jeklin, Nives Kretič, Alen-
ka Obersnel Grgič in Jelka Sežun,

– viri financiranja: lastna sredstva,
– firma izdaja naslednje revije: Jana,

Stop, Lady, Avto magazin, KIH, Moj mikro,
Smrklja, Lord, Lady Cartland, Moj hobi,
Dr. roman, Ambient, Modna Jana in Radar.

Razne objave

Popravek

V objavi javne dražbe za prodajo nepre-
mičnin, Lesonita, d.d., v stečaju, Ilirska Bi-
strica, objavljeni v Uradnem listu RS, št. 29
z dne 10. 4. 1998, Ob-1670, se v tretji
alinei 1.3. točke znesek varščine, ki so jo
dražitelji dolžni položiti na račun stečajnega
dolžnika popravi in pravilno glasi
65.000 SIT.

Uredništvo

Ob-1902
PHARE Program za demokracijo

Program za demokracijo je del Evrop-
ske demokratične iniciative Evropskega par-
lamenta. Podpira dejavnosti in napore ne-
vladnih organizacij in tako dopolnjuje različ-
ne druge Phare in Tacis programe, ki utrju-
jejo stabilno in odprto družbo.

Splošni cilj Programa za demokracijo je
pomoč pri razvoju civilne družbe, še posebej
demokratičnih principov, ki temeljijo na več-
strankarskem sistemu, spoštovanju človeko-
vih pravic, pravni državi in ekonomski neod-
visnosti v državah srednje in vzhodne Evrope
oziroma Skupnosti neodvisnih držav.

Pogoji za sofinanciranje
1. Organizator oziroma izvajalec projek-

ta mora imeti status nevladne in neprofitne
organizacije (društvo, zavod, ustanova, fun-
dacija).

2. Organizator mora prispevati najmanj
10% sredstev, predvidenih za izvedbo pro-
jekta (v denarju ali materialu).

3. Projekt se mora izvajati v Sloveniji.
4. Administrativni stroški projekta ne

smejo presegati 5% skupnih stroškov.
5. Vsa nakupljena oprema, financirana iz

Programa za demokracijo, postane po kon-
cu projekta last organizacije. Stroški opre-
me ne smejo presegati 40% deleža, ki ga
za projekt odobri Program za demokracijo.

6. Najmanjši znesek financiranja je
3.000 ECU oziroma 555.000 SIT.

Organizatorjem, ki prosijo za več kot
10.000 ECU (1,850.000 SIT), se priporo-
ča prijava na makro shemo.

7. Projekt se ne sme začeti pred podpi-
som pogodbe o financiranju in ne sme traja-
ti več kot 12 mesecev.

8. Organizator mora posredovati vse
zahtevane podatke v prijavnici oziroma pri-
ložiti kopije zahtevanih dokumentov.

Vse dodatne informacije o programu in
prijavnice lahko dobite na naslovu: MOST –
SCI Slovenija, Breg 12, Ljubljana, tel.
061/12-58-067, faks 217-208.
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Rok za oddajo prijavnic je 20. maj 1998
do 13. ure, na zgornjem naslovu.

Društvo za prostovoljno delo Most

Ob-1791

Rudnik živega srebra Idrija v zapiranju,
d.o.o., razpisuje

javno dražbo
za prodajo dela svojih nepremičnin
Pogoji dražbe in prodaje so:
I. Predmet prodaje je del nepremičnin

na lokaciji bivših mehaničnih delavnic Rud-
nika živega srebra Idrija v zapiranju, d.o.o.

I.a) proizvodni prostori v izmeri 556 m2,
stoječi na parc. št. 475/1,

– parc. št. 472/1 (dvorišče) v izmeri
100 m2,

– parc št. 473/1 (dvorišče) v izmeri
227 m2 in

– del parc. št. 475/1 (stavbišče) v izme-
ri 762 m2.

Izklicna cena je določena na podlagi
cenitve sodnega izvedenca ter cenilca
gradbene stroške in znaša 21,770.335,10
SIT.

I.b) proizvodni prostori v izmeri 334 m2,
stoječi na parc. št. 475/1,

– del parc. št. 474 (dvorišče) v izmeri
342 m2 in

– del parc. št. 475/1 (stavbišče) v izme-
ri 362 m2.

Izklicna cena je določena na podlagi ce-
nitve sodnega izvedenca ter cenilca grad-
bene stroke in znaša 13,442.184,75 SIT.

I.c) del parcele št. 475/1 (dvorišče) v
izmeri 1.232 m2.

Izklicna cena je določena na podlagi ce-
nitve sodnega izvedenca ter cenilca grad-
bene stroke in znaša 3,108.006,64 SIT.

Prodajalec bo prodal omenjene nepre-
mičnine po sklopih I.a), I.b) in I.c) ali v celo-
ti. Izklicna cena za vse na dražbi ponujene
nepremičnine pod I. točko je
38,320.526,49 SIT.

II. Prodaja zemljišč na lokaciji med jaš-
kom Delo in Idrijco.

Predmet prodaje so parcele med jaš-
kom Delo in Idrijco (Mejca), in  sicer parce-
le št. 953, 954, 955, 956, 957, 958, 960,
962, 963, 964, 965, 966, 969, 970, 971
in 978 k.o. mesto Idrija, v skupni izmeri
18.114 m2.

Izklicna cena je določena na podlagi ce-
nitve sodnega izvedenca ter cenilca grad-
bene stroke in znaša 5,827.072,17 SIT.

Nepremičnine pod II. točko se prodajajo
kot celota.

III. Kupec poleg na dražbi dosežene ce-
ne, plača prometni davek, stroške prodaje
in stroške vknjižbe v zemljiško knjigo.

IV. Uspeli dražitelj bo dolžan prodajno
pogodbo skleniti v roku 8 dni po opravlje-
ni javni dražbi in kupnino plačati v roku 3
dni po sklenitvi pogodbe iz točke IV. te
pogodbe.

V. Na javni dražbi lahko sodelujejo prav-
ne in fizične osebe. Pravne osebe morajo
prodajalcu predložiti izpisek iz sodnega re-
gistra, fizične pa potrdilo o državljanstvu Re-
publike Slovenije. Pooblaščenci dražiteljev

morajo pred pričetkom dražbe predložiti pi-
smeno pooblastilo.

VI. Vsak dražitelj mora pred pričetkom
dražbe vplačati varščino v višini 10% od iz-
klicne cene na žiro račun prodajalca,
št. 52020-601-13705 ter o vplačilu pred-
ložiti potrdilo pred pričetkom dražbe.

Varščina se všteje v kupnino, neuspe-
lim dražiteljem pa vrne v roku treh dni po
dražbi.

Če uspeli dražitelj ne bo sklenil prodajne
pogodbe v določenem roku ali ne bo pravo-
časno plačal kupnine, se šteje, da je od
nakupa odstopil oziroma se pogodba šteje
za razdrto.

Varščina v tem primeru ostane proda-
jalcu.

VII. Vsa dodatna pojasnila dobijo intere-
senti na sedežu prodajalca pri direktorju
mag. Marku Cigaletu osebno ali po telefonu
065/73-811. Ogled je mogoč vsak delovni
dan po predhodnem dogovoru.

Javna dražba bo dne 29. 4. 1998, ob
13. uri, na sedežu prodajalca, v sobi št. 8.

Rudnik živega srebra Idrija
v zapiranju, d.o.o.

Ob-1886

Na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v
Kopru z dne 6. 4. 1998 ponovno objavlja

prodajo delov premoženja
stečajnih dolžnikov:

Slavnik Mestni promet obale, d.d., v ste-
čaju (do 1/3) in Slavnik Linijski promet, d.d.,
v stečaju (do 2/3), z zbiranjem ponudb

Predmet prodaje:
1. Prodaja idealnega sorazmernega de-

la 40,95% objekta Železniškega postajne-
ga poslopja v Kopru – Avtobusna postaja,
za najnižjo ponujeno ceno 75,223.148
SIT;

– vpis idelanega sorazmernega deleža
v korist prodajalca v zemljiški knjigi še ni
izveden

Pogoji
a) Rok
Rok za zbiranje ponudb je 10 dni po

objavi na oglasni deski Okrožnega sodišča
v Kopru, enota Koper ter v Uradnem listu
RS 17. 4. 1998.

b) Kupnina
Kupnina je plačljiva na dan sklenitve po-

godbe. Kupec mora plačati kupnino:
– 50% ob podpisu pogodbe (varščina je

všteta),
– 50% v roku 30 dni od sklenitve pogod-

be, in sicer na žiro račun stečajnega dolžni-
ka. Če kupnina ni plačana v določenem ro-
ku, se prodajna pogodba razveljavi, plača-
na varščina pa se zadrži v korist prodajalca
– stečajnega dolžnika.

c) Varščina
Varščino v višini 10% od izklicne cene

nepremičnine morajo ponudniki plačati pred
končanim rokom za oddajo ponudbe na ži-
ro račun št. 51400-690-64110 v korist
Slavnik International, d.o.o., Koper “v ste-
čaju”, z namenom “varščina za resnost po-
nudbe” in potrdilo o vplačilu varščine prilo-
žiti kot prilogo k ponudbi ali priložiti k po-

nudbi bariran ček ali nepreklicno bančno
garancijo na prvi poziv.

Varščino se uspešnemu ponudniku po
odbitku stroškov prodaje vračuna v kupni-
no, drugim pa brez obresti vrne najkasneje
v petih dneh.

d) Vsebina ponudbe
Pisna ponudba mora obsegati ponujeno

ceno, plačilne pogoje, izpisek iz registra za
pravne osebe ali overjeno kopijo potrdila o
državljanstvu Republike Slovenije za fizične
osebe in dokazila o vplačilu varščine za re-
snost ponudbe.

e) Prednsot pri izboru bo imel tisti po-
nudnik, ki bo nudil višjo ceno in boljše pla-
čilne pogoje.

Pisne ponudbe pošljite na naslov Okrož-
nega sodišča v Kopru z oznako St 1/93
“Ponudba – Ne odpiraj!”

Najboljši ponudnik mora skleniti kupo-
prodajno pogodbo v 10 dneh po dnevu od-
piranja pisnih ponudb, kupnino pa plačati
po razpisanih pogojih plačila kupnine, s tem
da si prodajalec pridrži lastninsko pravico
oziroma pravico uporabe do dokončanega
plačila kupnine. Kolikor do roka iz pogodbe
kupec ne bo plačal kupnine, bo prodajalec
odstopil od pogodbe, plačano varščino pa
obdržal kot skesnino.

Izročitev nepremičnin in prenos lastniš-
tva oziroma pravice uporabe prodane ne-
premičnine se na kupca izvrši šele po vpla-
čilu celotne kupnine (zadržana lastnina).

Prometni davek in vse druge dajatve ter
stroške v zvezi s prenosom nepremičnin pla-
ča kupec. Zemljiškoknjižni prepis nepremič-
nin, ki so predmet prodaje, uredi kupec na
svoje stroške.

Podrobnejše informacije lahko dobite na
sedežu stečajnega dolžnika pri Alojzu Zor-
ko po tel. 066/284-651 ali 33-882.

