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Sodni register

KOPER

Rg-116742
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/00728 z dne 9. 12. 1997 pri
subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA SEČOV-
LJE, SCUOLA ELEMENTARE SICCIOLE,
sedež: Sečovlje 78, 6333 Sečovlje, pod
vložno št. 1/02134/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča razširitev dejavnosti in
uskladitev s standardno klasifikacijo dejav-
nosti ter predložitev odloka o ustanovitvi jav-
nega zavoda z dne 30. 1. 1997 s temile
podatki:

Matična št.: 5086876
Skrajšana firma: Osnovna šola Se-

čovlje
Pravnoorg. oblika: zavod
Dejavnost, vpisana dne 9. 12. 1997:

01120 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52630
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
52740 Druga popravila, d.n.; 55520 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 60230
Drug kopenski potniški promet; 72600 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izo-
braževanje; 80102 Osnovnošolsko splošno
izobraževanje; 80421 Dejavnost glasbenih
in drugih umetniških šol; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 92310 Umetniško ustvar-
janje in poustvarjanje; 92511 Dejavnost
knjižnic; 92720 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.

Rg-116745
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/00829 z dne 9. 12. 1997 pri
subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA CIRILA
KOSMAČA PIRAN, SCUOLA ELEMEN-
TARE CIRIL KOSMAČ PIRANO, sedež:
Oljčna p. 24-St. degli olivi 24, 6330 Pi-
ran - Pirano, pod vložno št. 1/02132/00
vpisalo v sodni register tega sodišča skraj-
šano firmo, razširitev dejavnosti in vložitev
odloka o ustanovitvi javnega zavoda z dne
30. 1. 1997 s temile podatki:

Matična št.: 5090075
Skrajšana firma: OŠ Cirila Kosmača

Piran
Pravnoorg. oblika: zavod
Dejavnost, vpisana dne 9. 12. 1997:

0120 Pridelovanje vrtnih, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, re-
vijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52630
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
52740 Druga popravila, d.n.; 55520 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 60230
Drug kopenski potniški promet; 72600
Druge računalniške dejavnosti; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 80421 Dejavnost glasbenih in dru-
gih umetniških šol; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.; 92310 Umetniško ustvarja-
nje in poustvarjanje; 92511 Dejavnost
knjižnic; 92720 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.

Rg-116746
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/01008 z dne 26. 11. 1997 pri
subjektu vpisa IFI-COM, Trgovina in stori-
tve v blagovnem prometu, d.o.o., Koper,
sedež: Gradnikova 10, 6000 Koper, pod
vložno št. 1/03742/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo firme,
skrajšane firme, sedeža, družbenikov, vlož-
kov, dejavnosti, zastopnikov, povečanje os-
novnega kapitala in uskladitev ustanovnega
akta s temile podatki:

Matična št.: 5709172
Firma: CASINO ADRIA, podjetje za tr-

govino, gostinstvo in zabavo, d.o.o.
Skrajšana firma: CASINO ADRIA, d.o.o.
Sedež: 6000 Koper, Ferrarska uli-

ca 10
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Pšeničnik-Franca Zorislava,

izstop 16. 7. 1997; Sosič Ksenija, izstop
16. 7. 1997; Franca Iztok, izstop 16. 7.
1997; Mavsar Ljubo, Koper, Rožna pot 8,
vstop 16. 7. 1997, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Franca Iztok, razrešen 28. 1. 1997;
direktor Franca Fedor, razrešen 16. 7.
1997; direktor Mavsar Ljubo, imenovan
16. 7. 1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 26. 11. 1997:
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,

drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo
z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi in TV aparati; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 55111 Dejavnost hotelov z resta-
vracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512
Dejavnost hotelov brez restavracije; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj, s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7122 Dajanje vod-
nih plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih
plovil v najem; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7134 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje šortne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7250 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih stro-
jev ter računalniških naprav; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7415 Uprav-
ljanje s holding družbami; 7440 Ekonom-
sko propagiranje, ekonomska propaganda;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; De-



Stran 3450 / Št. 34-35 / 8. 5. 1998 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

javnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 51.18 so izvzeti
farmacevtski izdelki; pri dejavnosti pod šifro
67.13 – pomožne dejavnosti, povezane s
finančnim posredništvom, opravlja družba
samo dejavnost menjalnic.