Slavnik International, d.o.o.,
Koper – v stečaju

Ob-1892
Roman Sopčič preklicuje police zavaro-

valnice Adriatic, d.d.:
1-AO: 565529, 591677,
1-IM: 172468, 172485, 172486,

178651,
AA 149810,
OZ-3: 107148, 113537, 116577,

116578, 116579, 116580, 116581,
11582, 116583, 116584, 116585,
116586, 116587,

STAM: 95783, 95784, 95834, 95835,
95848,95849, 95850,

Z3: 113318,
ZK: 482798, 516517.

Ob-1893

Adriatic, zavarovalna družba, d.d., pre-
klicuje dokumente: obrazec Z-3 št.
116178, obrazec Zelene karte 00308174,
00308175.

Ob-1894

Micom, Ljubljana, d.o.o., preklicuje za-
varovalno polico št. 142794, z dne 2. 3.
1997 Zavarovalna družba Adriatic, d.d., za
osebno vozilo BMW-M5 LJ 20-82V.



Stran 3260 / Št. 31 / 18. 4. 1998 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Izgubljene listine
preklicujejo

Potne listine

Bajt Gregor, Tominčeva 15, Kranj, potni
list št. BA 328541, izdala UE Kranj. p-31024

Berginc Nikolina, Ul. Vinka Vodopivca
42, Nova Gorica, potni list št. AI 112666,
izdala UE Nova Gorica. g-31183

Boldin Karim, Gabrškova 53, Ljubljana,
potni list št. AA 2882. s-31017

Brumec Maja, Klopce 7a, Slovenska Bi-
strica, potni list št. BA 286313, izdala UE
Slovenska Bistrica. p-31040

Bunderšek Stanislav, Lunačkova ulica 8,
Mirna, potni list št. AA 099845. s-31254

Cerar Jože, Krašce 2, Domžale, potni list
št. AA 627158, izdala UE Domžale. s-31032

Despot Igor, Pregov trg 11, Ljubljana,
potni list št. BA 735183, izdala UE Ljublja-
na. s-31137

Dodič Ivanka, Obrov 61e, Obrov, potni list
št. BA 507996, izdala UE Sežana. p-31034

Drnovšek Kristina, Spodnje Dule 3, Kr-
ško, potni list št. BA 540972, izdala UE
Krško. p-31081

Dular Gabrijela Marija, Filipičeva 2, Ljub-
ljana, potni list št. AA 763360. s-31061

Fortuna Karin, Gramscijeva ul. 2, Izola,
potni list št. BA 401615, izdala UE Izola.
g-31133

Gider Jožef, Rogašovci 30, Rogašovci,
potni list št. BA 114458, izdala Murska So-
bota. p-31247

Glavač Slavko, Panonska 7 b, Beltinci,
potni list št. AA 415628. p-31280

Grahovac Neva, Kopriva 15, Dutovlje,
maloobmejno prepustnico VS št. AI
015931, izdala UE Sežana. p-31041

Hrženjak Slavko, Janševa 20, Mengeš,
potni list št. BA 465050, izdala UE Domža-
le. s-31141

Hribernik Rok, Tomanova ul. 4, Maribor,
potni list št. BA 675674, izdala UE Maribor.
p-31079

Ibralić Muhamed, Cesta na Roglo 11 b,
Zreče, potni list št. AA 654166. p-31272

Jazbec Mihael, Budna vas 15/a, Šent-
janž, potni list št. BA 81402, izdala UE Sev-
nica. p-31249

Jurinčič Yvon-Tullio, Ul. svobode 21, Pi-
ran, potni list št. BA 228321, izdala UE
Piran. g-31134

Kazić Damir, Polje, C. XII/6, Ljubljana,
potni list št. BA 288501, izdala UE Ljublja-
na. s-31019

Klančič Emil, Bilje 19/a, Renče, potni
list št. AA 400155, izdala UE Nova Gorica.
g-31162

Kobe Anton, Pristava 4a, Novo mesto,
potni list št. BA 553996, izdala UE Novo
mesto. g-31138

Kobe Slavka, Pristava 4a, Novo mesto,
potni list št. BA 553997, izdala UE Novo-
mesto. g-31139

Kolbl Sabina, Jakoba Zupana 7, Kam-
nik, potni list št. AA 814067, izdala UE Kam-
nik. s-31207

Kološa Jožef, Mlekarniška 2, Maribor,
potni list št. AA 65130. p-31190

Kordiš Gorazd, Kardeljeva c. 57, Mari-
bor, potni list št. AA 792436, izdala UE
Maribor. s-31136

Kos Rudolf, Vegova 4, Piran, potni list
št. BA 60586, izdala UE Piran. g-31178

Kozmelj Tadej, Stegne 24, Moravče,
potni list št. BA 213217. s-31210

Krajnc Silvester, Vzhodna ul. 24, Mari-
bor, potni list št. BA 198937. p-31276

Kračun Frančiška, Tepanjski vrh 26, Slo-
venske Konjice, potni list št. AA 970345,
izdala UE Slovenske Konjice. p-31250

Leskovar Ivanka, Petelinkarjeva c. 1, Ki-
sovec, potni list št. AA 642362. p-31269

Lusa Lara, Vojkova ul. 4, Lucija, potni list
št. AA 500655, izdala UE Piran. g-31184

Matjašič Darinka, Brengova 39, Lenart,
potni list št. AA 682794, izdan 23. 12.
1992. m-560

Matjašič Klavdija, Ul. A. Slomška 18,
Šentjur, potni list št. BA 96357, izdalaUE
Celje. p-31227

Milharčič Ermilda, Štorje 5, Sežana, pot-
ni list št. AA 845936, izdala UE Sežana.
p-31030

Mohorič Tatjana, Platiševa 12, Idrija, pot-
ni list št. AA 125439. p-31291

Moreše Kristina, Trg rudarjev 2, Seno-
vo, potni list št. AA 153854, izdala UE Kr-
ško. p-31028

Nemec Žan, Ul. Jakoba Zupana 7, Kam-
nik, potni list št. BA 627947, izdala UE
Kamnik. s-31206

Oblak Terezija, Podklanc 18, Dravograd,
potni list št. AA 812725, izdala UE Dravo-
grad. p-31074

Omersa Peter, Tavčarjeva 10, Ljubljana,
potni list št. AA 455670. s-31269

Pek Martina, Jocova 18, Maribor, potni
list št. BA 184955, izdala UE Maribor.
p-31026

Perkovič Silvester, Kadrenci 17, Cerk-
venjak, potni list št. BA 368155, izdan
27. 6. 1994. m-647

Peterle Frančišek, Prečna pot 6, Vrhni-
ka, potni list št. BA 473802, izdala UE Vrh-
nika. s-31130

Pečovnik Tomaž, Cesta na Štibuhu 14,
Slovenj Gradec, potni list št. AA 801887.
g-31243

Prapotnik Tanja, Pušenci 18, Ormož,
potni list št. AA 685325, izdala UE Ormož.
g-31025

Praznik Jurij, Rašiška 5, Ljubljana, potni
list št. BA 136853, izdala UE Ljubljana.
s-31131

Ražem Milan, Lokev 137, Lokev, ma-
loobmejno prepustnico VS AI 047282, iz-
dala UESežana. p-31072

Ribič Polonca, Ruska 5, Ljubljana, potni list
št. BA 117874, izdala UE Ljubljana. s-31146

Robič Marko, Zg. Rute 51, Gozd Martu-
ljek, potni list št. AA 489244, izdala UE
Jesenice. p-31222

Rok Petra, Martinj hrib 2, Logatec, potni
list št. BA 004049, izdala UE Logatec.
s-31128

Rucić Damir, Ljubljanska c. 76, Domža-
le, potni list št. AA 643377, izdala UE Dom-
žale. s-31150

Sabanović Keli, Prežigal 2/a, Slovenske
Konjice, potni list št. BA 606826, izdala UE
Slovenske Konjice. p-31225

Sankovič Jelena, Maistrova 39, Celje,
potni list št. BA 84154. p-31274

Sevšek Albert, Jenkova c. 9, Velenje,
potni list št. AA 563300, izdala UE Velenje.
p-31027

Sheholli Rama, Kovinarska ul. 3, Celje,
potni list št. BA 596234, izdala UE Celje.
p-31223

Sitar Nataša, Kreigherjeva 1, Lenart, ma-
loobmejno prepustnico SOP AG 5591, iz-
dano 6. 6. 1997. m-687

Sitar Nataša, Kreigherjeva 1, Lenart v
Slov. goricah, potni list št. BA 641048, iz-
dan 5. 6. 1997. m-688

Sivka Bruno, Tomšičeva 8, Piran, ma-
loobmejno prepustnico AI 14988, izdala UE
Piran. g-31179

Ob-1895

Kukovica Franc, samostojni podjetnik,
preklicujem priglasitveni list št. 19-0137/94
– MŠRO 5929546.

AVTO HOLCMAN, Ptujska cesta 40, Ma-
ribor, preklicuje potrdilo za reg. vozila, št.
šasije VSSZZZ6KZVR 175370, št. motorja
AEX787092. m-597

Cebe Irena, Lovska 67, Maribor, prekli-
cuje priglasitveni list, opr. št. 064-0727/94.
m-699

FJug Boris, Mariborska c. 13, Ruše, pre-
klicuje priglasitveni list, opr. št.
068-0498/95. m-722

Kadivec Janez, Pipanova 46, Šenčur,
preklicuje obrtno dovolenje št.
027421/2734/00-28/1795, izdano 6. 3.
1995 pri OZS. g-31085

Klobučar Antonija, Partizanska 5, Lenart
v Slov. goricah, preklicuje priglasitveni list,
št. 21-0233/94. m-676

Krenčnik Bogomir, Zg. Boč 15, Selnica
ob Dravi, preklicuje priglasitveni list, opr. št.
068-0517/95. m-618

Kristl Franc, Selnica ob Muri 107/c, Cer-
šak, preklicuje priglasitveni list, opr. št.
065-0243/94. m-617

Odvetniška pisarna GABRIČ, Partizanska
33/b, Sežana, preklicuje spričevalo izdano
na ime Kuharič Dino. p-31078

Pretnar Breda, s.p., Černetova 12, Ljub-
ljana, preklicuje priglasitveni list, opr. št.
27023/96, mat. št. 5656042, izdan 1. 2.
1996. s-31026

Sopotnik Recom d.o.o., Dunajska 103,
Ljubljana, preklicuje zavarovalno polico, št.
0474414, izdala Zavarovalnica Tilia. s-31080

Studio 37, Opekarska 18 a, Ljubljana,
preklicuje zavarovalno polico, št. 1059971,
izdala Zavarovalnica Slovenica. s-31189

Svetelšek Franc, Topolovec 1, Šmarje,
preklicuje listino, št. 54-0308-94. p-31017

Taškovski Marjan, Smetanova 55, Mari-
bor, preklicuje priglasitveni list, št.
064-1860/94. m-685
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Sivka Bruno, Tomšičeva 8, Piran, potni
list št. AA 507237, izdala UE Piran. g-31180

Solič Dejan, Šmartno 27, Kojsko, potni
list št. AI 112317, izdala Nova Gorica.
g-31132

Srebrnjak Alenka, Mali Slatnik 32, Novo
mesto, potni list št. BA 304426, izdala UE
Novo mesto. g-31049

Stezinar Jožefa, Cankarjeva 24, Breži-
ce, preklic potnega lista, št. AA 367485,
objavljen v UL RS, št. 22/98. p-31267

Struna Francka, Ciglerjeva 20, Višnja
Gora, potni list št. BA 212622. s-31192

Sukič Marjan, Cankarjeva 9, Murska So-
bota, potni list št. AA 069411, izdala UE
Murska Sobota. p-31246

Šarić Šerif, Toplarniška 15, Ljubljana,
potni list št. AA 675887, izdala UE Ljublja-
na. s-31170

Šega Renato, Vir Bukovčeva 23 a, Dom-
žale, potni list št. BA 335055. s-31215

Šeruga Nevenka, Kardeljeva c. 82, Ma-
ribor, potni list št. BA 108174. p-31275

Špragar Marija, Pot ob Homšnici 17, Slo-
venj Gradec, potni list št. AA 342408, izda-
la UE Slovenj Gradec. g-31129

Šteferl Anton, Zg. Bistrica 75, Sloven-
ska Bistrica, potni list št. AA 487650, izdala
UE Slovenska Bistrica. p-31073

Tanko Marija, Koželjskega ul. 5, Vele-
nje, potni list št. BA 236996, izdala UE
Velenje. p-31245

Teran Ana, Senično 68, Križe, potni list
št. BA 133910, izdala UE Tržič. p-31042

Topić Nada, Zvezda 3, Ljubljana, potni
list št. BA 679480. s-31056

Troha Matjaž, Ljubljanska 65, Domžale,
potni list št. BA 328295. s-31226

Ulčar Teja, Kašeljska 101, Ljubljana, pot-
ni list št. AA 932142, izdala UE Ljubljana.
s-31200

Vehar Angela, Osp 57, Črni Kal, potni
list št. AA 756912. g-31244

Velić Zlatka, Bratovševa pl. 22, Ljublja-
na, potni list št. AA 533768. s-31225

Vidmar Ludvik, Razdrto 24, Hruševje,
potni list št. AA 414702, izdala UE Postoj-
na. p-31025

Vojinović Živomir, Rojčeva 22, Ljublja-
na, potni list št. AA 593960. s-31051

Volčič Marjeta, Komen 95a, Sežana,
potni list št. BA 625117, izdala UE Sežana.
p-31033

Vuk Damijan, Liminjanska c. 23, Lucija,
potni list št. AA 200635, izdala UE Piran.
s-31020

Žerjal Andreja, Ul. bratov Učakar 86,
Ljubljana, potni list št. BA 679547. s-31069

Žiberna Iztok, Štorje 54 A, Sežana, potni
list št. BA 191852. p-31189

Živec Marko, Veliki dol 2, Sežana, potni list
št. AA 430436, izdala UE Sežana. p-31029

Druge listine

Ažman Jože, Kamna Gorica 10, Kamna
Gorica, delovno knjižico. s-31152

Abazi Liljana, Letonjeva ul. 4, Maribor,
delovno knjižico št. 10974, izdana leta
1997. m-642

Aberšek Aleš, Šorlijeva 15, Kranj, spri-
čevalo 1. letnika Gimnazije Kranj, izdano
leta 1993. g-31228

Ademovič Jože, Sp. Korena 5b, Spodnji
Duplek, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
57701, velja od 28. 5. 1993 do 28. 5.
2003. m-672

Albreht Ivan, Rož 18, Postojna, vozniško
dovoljenje. p-31038

Alibegić Šerif, Gornji trg 30, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
812652, reg. št. 86751, izdala UE Ljublja-
na. s-31021

Alič Gregor, Bratovševa ploščad 34,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 972569, reg. št. 174367. s-31078

Andolšek Gregor, Prešernova cesta 12,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje eko-
nomske šole v Ljubljani, izdano leta 1996.
s-31079

Antolič Jasmina, Anke Salmičeve 36 a,
Leskovec, dijaško mesečno vozovnico, št.
28795, izdal LPP. s-31264

Arambašić Andrija, Vodmatska ulica 2,
Ljubljana, zavarovalno polico št. 0513918,
izdala Zavarovalnica Tilia, d. d., Novo me-
sto. s-31044

Aupič Tina, Ul. Staneta Bokala 16, Jese-
nice, vozniško dovoljenje izdano januarja
1996 na Jesenicah. g-31175

Babič Mavricijo, Sergoši 330, Šmarje,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 20853, iz-
dala UE Koper. g-31167

Bajc Boštjan, Cesta vstaje 63, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje grad-
bene šole Ljubljana. s-31259

Banko Marjana, Černelavci Gajeva 9,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, št.
13335. p-34265

Barič Jožef, Lemerje 78, Puconci, voz-
niško dovoljenje št. 33488. p-31037

Baškovč Andreja, Taborska cesta 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 929713, reg. št. 128652. s-31050

Bačar Kristina, Ustje 1/a, Ajdovščina,
vozniško dovoljenje, kat. S 362985.
g-31013

Belec Jože, Tomšičeva 9, Piran, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 4484,
izdala UE Piran. g-31235

Benkovič Aleš, C. 8. avgusta 12, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 24631,
izdala UE Ptuj. g-31006

Benčina Blaž, Zajelše 26, Ljubljana, za-
varovalno polico, št. 10477271, izdala Za-
varovalnica Maribor. s-31081

Berlak Borut, Župetinci 31, Cerkvenjak,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 10241,
izdano 28. 8. 1996. m-576

Bevc Mirjan, C. Valentina Orožna 8d,
Šentjur, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
3528, izdala UE Šentjur pri Celju. p-31044

Bilić Miljenko, Poljče 36, Begunje, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 7679.
g-31109

Božiček Karol, Sitarjevška cesta 43, Liti-
ja, vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFGH,
št. S 403769. s-31024

Bobera Nevenka, Vurnikova ul. 3, Ljub-
ljana, diplomo FSPN v Ljubljani, izdana
17. 1. 1990. s-31148

Bojnec Neža, DObrovnik 252, Dobrov-
nik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
12103, izdala UE Lendava. p-31242

Bokal Marko, Bolgarska ulica 21, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
769981, reg. št. 87105, izdala UE Ljublja-
na. s-31201

Bolka Angela, Srednja vas 136, Šenčur,
vozniško dovoljenje, kat. FGH, št. S
806172, reg. št. 43960, izdala UE Kranj.
g-31016

Bolčina Viktor, Ul. Veljka Vlahoviča 73,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
22604, velja od 15. 6. 1994 do 24. 7.
2003, izdala ONZ Maribor. m-661

Borec Barbara, Količevo 38, Domžale,
delovno knjižico. s-31036

Borštner Boštjan, Ul. Frank. žrtev, Celje,
vozniško dovoljenje, št. 41524. p-31297

Bratkovič Drago, Stanetinci 44, Cerkve-
njak, diplomo Srednješolskega centra Ptuj,
trgovski poslovodja, za leto 1990/91.
m-671

Bračič Igor, Ljubljanska c. 17, Rače, za-
ključno spričevalo Živilske šole Maribor, ži-
vilski tehnik, izdano leta 1984. m-623

Bračko Petra, Dogoška cesta 75, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
103084, izdano 11. 8. 1994. m-710

Breznik Srečko, Lucijin Breg 35, Kamni-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
111909, izdano 30. 4. 1997 pri UE Mari-
bor. m-590

Bulatović-Kansky Nuša, Krekov trg 7,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 935264, reg. št. 70692, izdala UE
Ljubljana. s-31196

Bunderšek Stanislav, Lunaćkova ulica 8,
Mirna, vozniško dovoljenje, kat. BCDEFGH,
št. S 80847, reg. št. 5777. s-31255

Butara Pavel, Šeškova ul. 60, Ribnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 2975,
izdala UE Ribnica. S-31018

Buzoj Zofija, Pohorskega bat. 34, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
94130, izdano 11. 5. 1992 pri SO Mari-
bor. m-565

Cajnko Željko, Kardeljeva 69, Maribor,
delovno knjižico, reg. št. 12547, izdano le-
ta 1988 v Mariboru. m-588

Cajnko Željko, Kardeljeva 69, Maribor,
diplomo Srednje trgovske šole v Mariboru,
smer prodajalec, tehnične stroke, izdano
leta 1988. m-589

Car Mirjana, Bevkova 2, Črnomelj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 980.
p-31226

Celan cvetko, Vertnikova 3, Ruše, za-
ključno spričevalo OŠ pri Delavski univerzi
Maribor, za leto 1976/77. m-686

Cepin Monika, Novo polje Cesta I 70,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 44328, št. reg. 6044. s-31265

Cipot Zoltan, Bogojina 66, Bogojina, ma-
turitetno spričevalo. p-31262

Cvikl Natalija, Trčova 211, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. 83381,
velja od 5. 8. 1992 do 5. 8. 2002. m-682

Ćamili Miftar, Radvanjska 63, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 84183,
izdano 8. 9. 1994. m-692
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Čander Igor, Lahovna 21, Celje, voz-
niško dovoljenje. p-31252

Čebular Tomaž, Poljanska cesta 17,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 511156,
izdala Zavarovalnica Tilia. s-31083

Čelofiga Zdenka, Cafova 4, Maribor, po-
trdilo o opravljenem strokovnem izpitu za
učitelja predmetnega pouka, izdano leta
1984 v Mariboru. m-654

Čenčur Dušan Anton, Bratovševa pl. 19,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. S262633. s-31267

Černac Ana Marija, OF 1, Izola, dijaško
mesečno vozovnico, št. 2584, izdal LPP.
s-31247

Čoš Beti, Kopališka ul. 3, Višnja Gora,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 12431.
s-31070

Črepinko Anton, Spodnja Gorica 11,
Pragersko, spričevalo za voznika motornih
in priklopnih vozil Maribor, izdano leta 1980.
m-579

Čuk Mojca, Podkraj 105a, Col, spriče-
valo 3. letnika Srednje zdravstvene šole v-
Ljubljani, izdano leta 1997. s-31173

Čulum Igor, Goričane 11, Medvode, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S1024709,
št. reg. 155771. s-31271

Džinić Adis, Vožarski pot 8, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Prule. s-31252

Džinić Sladjan, Koritenska c. 1, Bled,
spričevalo8. razreda OŠ Anton Tomaž Lin-
hart Radovljica, izdano leta 1980.
g-31224

Dermelj Boštjan, Vošnjakova ulica 12,
Ljubljana, kupone zavarovalne police št.
1037758, izdala Slovenica zavarovalniška
hiša d. d. s-31186

Dobnikar Anton, Topol pri Medvodah 24,
Medvode, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje kovinarske in cestnoprometne šole
Škofja Loka, izdano leta 1996, št. 23-V/96.
s-31204

Dobnikar Uroš, Ulica Iva Lola Ribarja 16,
Slovenska Bistrica, indeksa 1. in 2., Medi-
cinske fakultete Ljubljana, izdana leta 1992
in 1996. s-31270