Rg-116748
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/01220 z dne 26. 11. 1997 pod
št. vložka 1/05360/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile
podatki:

Matična št.: 1214845
Firma: ČANDIĆ & ČANDIĆ – KEMA,

zidarstvo in storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: ČANDIĆ & ČANDIĆ –

KEMA, d.n.o.
Pravnoorg. obila: komanditna družba
Sedež: 6330 Piran, Ulica Karla Mar-

xa 20
Ustanovitelja: Čandić Sadik in Čandić

Emir, oba Brčko, BIH, Čande 22, vstopila
11. 9. 1997, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benik Čandić Sadik, imenovan 11. 9. 1997,
zastopa družbo brez omejitev; družbenik
Čandić Emir, imenovan 11. 9. 1997, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 26. 11. 1997:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 52461 Trgovina na drobno s ko-
vinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno
z barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj, s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z

nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 7440 Ekonomsko propagira-
nje; 7470 Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9233 De-
javnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261
Obratovanje športnih objektov; 9272 Dru-
ge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301 De-
javnost pralnic in kemičnih čistilnic; 9305
Druge storitvene dejavnosti d. n.

Pri dejavnosti pod šifro 51.18 so izvzeti
farmacevtski izdelki.

Rg-116749
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/01229 z dne 12. 12. 1997 pri
subjektu vpisa ILIRLES, podjetje za pro-
izvodnjo in promet lesnih izdelkov,
d.o.o., sedež: Ulica Nikole Tesle 16,
6250 Ilirska Bistrica, pod vložno št.
1/05294/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža s temile po-
datki:

Matična št.: 1193058
Sedež: 6250 Ilirska Bistrica, Bazo-

viška 4.

Rg-116750
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/01251 z dne 8. 12. 1997 pri
subjektu vpisa BLUE BODY – trgovina in
storitve, d.o.o., sedež: Cesta v Pregavor
7, 6310 Izola, pod vložno št. 1/02860/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, skrajšane firme, sedeža in
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5772362
Firma: BLUE BODY, Trgovina in stori-

tve, d.o.o., Trgovska ulica 5, Izola
Skrajšana firma: BLUE BODY, d.o.o.,

Izola
Sedež: 6310 Izola, Trgovska ulica 5
Dejavnost, vpisana dne 8. 12. 1997:

7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje.

Pri dejavnosti pod šifro 74.12 je izvzeta
revizijska dejavnost.

Rg-116751
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/01257 z dne 8. 12. 1997 pod
št. vložka 1/05364/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1202111
Firma: FUXSKLAD, trgovina, promet

in skladiščenje, d.o.o.
Skrajšana firma: FUXSKLAD, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 6000 Koper, Ul. II. Prekomor-

ske brigade 39/F
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Barth Konard, Seewlachen

A. A., Avstrija, Haining 22, vstop 16. 9.

1997, vložek 750.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Zillner Manfred, Alberndorf,
Avstrija, Proselsdorf 45, vstop 16. 9. 1997,
vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Zillner Manfred, imenovan 16. 9.
1997, zastopa družbo brez omejitev; pro-
kurist Tomšič Aleš, Koper, II. Prekomorske
brigade 39/F, imenovan 16. 9. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 8. 12. 1997:
1532 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih so-
kov; 1586 Predelava čaja in kave; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5170 Druga trgovina na debelo;
6024 Cestni tovorni promet; 6110 Pomor-
ski promet; 6120 Promet po rekah, jezerih,
prekopih; 6210 Zračni promet na rednih
linijah; 6311 Rekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6322 Druge pomožne
dejavnosti v vodnem prometu; 6323 Druge
pomožne dejavnosti v zračnem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj, s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v najem;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 73103 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju kme-
tijstva in sorodnih dejavnosti; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7482 Pa-
kiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotoko-
piranje in drugo razmnoževanje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-116752
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/01258 z dne 8. 12. 1997 pod
št. vložka 1/05367/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1202120
Firma: MEŠINOVIĆ TRADE, proizvod-

nja, trgovina in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: MEŠINOVIĆ TRADE,