Dolić Gašim, Gornja Lučka, BIH, diplo-
mo Srednje gradbene šole Ivana Kavčiča v
Ljubljani, smer strojnik gradbene mehaniza-
cije, izdano v Ljubljani, dne 27. 8. 1986.
s-31156

Domjan Bojan, Ulica Vide Janežičeve 13,
Ljubljana, delovno knjižico. s-31124

Donko Ida, Dragučova 66, Pernica, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 84730, iz-
dano 4. 6. 1992. m-612

Dovjak Lea, C. na Brdo 4, Kranj, Alpe-
tourovo vozovnico št. 417850. g-31090

Dragan Vesna, Cesta brigad 47, Novo
mesto, dijaško mesečno vozovnico, št.
11050. s-31031

Drevenšek Marija, Ul. 5. prekomorske
16, Ptuj, spričevalo 4. letnika Srednje me-
dicinske šole Maribor, za leto 1979/80.
m-585

Drobnič Gregor, Pristovškova 1, Vojnik,
vozniško dovoljenje, št. 41874. p-31254

Đokić Brane, Rožičeva 2, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 163901, S
388362, izdala UE Ljubljana. s-31240

Đorđević Sretan, Vrtnarska 30, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 61935,
izdano 5. 3. 1993 pri UE Maribor. m-718

Eržen Viktor, Ljubljanska cesta 19, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S642386, št. reg. 17634, izdala UE Kranj.
g-31221

Erhatič Darja, Ellerjeva 17, Ljubljana, pre-
klic vozniškega dovoljenja, kat. BGH, št.
S733444, reg. št. 163835, izdala UE Ljub-
ljana, objavljen v UL RS, št. 22/98. s-31242

Fajfer Aleš, Nikova 12, Maribor, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 101263, izdano
12. 1. 1994. m-660

Ficko Matjaž, Tavčarjeva 26, Murska So-
bota, vozniško dovoljenje, št. 30905.
p-31023

Filak Janez, Talčji vrh 5, Črnomelj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 635, izdala
UE Črnomelj. p-31244

Finžgar Franc, Za postajo 44, Limbuš,
zaključno spričevalo kovinarske šole, stroj.
ključ., izdano leta 1972. m-583

Flander Voranc, Hrib 29, Preddvor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S1115974,
št. reg. 47008, izdala UE Kranj. s-31262

Florjančič Marko, Golniška cesta 12,
Kranj, maturitetno spričevalo Srednje čev-
ljarsko tehnične v Kranju, izdano leta 1984.
s-31143

Gašper Uroš, Mariborska 22, Radlje ob
Dravi, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
št. 847. p-31289

Glamočić Mitar, Letonjeva 4, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 110221,
izdano 23. 7. 1996 pri UE Maribor. m-552

Glavan Uroš, Srednje Gameljne 25, Lj
Šmartno, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje ekonomske šole Ljubljana, izdano
leta 1993. s-31266

Gorenjak Slavko, Železarska 61, Štore,
listino, št. 32504. p-31278

Gorišek Nataša, Trojane 13, Trojane,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1051515, reg. št. 25484. s-31256

Gornik Erika, Gunduličeva 19, Maribor,
zaključno spričevalo OŠ Gustava Šiliha, iz-
dano leta 1983 v Mariboru. m-714

Gornjak Jože, Čeplje 9, Vransko, delov-
no knjižico. p-31268

Gotal Darko, Vrbanska 30, Maribor, in-
deks FERI Maribor, št. 93336405. m-658

Gradišar Ernest, Papirniški trg 18, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S768986, št. reg. 160901. s-31209

Gradišnik Violeta, Gosposvetska 69, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
71446, izdano 23. 6. 1994 do 23. 6.
2004. m-569

Grašič Bojan, Ul. Mašere in Sasiča 1,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 13698, izdano 9. 8. 1993. m-678

Grbac Stelio, Parecag 94, Sečovlje, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEF, št. 3854.
g-31108

Grilc Breda Helena, Pražakova 16, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1189938, št. reg. 168451. s-31241

Groboljšek Karolina, Einspielerjeva 11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1165624, reg. št. 218426. s-31082

Grubelnik Janez, Ribnica na Pohorju
14b, Ribnica, zaključno spričevalo SKSMŠ
vMariboru, izdano leta 1992. m-667

Grum Silvester, Borštnikova 17, Mari-
bor, spričevalo o zaključnem izpitu, zap. št.
111-79, z dne 25. 6. 1979 Srednje grad-
bene tehniške šole v Mariboru, poklic grad-
beni tehnik. g-31005

Grušovnik Branko, mariborska c. 5, Sel-
nica ob Dravi, zaključno spričevalo Poklic-
ne kov. šole, izdano leta 1979 v Mariboru.
m-638

Grušovnik Vesna, Ob Radoljni 7, Lovrenc
na Dravskem pol, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 7488, izdano 13. 1. 1995 - 13. 1.
2005. m-553

Gujtman Dušan, Satahovci 15, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje št. 24005.
p-31232

Habe Srečko, Tomšičeva 1 a, Žalec,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S791784. p-31293

Hadžić Mirsad, Prijedor, spričevalo
Srednje gradbene in ekonomske šole Ljub-
ljana, izdano leta 1987. s-31261

Haložan Marjan, Irgoličeva 6, Hoče, po-
trdilo o uspešno opravljenem preizkusu stro-
kovne usposobljenosti za licenco v cest-
nem prometu, št. 609057. m-657

Hanželj Rolando, Janševa 6, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 101368,
izdano 21. 1. 1994. m-603

Harc Boštjan, Plintovec 12, Zgornja Kun-
gota, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
5854, izdano 4. 11. 1997 v Pesnici. m-593

Hausmeister Miroslav, Ul. 30. maja 8,
Limbuš, vozniško dovoljenje za voditelja
čolna, izdala uprava RS za pomorstvo Ko-
per, izdano leta 1995, št. 02/13-3079/95.
m-720

Heine Jani, Ulica bratov Babnik 16, Ljub-
ljana, delovno knjižico. S-31153

Hergeršič Jaka, Magajnova ulica 13,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
37907. s-31045

Hergold Nataša, Borova vas 4, Maribor,
zaključno spričevalo 3. letnika Srednješole
za gostinstvo in turizem, izdano leta 1996 v
Mariboru. m-719

Hliš Jasmina, C. na Ostrožno 23, Celje,
maturitetno spričevalo. p-31018

Hliš Jasmina, Cesta na Ostrožno 23, Ce-
lje, spričevalo 3. in 4. letnika, izdano na ime
Žohar Jasmina. p-31255

Hoffer Vladimir, Preradovičeva 31, Mari-
bor, zaključno spričevalo Poklicne kovinar-
ske šole Maribor - strugar, izdano leta 1975.
m-674

Holderjan Leonardo, Korenčanova ul. 5,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
9882, velja od 9. 9. 1992 do 9. 9. 2002.
m-664

Horić Alen, Maroltova 14, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 32978.
s-31066

Horvat Ludvik, Dankovci 17, Mačkovci,
vozniško dovoljenje, kat. ABF, št. 7333.
p-31224

Horvat Martin, Žiberci, Apače, listino, št.
9586. p-31253
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Horvat Peter, Muretinci 60b, Gorišnica,
zaključno spričevalo kovinarske šole Mari-
bor, izdano leta 1973. m-580

Horvat Robert, Trnje 23, Črenšovci, listi-
no. p-31021

Horvat Stanislav, Pernica 48a, Pernica,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
30572, izdano 28. 12. 1993 pri UE Mari-
bor. m-619

Hostnik Smiljan, Bazoviška 2, Maribor,
spričevalo 4. letnika Srednje trgovske šole
Maribor, za leto 1996/97. m-626

Hočevar Tomaž, Stara cesta 8, Porto-
rož, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
10498. g-31217

Hočevar Urška, Gregorčičeva 3, Dom-
žale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
355700, reg. št. 26657. s-31059

Hrženjak Slavko, Janševa 20, Mengeš,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1036061, reg. št. 29027, izdala UE Dom-
žale. s-31042

Hren Janez, Lačna gora 29b, Oplotnica,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 7855.
g-31168

Hvastija Miran, Okiškega ulica 17, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
449169, reg. št. 84428, izdala UE Ljublja-
na. s-31034

Ilec Alenka, Župečja vas 5, Lovrenc na
Dravskem pol, diplomo Zdravstvene šole v
Mariboru, izdana leta 1990. m-640

Ilija Tanja, Cesta 27. aprila 31, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 11906.
s-31048

Iršič Sergej, Vilenska 31, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCGH, št. 89183,
izdano 16. 8. 1994. m-709

Jakljevič Anton, Poštna ulica 2, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 42071,
izdano 9. 6. 1993 do 7. 6. 1999. m-563

Janež Dušan, Osenjakova ulica 6, Ljub-
ljana, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna št.: 02/13-3633/73. s-31197

Janežič Tadej, Mlaka 38 a, Kamnik, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 16277.
s-31258

Janičijević Zoran, Pod hribom 22, Ljub-
ljana, delovno knjižico. s-31202

Javernik Mateja, Gosposvetska 36, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
110426, izdano 4. 9. 1996 pri UE Mari-
bor. m-681

Jazbec Mihael, Budna vas 15a, Šent-
janž, vozniško dovoljenje št. BCEFGH, št.
125. p-31248

Jašarević Nedžad, Zoletova ulica 11,
Ljubljana, delovno knjižico. s-31199

Jelen Boris, Polzela 62 a, Polzela, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S1195516. p-31258

Jelenc Neža, Ševlje 50, Selca, letno kar-
to, št. 524156. g-31239

Jerala Zlatko Branko, Podlubnik 162,
Škofja Loka, potrdilo o usposobljenosti za
vaditelja čolna, št. 02/13-1116/14-82, iz-
dala Luška kapetanija Koper. s-31058

Jeranovič Simon, Sp. Dobrenje 25b, Pe-
snica, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGF,
št. 1841, izdano 11. 9. 1997 pri SO Pesni-
ca. m-696

Jereb Dušan, Obrtniška ul. 5, Škofja vas,
diplomo Pravne fakultete v Ljubljani, izdana
leta 1981. g-31181

Jerebic Alojz, Trebinjska ul. 12, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
446639, reg. št. 71861, izdala UE Ljublja-
na. s-31102

Jerebic Jernej, Panonska 6, Odranci,
spričevalo 1. letnika SKSMŠ Maribor, za
leto 1994/95. m-673

Jerin Marija, Podkraj 3a, Zagorje ob Sa-
vi, zavarovalno polico št. 163829, izdala
Zavarovalnica Adriatic, d. d. Koper.
g-31001

Jesenko Martin, Črtomirova ul. 21, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1164226, reg. št. 218756, izdala UE Ljub-
ljana. s-31098

Jevc Berdajs Darinka, Ižanska cesta 143,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S812091, št. reg. 107143. s-31245

Jurgalič Nada, Industrijska 6, Ruše, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 4550, izda-
no 30. 8. 1989 pri SO Ruše. m-568

Kacjan Marija, Rošnja 27a, Starše, spri-
čevalo 4. letnika Srednje vzgojiteljske šole
Maribor, za leto 1971/72. m-677

Kadunc Ivan, Kunaverjeva 2, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 11122, iz-
dal LPP. s-31273

Kalar Jelka, Tolminska ulica 12, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
653050, reg. št. 86737. s-31067

Kandrič Franci, Prerad 52, Polenšak,
vozniško dovoljenje, kat. Gh, št. 39278.
g-31231

Kaplan Robert, Pot na Polšco 54, Kr-
ško, študentsko izkaznico, izdala Fakulteta-
za gradbeništvo in geodezijo, št.
26102524. s-31198

Kaplja Mrija Magdalena, Šmarska cesta
14, Litija, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 859733, izdala UE Litija. s-31154

Kastelic Beti, Mestni log III/6, Kočevje,
indeks št. 194/1 DIK. g-31095

Kastelic Dita, Prušnikova 44, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 80804,
izdano 15. 6. 1994 pri UE Maribor. m-556

Kastelic Frančiška, Dob pri Šentvidu 1
a, Šentvid pri Stični, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. 17991. s-31214

Katič Dmitar, Zolajeva 12, Maribor, di-
plomo IKŠ Maribor - ključavničar, izdana
leta 1989. m-602

Kep Jerica, Špičnik 29, Zgornja Kungo-
ta, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8160,
izdano 20. 6. 1994 v Pesnici. m-594

Kern Anton, Britof 139, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. S 170852, reg.
št. 6136, izdala UE Kranj. g-31014

Kert Roman, Tolsti vrh 137, Ravne na
Koroškem, delovno knjižico št. 12222.
g-31086

Keš Mitja, Pod Jelovico 10 a, Postojna,
vozniško dovoljenje, št. 13084. p-31286

Kirn Mateja, Polanškova 4, Ljubljana, štu-
dentsko izkaznico Filozofske fakultete, iz-
dana leta 1998. s-31268

Kljunić Mirjana, Krekova 26, Maribor,
spričevalo 7. in 8. razreda OŠ Bojan Ilih
Maribor, izdano leta 1969, 1970. m-586

Kmetec Matjaž, Bezena 70, Ruše, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 8242, izda-
no 1. 4. 1997. m-564

Knežević Sabina, Kušernik Del 10, Ja-
kobski dol, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 380, izdano 9. 6. 1994 pri UE Ruše.
m-624

Knez Urška, Šmarjeta 56, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje. p-31229

Kocuvan Igor, Vitomarci 4a, Vitomarci,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
27806, izdala UE Ptuj. g-31105

Kocuvan Andrej, Smetanova ulica 80,
Maribor, inštruktorsko izkaznico, št. 16/93.
m-711

Kofol Zoran, Polje 31, Zagorje, spriče-
valo 3. letnika Srednju rudarske šole.
p-31036

Kogoj Verena, Jarše 8 B, Ljubljana, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Srednje vzgoji-
teljske in gimnazije v Ljubljani, izdano leta
1993. s-31073

Kojić Nedeljko, Polhov Gradec 29, Pol-
hov Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1024961, reg. št. 148698, izdala UE
Ljubljana. s-31027

Kolarič Uroš, Kardeljeva 72, Maribor,
spričevali 3. in 4. letnika Srednje kmetijske
šole Maribor, izdani leta 1996 in 1997.
m-606

Kolman Bojan, Gubčeva 2, Krško, potr-
dilo o opravljenem izpitu za E kat., št.
838/97, izdano dne 5. 11. 1997. p-31257

Kološa Anton, Puconci 63, Puconci, di-
plomo Srednje gradbene šole Maribor -
Gradbinec II, izdano leta 1984. m-694

Kološa Ivan, Andrejci, Martjanci, voz-
niško dovoljenje, št. 18756. p-31263

Koračin Blaž, Flandrova ulica 19, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
731841, reg. št. 196943, izdala UE Ljub-
ljana. s-31144

Korez Franci, Stopče 32a, Grobelno, za-
ključno spričevalo Srednje lesarske šole-
Maribor, izdano leta 1992. m-684

Koritnik Matej, Omahnova ulica 19, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
43720. s-31135

Korošec Milan, Žikarce 67, Zgornja Ko-
rena, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
št. 58918, izdano 27. 1. 1993 pri UE Mari-
bor. m-587

Kosec Marjan, Dragarjeva 1, Mengeš,
spričevalo 2. letnika za leto 1991/92 in 3.
letnika za leto 1992/93. g-31096

Kosmač Andraž, Rimska cesta 16, Ljub-
ljana, delovno knjižico. s-31022

Kotošek Aleš, Kovačičeva 4, Celje, za-
varovalno polico št. 0179092 AO 05 PR,
izdala Adriatic zavarovalna družba d. d., Ko-
per. g-31158

Košnjek Marjetka, Jezerska cesta 22,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. FGH, št. S
1055788, reg. št. 45825, izdala UE Kranj.
g-31122

Kočevar Aleš, Brodarjev trg 7, Ljubljana,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje šole tiska
in papirja v Ljubljani, izdana leta 1990 in
1991. s-31065

Kržan Stanka, Cesta bratov Milavec 70,
Brežice, spričevalo o zaključnem izpituSred-
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nje šole Boris Kidrič Celje, izdano leta 1993
na ime Švajger. g-31218

Krajnc Bojan, Ul. Pohorskega bataljona
15, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABC-
DEGH, št. 75237, izdano 19. 2. 1992.
m-599

Krajnc Bojan, Ul. Pohorskega bataljona
15, Maribor, inštruktorsko vozniško dovo-
ljenje 29/90, kat. ABCDE, izdano 29. 9.
1997. m-600

Krajnc Janko, Tomšičeva 3, Slovenj Gra-
dec, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
1766. g-31220

Krajnc Jožef, Zg. Korena 70, Zgornja
Korena, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 45562, izdano 24. 6. 1994 pri SO Mari-
bor. m-669

Krajnc Peter, Cirkovce 1, Cirkovce, spri-
čevalo 3. in 4. letnika Šole za glasbeno in
baletno izobraževanje Maribor, izdano leta
1981, 1982. m-557

Kralj Igor, Kovaška c. 21, Lovrenc na
Dravskem pol, diplomo Srednje zdravstve-
ne šole Maribor, za leto 1989/90. m-570

Kralj Manja, Smetanova ul. 86, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 173629,
izdano 18. 6. 1994 pri SO Ljubljana. m-721

Kramar Janez, Krka 51, Novo mesto,
spričevali 3. in 4. letnika Gimnazije Novo
mesto, izdani leta 1983/84. g-31219

Kranjc Franci, Brezje 14, Podbočje, voz-
niško dovoljenje. p-31259

Kranjčan Ivan, Skomarje 73, Zreče, voz-
niško dovoljenje kat. BCEGH, št. 6357.
p-31284

Krapež Domen, Podpeška cesta 206,
Notranje Gorice, vozniško dovoljenje, kat.
GH, št. S 1001649, reg. št. 201351, izda-
la UE Ljubljana. s-31123

Kreft Franc, Kutinci 5, Sveti Jurij ob
Ščavnici, zaključno spričevalo Srednje kme-
tijske šole Maribor, izdano leta 1992.
m-622

Krejač Marko, Machova 3, Maribor, za-
ključno spričevalo OŠ Maks Durjava Mari-
bor, izdano leta 1992. m-698

Krnec Aleš, Zaloška cesta 291, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
90184, reg. št. 70273. s-31076

Krušič Dušan, Zagrebška c. 80, Ptuj,
spričevalo o končani OŠ Breg, Ptuj, št.
55/94. m-656

Kuklec Tanja, Novo polje cesta VII 105,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Moste, izdano leta 1997. s-31063

Kumer srečko, Janški vrh 52, Ptujska
Gora, delovno knjižico, št. 21812. p-31288

Kuster Marta, Kerenčičev trg 12, Ormož,
letno spričevali 3. in 4. letnika Zdravstvene
šole v Mariboru, izdano leta 1977 in 1978.
m-635

Kuzma Goran, Rankovci 17, Tišina, spri-
čevalo OŠ, izdano leta 1995. p-31277

Ladinek Boris, Gornji trg 20, Lovrenc na
Dravskem pol, spričevalo 3. letnika Srednje
zdravstvene šole Maribor, za leto 1995/96.
m-604

Lakner Petra, Maistrova 14, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
110066, izdano 28. 6. 1996 pri SO Mari-
bor. m-639

Landeker Franc, Celjska c. 5, Sloven-
ske Konjice, spričevalo Srednje gostinske
šole, izdano leta 1978 v Mariboru. m-703

Lang Marko, Preglov trg 6, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 42773.
s-31054

Lavrič Nina, Podmolniška 16, Dobrunje,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1026241, reg. št. 206050. s-31064

Lazar Martina, Kal nad Kanalom 126,
Kal nad Kanalom, vozniško dovoljenje.
g-31229

Ledinek Aleksander, Robindvor 44, Dra-
vograd, vozniško dovoljenje. p-31295

Leljak Martin, Staneta Severja 6, Mari-
bor, spričevalo 4. letnika I. gimnazije Mari-
bor, izdano leta 1983. m-615

Leskovar Dušan, Heroja Šlandra 11a,
Maribor, zaključno spričevalo Gradbene
tehnične šole Maribor - smer visoke grad-
nje, za leto 1976/77. m-649

Levačič Dean, Preglov trg 12, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 5757.
s-31072

Levec Marjan, Partizanska 1, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 84393,
izdano 11. 8. 1993. m-562

Lešnik Andreja, Ul. Ruške čete 16, Ru-
še, indeks EPF Maribor, št. 81433230.
m-620

Lešnik Andreja, Ul. Ruške čete 16, Ru-
še, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 2932,
izdano 1. 3. 1993 pri UE Maribor. m-621

Lešnik Vilma, Veljka Vlahoviča 65, Mari-
bor, zaključno spričevalo poklicne lesne šo-
le Maribor, izdano leta 1982. m-582

Lečnik Simona, Javornik 20, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 17108, izdala UE Ravne na Koroškem.
g-31110

Lipušček Silvestra, Albina Rejca 7, Tol-
min, diplomo Višje šole za socialno delo v
Ljubljani, št. 1412. g-31093

Lisjak Rado, Vojkova 85, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. S813540,
št. reg. 122927. s-31263

Ličen Erika, Branik 33, Branik, študenst-
sko izkaznico, št. 12914, Fakulteta za druž-
bene vede. s-31039

Lokmani Šadije, Koroška c. 26, Mari-
bor, delovno knjižico št. 1667, izdana v Ma-
riboru leta 1992. m-644

Lombar Primož, Pokopališka 1, Kranj,
vozno karto št. 417880. g-31159

Longar Uršula, Zobčeva ulica 3, Novo
mesto, dijaško mesečno vozovnico, št.
22625. s-31203

Lovrec-Purić Tomaž, Med vrtovi 1, Por-
torož, indeks FDV v Ljubljani, izdan le-
ta1997, št. 13445. s-31149

Lovrić Gordana, Frankovo naselje 52,
Škofja Loka, indeks Srednje kemijske šole,
izdan leta 1987 na ime Štimac Gordana.
s-31248

Lužar Dušan, Šmarca Jeranova 19, Kam-
nik, spričevalo 3. letnika Gradbeno tehniške
šole Ljubljana, izdano leta 1978. s-31212

Lužar Dušan, Šmarca Jeranova 19,
Kamnik, spričevalo 4. letnika Gradbeno
tehniške šole Ljubljana, izdano leta 1979.
s-31213

Lukavečki Drago, Rapočeva 18, Mari-
bor, spričevalo 3. letnika IKŠ Maribor, izda-
no leta 1976. m-607

Lukač Dušan, Tovarniška pot 8, Koper,
vozniško dovoljenje, kat. BCE, št. 41071.
g-31234

Macerl Tatjana, Keršičeva 23 a, Trbov-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7085.
g-31233

Madjar Danijela, Linhartova c. 36, Ljub-
ljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije Mo-
ste, izdano leta 1997. s-31040

Mahorčič Olga-Neva, Ivana Turšiča 7,
Sežana, listino. g-31126

Majcenovič Sebastijan, Trg osvoboditve
16, Lenart v Slov. goricah, indeks Srednje
strojne, kovinarske in metalurške šole Mari-
bor, izdano leta 1988. m-655

Matič Milan, Hrvatini 95, Ankaran, voz-
niško dovoljenje št. 15056. g-31118

Margan Aleksandra-Saša, Mlinska pot
23, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico,
št. 13298. s-31004

Margon Žarko, Razgled 31, Piran, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 4201.
g-31107

Marič Mičo, Titova 63, Jesenice, spriče-
valo 1. in 2. letnika PLMEŠ Jesenice, za
leta 1974/75 in 1975/76. g-31099

Marič Viktor, Odranci 19, Črenšovci,
vozniško dovoljenje. p-31022

Marič Viktor, Sevranska ul. 19, Odranci,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 2463,
izdala UE Lendava. p-31077

Marjan Ivanjko, Sv. Florjan 95, Rogatec,
vozniško dovoljenje št. 14888. p-31230

Markežič Mitja, Južna cesta 3, Izola, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 9946, izdala
SO Izola. g-31106

Marovt Jožefa, Podter 20, Ljubno, voz-
niško dovoljenje. p-31082

Marčič Slavica, Dolge Njive 9, Voličina,
diplomo Srednje šole - trgovinska dejavnost,
izdana leta 1987. m-614

Masnec Božo, Bodovlje 6, Škofja Loka,
vozno karto št. 453154 na ime Masnec
Anita. g-31089

Matijašič Moreno, Pobočna 8, Izola, za-
varovalno polico, št. SLO-01/0446125
0516023. g-31222

Matičič Anton, Kardeljeva 82, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
78398, izdano 22. 3. 1995. m-627

Matović Renata, Jakšičeva ul. 6, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
950306, reg. št. 153043, izdala UE Ljub-
ljana. s-31205

Mašić Smail, Todorovo, BIH, diplomo
Srednje gradbene šole Ivana Kavčiča v Ljub-
ljani, smer strojnik gradbene mehanizacije,
št. 189, izdano v Ljubljani, dne 19. 6. 1987.
s-31155

Medič Albert, Tesovnikova ulica 42a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 612671, reg. št. 87618, izdala UE
Ljubljana. s-31147

Medved Sonja, Medvedova 9, Kamnik,
duplikat delovne knjižice, reg. št. 16869.
g-31236

Mehtig Frida, Šempeter v Savinjski doli-
ni 35, Šempeter, vozniško dovoljenje, kat.
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BGH, št. S 20948, izdala UE Žalec.
p-31031

Mendaš Stanislav, Loka 53, Starše, za-
ključno spričevalo Gradbene šole - zidar,
izdano leta 1975. m-651

Merc Judita, Stari trg 36/a, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
8534. p-31035

Mihev Suzana, Čečovje 30, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 10661, izdala UE Ravne na Koroškem.
g-31111

Mihev Suzana, Čečovje 30, Ravne na
Koroškem, inštruktorsko vozniško dovolje-
nje, kat. B, št. 63, izdala UE Ravne na Ko-
roškem. g-31112

Mirkovič Olivera, Titova 116, Senovo,
potrdilo, št. 1503/93. p-31260

Mlakar Robert, Brunšvik 12, Rače, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 101899, iz-
dano 24. 3. 1994 pri UE Maribor. m-665

Mlakar Vid, Zrkovska 142a, Maribor, za-
ključno spričevalo OŠ Tone Čufar, izdano
leta 1995. m-549

Mlečnik Boris, Črni vrh 35, Črni vrh nad
Idrijo, vozniško dovoljenje št. 7461. p-31234

Moder Darja, Dermotova ulica 21, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
27039. s-31055

Mohorič Danica, Bukovica 10, Selca,
mesečno vozovnico, št. 064206251.
p-31285

Mohorič Tatjana, Platiševa 12, Idrija, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 8255.
p-31290

Mugerli Vesnič Magda, Čargova 4, Ka-
nal, vozniško dovoljenje, kat. BGH.
g-31238

Muhar Zdenko, Plešičeva ulica 10, Ljub-
ljana, vozno karto, št. 1539, izdal LPP.
s-31194

Mujagić Derviš, Padna 19, Sečovlje, voz-
niško dovoljenje, kat. AB, št. 9035.
g-31035

Mujanovič Ida, Nova vas št. 409, Mar-
kovci, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
17534, izdala UE Ptuj. g-31010

Muršec Brigita, Jamna 10, delovno knji-
žico. p-31294

Muzga Ivana, Lucija, Seča 45, Portorož,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 10212.
s-31151

Nared Janez, Vodovodna pot 40, Po-
stojna, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S1008484, reg. št. 6725, izdala UE Cerk-
nica. s-31101

Nežmah Iztok, Črnogorska ul. 12, Mari-
bor, spričevalo 3. letnika Srednje prometne
šole v Mariboru. m-683

Nekrep Maja, Klopce 7a, Slovenska Bi-
strica, delovno knjižico št. 256263, DK
13677, izdana 23. 7. 1980. m-700

Nekrep Maja, Klopce 7a, Slovenska Bi-
strica, zaključno spričevalo II. gimnazije v
Mariboru, izdano leta 1980. m-701

Nečko Jože, Trg Svobode 1, Slovenj
Gradec, listino. g-31125

Novak Aleš, Drapšinova 5a, Celje, voz-
niško dovoljenje št. 41253. p-31237

Novak Jože, Ul. 8. februarja 53a, Marje-
ta, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.

88776, izdano 16. 6. 1994 pri UE Mari-
bor. m-608

Novak Martina, Malova ulica 15, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S543088, št. reg. 135560. s-31216

Novak Nada, Slovenska 37, Maribor, de-
lovno knjižico št. 23622, dvojnik. m-592

Orel Franjo, Prisojna 3, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S480781,
št. reg. 99984. s-31211

Ostanek Darja, Studeno 97a, Postojna,
vozniško dovoljenje. p-31236

Osterman Božidar-Anton, Ul. borcev za
severno mejo 44, Ljubljana, vozniško dovo-
ljenje, kat. BGH, št. 135490, reg. št. 8151,
izdala UE Ljubljana. s-31171

Ovčar Štefan, Zg. Rečica 84, Laško, voz-
niško dovoljenje, št. S 964163. p-31261

Papež Darko, Ratež 9a, Brusnice, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 23204, iz-
dala Občina Novo mesto. g-31103

Pavlič Miha, Nad mlini 21, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 19678,
izdala Občina Novo mesto. g-31046

Pavlovič Anita, Armeško 43, Brestanica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 16913.
p-31032

Pavlovič Nataša, Klenik 6, Pivka, voz-
niško dovoljenje. p-31020

Peganović Jasmina, Koželjeva 8a, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
17568. s-31185

Pelc Danijel, Ul. Mašere in Spasiča 4, Ma-
ribor, zaključni izpit št.
50/95-016-IE3/F-2170 in razredno sprič. št.
II-IE3/F-2569 Srednje strojne šoleKSMŠ v
Mariboru. m-653

Perhoč Robert, Valjavčeva 5, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 51196,
reg. št. 38142, izdala UE Kranj. g-31121

Petan Boštjan, Vodnikov trg 4, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1164056, reg. št. 195641, izdala UE
Ljubljana. s-31028

Petek Vlado, Štrafelova 36, Ptuj, zaključ-
no spričevalo Avtomehanske šole Maribor,
izdano leta 1977. m-574

Petelin Aleš, Spodnji Žerjavci 77, Lenart
v Slov. goricah, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 8955, izdano 1. 3. 1994 do 1. 3.
2004, izdala UE Lenart. m-584

Petreska Meri, Gregorčičeva 14, Mari-
bor, spričevalo 3. in 4. letnika ter zaključno
spričevalo Srednje zdravstvene šole Mari-
bor, izdano leta 1992 in 1991. m-596

Pešak Stanislav, Ul. Milke Volk 32, Ore-
hova vas, indeks SERŠ, smer elektrikar,
elektronik. m-567

Pešič Mateja, Dobračevska 15, Žiri, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 17865, iz-
dala UE Škofja Loka. s-31208

Pečar Peter, Šercerjeve brigade 10, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
80236, izdano 6. 7. 1994 pri SO Maribor.
m-632

Pečnik Janez, Pečarjeva ul. 20, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
597723, reg. št. 62916, izdala UE Ljublja-
na. s-31172

Pečovnik Aleš, Tomšičeva 1, Slovenj Gra-
dec, delovno knjižico št. 19227. g-31088

Pintar Janez, Sp. Sorica 8, Sorica, letne
Alpetourove vozovnice št. 524163.
g-31160

Pirc Alenka, Gerbičeva ulica 49b, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1095667, reg. št. 157809, izdala UE Ljub-
ljana. s-31174

Pivko Maja, Cesta v Rožno dolino 9,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
27257. s-31193

Planinšek Vesna, Kasaze 109, Petrov-
če, listino. g-31177

Plej Vinko, Boršnikova ul. 9, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 81223,
izdano 22. 5. 1992 v SO Maribor. m-697

Požar Simona, Orešje 95, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 32425, izdala UE
Ptuj. g-31116

Podgoršek Ida, Apače 99, Lovrenc na
Dravskem pol, maturitetno spričevalo Sred-
nje administrativne šole Ptuj, izdano leta
1984. m-631

Podjan Denis, Pod kostanji 16, Celje,
zaključno spričevalo, smer bolničar, izdano
leta 1985. p-31256

Podlesnik Ivan, Bukovec 66, Zg. Pol-
skava, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
11973. g-31104

Pokeržnik Vlado, Obrtniška 4, Selnica
ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 26431, št. vpisa 1334, izdano 10. 6.
1992 pri UE Ruše. m-666

Polanec S., Vareja 25, Videm, spričeva-
lo o zaključnem spričevalo, izdano leta
1974. p-31264

Polanec Marija, Sp. Voličina 67, Voliči-
na, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
7456, izdano 12. 5. 1997 pri SO Lenart.
m-670

Popovič Verica, Letonjeva 4, Maribor,
carinsko deklaracijo št. 974 in izjavo o
ustreznosti vozila A 0303950, izdano 25. 3.
1998 za osebni avto Daewoo Lanos 5DR
2, 6 SX. m-695

Potočnik Damjana, Alpska 5, Bled, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 13113.
g-31115

Potočnik Rajka, Kasaze 71 a, Petrovče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1211353. p-31296

Potočnjak Saša, Bevkova 6, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
112445, izdano 23. 7. 1997 pri UE Mari-
bor. m-546

Potrč Gabrijela, Žabjak 65, Ptuj, spriče-
valo 3. letnika Srednje zdravstvene šole Ma-
ribor, za leto 1995/96. m-548

Poštrak Katarina, Zg. Duplek 145a,
Spodnji Duplek, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 84914, izdano 26. 7. 1993.
m-625

Praznik Jože, Jezero 124, Preserje, de-
lovno knjižico. s-31053

Pregelj Tadeja, Zgornja Jablanica 10,
Šmartno pri Litiji, spričevalo 3. letnika Sred-
nje zdravstvene v Ljubljani, izdano leta
1997. s-31075

Prešern Miroslav, Železnikova 18, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
97733, izdano 3. 8. 1994 pri UE Maribor.
m-652
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Prodan Nadja, OF 16, Izola, zavarovalno
polico št. 0473961, izdala Zavarovalnica
Adriatic. g-31092

Pucelj Matevž, Goriča vas 30, Ribnica,
spričevalo 3. letnika Srednje administrativ-
ne v Kamniku, izdano leta 1996. s-31037

Pukl Igor, Njivice 20, Radeče, spričeva-
lo 4. letnika GTŠ Celje, izdano leta 1975.
g-31227

Pušnik Maša, Clevelandska 47, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 19042.
s-31182

Pušnik Olga, Kašperjeva ul. 23, Miklavž,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 42039,
velja od 5. 4. 1994 do 5. 4. 2004. m-554

Radiković Ivan, Čečovje 29, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 219, izdala UE Ravne na Koroškem.
g-31114

Radoha Karina, Gosposvetska 32, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
93766, izdano 29. 11. 1995 pri UE Mari-
bor. m-610

Radolič Milivoj, Kungota 126, Kidriče-
vo, delovno knjižico, št. 5125. p-31287

Ramčilović Etfin, Pot na Rakovo jelšo
347, Ljubljana, spričevalo 2. letnika Sred-
nje gradbene ekonomske šole v Ljubljani,
izdano leta 1993. s-31188

Ratej Bojan, Titova 95, Slovenska Bistri-
ca, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
pole elektrotehniške in računalniške usme-
ritve Maribor, izdano leta 1986. m-581

Ravnikar Vladimir, Lošca 21, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 124.
s-31077

Rebernik Peter, Pirešica 2, Velenje, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S 47366,
izdala UE Žalec. p-31076

Recek Irena, Delavska ul. 5, Rače, spri-
čevalo zaključnega letnika Srednje družb.
šole Maribor, izdano leta 1990. m-551

Recek Stanko, Rogašovci, Rogašovci,
vozniško dovoljenje, št. 29820. p-31281

Renko Uroš, Ulica pohorskega bataljo-
na 10, Ljubljana, dijaško mesečno vozovni-
co, št. 34009. s-31029

Ristić Goran, Javornik 59, Ravne na Ko-
roškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
13558, izdala UE Ravne na Koroškem.
g-31008

Rituper Dejan, Jakobovo nas. 23, Mur-
ska Sobota, vozniško dovoljenje št. 26779.
p-31235

Robič Brigita, Gradiška 306, Pesnica pri
Mariboru, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 11049, izdano 19. 2. 1996. m-550

Rode Aleš, Ljubljanska cesta 34, Dob,
račun za čoln kliček, št. 54/9. 86.
s-31023

Rode Frančišek-Peter, Ljubljanska ce-
sta 34, Dob, preklicuje original računa za
prikolico IMV ADRIJA CARAVN 410D, let-
nik 1977, št. šasije 4130-000735.
s-31157

Rojs Uroš, Selce 13, Voličina, spričeva-
lo o zaključnem izpitu SKSMŠ Maribor, iz-
dano leta 1995. m-609

Ropič Alojz, Ožbalt 3, Ožbalt, vozniško
dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. 1928, izdala
UE Radlje ob Dravi. p-31241

Rozman Tomaž, Ig 15, Ig, dijaško me-
sečno vozovnico, št. 402. s-31117

Rozman Maja, Celovška cesta 287,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 613587, reg. št. 194196, izdala UE
Ljubljana. s-31127

Rudolf Klemen, Črni vrh 19, Črni vrh
nad Idrijo, vozniško dovoljenje št. 8755.
p-31233

Rugelj Josip, Tovarniška 8, Koper, de-
lovno knjižico. p-31251

Rutar Andrej, Prečna 7, Slovenske Ko-
njice, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
št. 4355. p-31231

Sagadin Miran, Gredlova 6, Miklavž, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 66794,
izdano 9. 4. 1993 pri SO Maribor. m-668

Sagadin Stanislav, Slovenja vas 73, Haj-
dina, zaključno spričevalo Kovinarske šole,
izdano leta 1965 v Mariboru. m-545

Samardžija Ksenija, Ul. 17. julija 34, Ma-
ribor, indeks Pedagoške fakultete Maribor,
št. 61073144. m-575

Sankovič Jelena, Majstrova 39, Celje,
vozniško dovoljenje, št. 29466. p-31266

Seme Miloš, Dalmatinova 15, Murska
Sobota, listino. p-31228

Senegačnik Zlatka, Podpeca 21, Črna
na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. B,
(SFRJ), št. 12797, izdala Občina Ravne na
Koroškem. g-31113

Senekovič Janko, Gačnik 38, Pesnica
pri Mariboru, zaključno spričevalo Srednje
kmetijske šole Maribor, izdano leta 1969.
m-559

Sep Sandra, Paričjak 24a, Radenci, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 10517, iz-
dala Občina Gornja Radgona. m-707

Serdt Simon, Ul. Arnolda Tovornika 6,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
102706, izdano 24. 8. 1994 pri SO Mari-
bor. m-544

Serec Tomaž, Krajna 59, Tišina, delov-
no knjižico. p-31273

Sila Matjaž, Celovška cesta 130, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
729670, reg. št. 75756. s-31038

Simonič Robert, Maroltova ulica 4, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
294399, reg. št. 144557. s-31071

Simonič Violeta, Šercerjeve brigade 10,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
93123, izdano 29. 5. 1995 pri SO Mari-
bor. m-717

Simčič Anita, Cankarjeva ul. 78, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje. p-31075

Sitar Marija, Kreigherjeva 1, Lenart v
Slov. goricah, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 2396, velja od 11. 8. 1993 do
11. 3. 2003. m-689

Sitar Nataša, Kreigherjeva 1, Lenart v
Slov. goricah, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 8458, velja od 9. 6. 1993 do
9. 6. 2003. m-690

Skok Skardinada, G. Dolič 84, Mislinja,
delovno knjižico. g-31087

Smajlovič Damir, Zagorje, letno vozovni-
co. p-31283

Smuk Jure, Ižanska cesta 182, Ljublja-
na, spričevalo 3. letnika Gimnazije Moste,
izdano leta 1997. s-31060

Snoj Tomaž, Ul. miru 10, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCGH, št. S
812597, reg. št. 135423, izdala UE Ljub-
ljana. s-31030

Sobotič Simona, Kardeljeva 72, Mari-
bor, indeks EPF Maribor, št. 81450329.
m-616

Sotler Marko Dimitrij, Mala čolnarska uli-
ca 10, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 21879, reg. št. 1382.
s-31257

Stanič Ivan, Bodrež 28, Kanal, vozniško
dovoljenje, kat. ABFGH. g-31120

Stanič Jadranka, Cankarjeva 36, Nova
Gorica, spričevalo o zaključnem izpitu SEŠ
Nova Gorica, izdano leta 1976. g-31100

Stanovnik Miran, Log, Cesta ob potoku
1, Brezovica, indeks Fakultete za strojniš-
tvo. s-31142

Stare Karmen, Nemški Rovt 8, Bohinj-
ska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 22461. g-31223

Steiner Janez, Brodarjev trg 13, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
841525, reg. št. 130520, izdala UE Ljub-
ljana. s-31163

Steiner Zlatko, Ul. ruške čete 16, Ruše,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6036,
velja od 30. 5. 1994 do 14. 5. 1998.
m-630

Stergelj Roman, Jamova cesta 37, Ljub-
ljana, spričevalo 4. letnika Tehniške elektro
šole v Ljubljani, izdano leta 1971. s-31176

Sterniša Stanislav, Krčevina pri Vurbeku
159e, Ptuj, zaključno spričevalo kovinarske
šole Maribor, izdano leta 1965. m-650

Stečuk Ljubica, C. Revolucije 2a, Jese-
nice, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, izda-
la UE Jesenice. g-31015

Stojakovič Dejan, Stara cesta 20, Stra-
ža, dijaško mesečno vozovnico, št. 38971.
s-31074

Stokanić Željko, Goriška ulica 5, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
106055, izdano 20. 9. 1995. m-643

Stopar Vinko, Na Zelenici 8, Celje, listi-
no. p-31016

Strašek Mihec, Jamnikova 10, Ruše,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8546,
izdano 10. 2. 1998. m-645

Strel Katjuša, Trebinjska 9, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 32350.
s-31145

Strgulc Tomislav, Peščena pot 7, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
184233, reg. št. 97173, izdala UE Ljublja-
na. s-31187

Strmšek Jožef, Trotkova 21, Benedikt,
zaključni izpit za poklic mesar, izdan leta
1973. m-659

Strmšek Marjan, Zasavci 3, Miklavž, spri-
čevalo. p-31039

Strnad Dušan, Videm 47 a, Videm Do-
bre polje, vozniško dovoljenje, kat. BCEF-
GH, št. 5691. s-31190

Struna Francka, Ciglerjeva 20, Višnja
Gora, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
6122. s-31191

Šajn Lea, Borova vas 1, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 111677,
izdano 27. 3. 1997. m-680
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Šalamon Robert, C. 3. julija 40, Krško,
maturitetno spričevalo Srednje kmetijske šo-
le Novo mesto, izdano leta 1988. g-31003

Šauperl Aleksander, Zg. Duplek 91a,
Spodnji Duplek, vozniško dovoljenje, kat.
ABCEFGH, št. 100211, izdano 27. 11.
1995 pri SO Maribor. m-566

Šijanec Franc, Kobilje 116, Dobrovnik,
zaključni maturantski izpit ŠKC Lendava, iz-
dan leta 1983. g-31002

Škorjanc Janez, Šentjanž 112, Šentjanž,
vozniško dovoljenje. p-31019

Škrjanec Jože, Pušenci 43a, Ormož,
spričevalo. p-31238

Škrobar Milan, Štantetova ul. 16, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
91651, izdano 3. 8. 1994 pri SO Maribor.
m-636

Šmerc Jure, Šaranovičeva 13, Celje,
vozniško dovoljenje, št. 37768. p-31298

Šmid Darko, Krekova ulica 26, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 78949,
velja od 21. 6. 1994 do 21. 6. 2004.
m-628

Šnofl Davorin, Sp. Gasterja 83, Jurovski
dol, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 9694,
izdano 14. 4. 1995 pri SO Lenart. m-715

Šoštarič Olga, Vosek 68, Sveta Trojica v
Slov., vozniško dovoljenje, kat. B, št.
15979, izdano 15. 10. 1997. m-693

Špende Boris, Cvetlična 17, Nazarje,
vozniško dovoljenje, kat. H, št. 8440.
p-31292

Špitaler Bojan, Polana 57a, Jurklošter,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9259,
izdala UE Laško. p-31043

Štaleker Milan, Podgorska cesta 58,
Slovenj Gradec, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, izdala UE Slovenj Gradec.
g-31169

Štamcar Primož, Za jezom 3, Tržič, voz-
niško dovoljenje, št. 7681. p-31271

Štangelj Bojan, Črešnjice 5, Otočec,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
22023. g-31119

Štibler Miro, Jemčeva cesta 22, Trzin,
delovno knjižico. s-31068

Štih Marija, Kotlje 14, Ravne na Ko-
roškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH, ,
izdala UE Ravne na Koroškem. g-31007

Štolfa Andrej, Srednje 18c, Kamnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 110860,
izdano 19. 11. 1996 pri UE Maribor. m-708

Štrucl Karmen, Ul. obnove 18, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 91751,
izdano 7. 7. 1993. m-613

Štrukelj Matjaž, Ulica bratov Učakar 80,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje grad-
bene in ekonomske šole Ljubljana, izdano
leta 1991. s-31260

Šubernik Gregor, Plečnikova 9, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 110064,
izdano 28. 6. 1996 pri UE Maribor. m-577

Šuster Damjan, Partizanska 7, Žalec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
625867, izdala UE Žalec. p-31080

Šuštar Anton, Sr. Lipovec 26, Dvor pri
Žužemberku, spričevalo o končani OŠ, iz-
dano 5. 9. 1998, št. 289/77. g-31164

Švarcbauer Dean, Gačnik 32, Pesnica,
vozniško dovoljenje, kat. BCDEGH, št.

8825, izdano 21. 2. 1996 pri SO Pesnica.
m-704

Tajnšek Tibor, Borsetova 4, Ljubljana,
listino. p-31279

Talić Damir, Brodarjev trg 5, Ljubljana,
diplomo Srednje kovinarske in usnjarske šo-
le Domžale, izdana leta 1989. s-31250

Talić Damir, Brodarjev trg 5, Ljubljana,
delovno knjižico. s-31251

Teržan Boštjan, Mariborska 54, Celje,
spričevalo 3. letnika Steklarske šole Ro-
gaška Slatina, izdano leta 1995. g-31230

Tomažič Bojan, Clevelandska ul. 15a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 645309, reg. št. 21890, izdala UE
Ljubljana. s-31084

Tomažič Matejka, Kovaška c. 21, Lovrenc
na Dravskem pol, diplomo Srednje zdravstve-
ne šole Maribor, za leto 1989/90. m-571

Tramšek Samo, Bizjakova 7, Pragersko,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje tehnične
šole Maribor, za leta 1978/79 in 1979/80.
m-637

Tratnik Milan, Okrogarjeva 3, Celje, dviž-
ni listek pri urarju Trglavčnik Celje- ročna
moška ura št. 1353. m-679

Trišič Miodrag, Valjavčeva 5, Kranj, voz-
no karto št. 474685. g-31161

Trobentar Stanislav, Gladomes 57, Zgor-
nja Ložnica, zavarovalno polico št. 84914
AA, izdala Zavarovalna družba Adriatic.
m-716

Trček Grega, Ižanska cesta 89, Ljublja-
na, zavarovalno polico št. 255803, izdala
Zavarovalnica Tilia, d. d., Novo mesto.
s-31043

Turk Andrej, Topniška ul. 64, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1460104, reg. št. 184397, izdala UE Ljub-
ljana. s-31041

Turk France, Planinska cesta 25, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1164561, reg. št. 1704. s-31246

Tuš Anita, Rusjanov trg 3, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1138294,
reg. št. 215183. s-31057

Ugrenovič Braco, Kozarska cesta 25,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 0561425,
izdala Zavarovalnica Tilia. s-31272

Uranjek Urška, Arja vas 27a, Petrovče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
01211191, izdala UE Žalec. p-31243

Urlep Biserka, Borštnikova 104, Mari-
bor, spričevalo o zaključnem izpitu Gradbe-
nega šolskega centra Borisa Kraigherja,
Gradb. teh. šole Maribor - gradbeni tehnik,
izdano leta 1982. m-547

Uršič Vesna, Košiše 24a, Kamnik, in-
deks Filozofske fakultete, izdan leta 1996.
s-31047

Vagner Sonja, Ul. Staneta Severja 3, Ma-
ribor, duplikat vozniškega dovoljenja, kat.
BGH, št. 88812, velja od 12. 2. 1997 do
21. 4. 2004. m-591

Valenko Boštjan, Meljski dol 5b, Mari-
bor, zaključni izpit Srednje naravoslovne šo-
le Maribor, izdano leta 1994. m-646

Valonte Primož, Jurovski vrh 12c, Zgor-
nja Kungota, zaključno spričevalo Srednje
šole za gost. in turizem Maribor, za leto
1996/97. m-578

Vauhnik Bernardis, Gradišnikova 15, Mi-
klavž na Dravskem pol, spričevalo 3. in 4.
letnika Srednje zdravstvene šole Juga Po-
lak Maribor, za leta 1978/79 in 1979/80.
m-641

Veber Hinko, Breznica 29, Prevalje, za-
ključno spričevalo EGŠ Maribor, izdano leta
1981. m-713

Veber Tatjana, C. Kozjanskega odreda
6, Štore, študentsko izkaznico št.
81451261, izdala EPF Maribor. m-601

Verštovšek Miha, Gubčeve brigade 72,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
1501. s-31062

Vesenjak Davorin, Teplyevo naselje 18,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 74225, izdano 17. 6. 1994 pri SO Mari-
bor. m-712

Vidmar Danijel, Žagarjeva 1, Celje, spri-
čevalo 4. letnika in zaključni izpit na Teh.
šoli Celje, strojni odsek, izdano leta 1982.
g-31165

Vigec Dragica, Travniška 13, Orehova
vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
64290, izdano 3. 8. 1993. m-573

Vilhar Matjaž, Veliki Otok 48, Postojna,
indeks Biotehniške fakultete Ljubljana, iz-
dan leta 1993. s-31253

Vinko Darko, Starše 76 T, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 96364, ve-
lja od 11. 12. 1996 do 11. 12. 2006.
m-611

Vinko Robert, Rapočeva 8, Maribor, de-
lovno knjižico št. 47186. m-663

Visočnik Damijan, Borštnikova ul. 13,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
104269, izdano 29. 12. 1994 pri SO Mari-
bor. m-633

Vizjak Mateja, Čirče 7, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 170963, reg.
št. 38201, izdala UE Kranj. g-31011

Višnjevec-Tuljak Marisa, Dolina 1, Izola,
diplomo o opravljenem specialističnem izpi-
tu, izdana leta 1997. g-31094

Vodovija Silvij, Borštnikova 31, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 80701,
izdano dne 21. 6. 1994 pri UE Maribor.
m-634

Vogrin Miran, Bratonci, Beltinci, vozniško
dovoljenje, št. 32289. p-31299

Vogrinc Jože, Ob gozdu 18, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
67533, izdano 7. 4. 1994 pri UE Maribor.
m-629

Vollmaier Ivan, Majeričeva 4, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 111475,
izdano 24. 2. 1997 pri UE Maribor. m-558

Volčanšek Albin, Kidričeva 7, Jesenice,
spričevalo Slikopleskarske šole Kranj, izda-
no 20. 5. 1969. g-31166

Vrabl Nada, K jezeru 5, Ptuj, zaključno
spričevalo Frizerske šole v Mariboru, izda-
no leta 1972. m-595

Vračko Pia, Slovenska cesta 55c, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
929875, reg. št. 200109, izdala UE Ljub-
ljana. s-31195

Vrtačnik Alojz, Izlake, Izlake, vozniško
dovoljenje. p-31282
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Vrtič Igor, Ješenca 25a, Rače, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 83244, izdano
30. 3. 1992 pri UE Maribor. m-648

Vrčkovnik Edvard, Trg 38, Prevalje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 5184, izdala
UE Ravne na Koroškem. g-31012

Vtičar Gibičar Helena, Ilirska ulica 19,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 845488, reg. št. 130256. s-31052

Vuga Robert, Antoličičeva ul. 36, Miklavž
na Dravskem pol, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 95401, izdano 16. 10. 1992 pri
UE Maribor. m-691

Weingerl Miran, Stanetinci 9, Cerkve-
njak, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
7977, velja od 16. 4. 1993 do 16. 4.
2003. m-555

Zebec Mirko, Grumova 16, Litija, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S108477.
s-31249

Zidar Branimir, Strmec pri Sv. Florjanu
59, Rogatec, vozniško dovoljenje, kat.

BCEGH, št. 10776, izdala UE Šmarje pri
Jelšah. p-31240

Zirnstein Franc, Župančičeva 8, Ilirska
Bistrica, spričevalo 2. letnika STŠ v Krškem,
elektro - jaki tok, za leto 1969/79. g-31097

Zorec Marko, Kamniška graba 90a,
Kamnica, vozniško dovoljenje, kat. BCEF-
GH, št. 1096, izdano 18. 6. 1997 pri SO
Maribor. m-702

Zorman Janez, Osek 15, Lenart v Slov.
goricah, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
10069, izdano 1. 10. 1996 - trajno. M-598

Zorzut Sebastjan, Hruševlje 13 b, Do-
brovo, vozniško dovoljenje. g-31237

Zupan Jernej, Čemšenik 25, Čemšenik,
letno vozovnico. p-31239

Zupančič Egon, Novi Log 18, Hrastnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 295, iz-
dala UE Hrastnik. g-31009

Žerak Jože, Globoko 15, Makole, diplo-
mo Srednje kov. stroj. met. šole Slovenska
Bistrica, izdano leta 1985. m-561

Žižek Dejan, Vrablova 34, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. 95716,
izdano 30. 12. 1996. m-572

Žnidarčič Gregor, Razgled 7, Jagodje,
Izola, zavarovalno polico št. AO 0550779.
g-31091

Žnidarčič Klavdija, Orehovlje 70, Miren,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, izdalaUE No-
va Gorica. p-31083

Žugman Dorica, Gačnik 63, Pesnica pri
Mariboru, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 3154, izdano 16. 12. 1992. m-675

Žugman Igor, Spodnja Korena 35, Zgor-
nja Korena, spričevalo 3. letnika Srednje
šole, kmet. mehaniz., izdano leta 1992.
m-605

Žunko Amadeja, Gasilska 3, Selnica ob
Dravi, diplomo Srednje šole, pedagoške in
kult. usmeritve, izdana leta 1989. m-662

Žunko Pavel-Ernest, Mariborska c. 69,
Selnica ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. 937, velja od 27. 3. 1992 do
27. 3. 2002. m-705
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