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

govornostjo
Sedež: 6000 Koper, Vojkovo nabrež-

je 37
Osnovni kapital: 1,524.000 SIT
Ustanovitelji: Mešinović Bernes, Bosan-

ska Gradiška, BIH, Dubrave 48/1, vstop
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17. 9. 1997, vložek 914.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Mešinović Fatima,
Bosanska Gradiška, BIH, Dubrave 48/1,
vstop 17. 9. 1997, vložek 304.800 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Fajković Ja-
sminka, Bosanska Gradiška, BIH, Slobo-
danska ulica 95, vstop 17. 9. 1997, vložek
304.800 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Mešinović Bernes, imenovan 17. 9.
1997, zastopa družbo brez omejitev; pro-
kurist Mešinović Bernisa, Izola, Ulica Svete-
ga Petra 13, imenovan 17. 9. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 8. 12. 1997:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01131 Vinogradništvo;
01132 Sadjarstvo; 0121 Reja govedi; 0122
Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov;
0123 Reja prašičev; 0124 Reja perutnine;
0125 Reja drugih živali; 0130 Mešano kme-
tijstvo; 01411 Urejanje in vzdrževanje par-
kov, vrtov in zelenih športnih površin; 01412
Druge storitve za rastlinsko pridelavo; 0142
Storitve za živinorejo brez veterinarskih sto-
ritev; 1511 Proizvodnja in konzerviranje me-
sa, rezen perutninskega; 1512 Proizvodnja
in konzerviranje perutninskega mesa; 1513
Proizvodnja mesnih izdelkov in izdelov iz
pertuninskega mesa; 1532 Proizvodnja sad-
nih in zelenjavnih sokov; 1533 Druga pre-
delava in konzerviranje sadja in vrtnin; 1551
Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih
izdelkov; 1552 Proizvodnja sladoleda;
1561 Mlinarstvo; 1571 Proizvodnja priprav-
ljenih krmil za domače živali; 1572 Proizvod-
nja krmil za male živali; 15811 Dejavnost
pekarn; 15812 Dejavnost slaščičarn; 1582
Proizvodnja prepečenca in piškotov; pro-
izvodnja trajnega peciva in slaščic; 1585
Proizvodnja testenin; 1586 Predelava čaja
in kave; 1595 Proizvodnja drugih nežganih
fermentiranih pijač; 1596 Proizvodnja piva;
1712 Priprava in predenje mikanke iz vla-
ken volnenega tipa; 1713 Priprava in pre-
denje česanke iz vlaken volnenga tipa; 1714
Priprava in predenje vlaken lanenega tipa;
1716 Proizvodnja šivalnih sukancev; 1717
Priprava in predenje drugih tekstilnih vla-
ken; 1721 Tkanje preje bombažnega tipa;
1722 Tkanje preje tipa volnene mikanke;
1723 Tkanje preje tipa volnene česanke;
1724 Tkanje preje tipa svile; 1725 Tkanje
druge tekstilne preje; 1730 Plemenitenje
tekstilij; 1740 Proizvodnja tekstilnih izdel-
kov, razen oblačil; 1751 Proizvodnja pre-
prog in talnih oblog; 1752 Proizvodnja vrvi,
motvozov, vrvic in mrež; 1753 Proizvodnja
netkanih tekstilij in izdelkov iz njih, razen
oblačil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij,
d.n.; 1760 Proizvodnja pletenih in kvačka-
nih oblačil; 1771 Proizvodnja nogavic;
1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih ob-
lačil; 1810 Proizvodnja usnjenih oblačil;
1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823
Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
1830 Strojenje in dodelava krzna, proizvod-
nja krznenih izdelkov; 1910 Strojenje in do-
delava usnja; 1920 Proizvodnja usnjene ga-
lanterije, sedlarskih in jermenarskih izdel-
kov; 1930 Proizvodnja obutve; 2512 Ob-
navljanje in protektiranje gum za vozila;
2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih

mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plastič-
nih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja
drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2661 Pro-
izvodnja betonskih izdelkov za gradbeniš-
tvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca za
gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže be-
tonske mešanice; 2664 Proizvodnja malte;
2665 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega ce-
menta; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz
betona, cementa, mavca; 2670 Obdelava
naravnega kamna; 2811 Proizvodnja kovin-
skih konstrukcij in njihovih delov; 2812 Pro-
izvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
28512 Druga površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; 2852 Splošna mehanična
dela; 3611 Proizvodnja sedežnega pohiš-
tva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne
in prodajne prostore, razen sedežnega;
3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, ra-
zen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega
pohištva, d.n.; 3621 Kovanje kovancev in
medalj; 3622 Proizvodnja nakita in podob-
nih izdelkov; 3630 Proizvodnja glasbenih
instrumentov; 3640 Proizvodnja športnih iz-
delkov; 3650 Proizvodnja igralnih pripo-
močkov in igrač; 3661 Proizvodnja bižuteri-
je; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-

ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
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Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 66402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 60211 Mestni in primestni
potniški promet na rednih linijah; 60212
Medkrajevni potniški cestni promet na red-
nih linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6322 Druge
pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj, s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6412 Kurirske storitve, ra-
zen javnih poštnih storitev; 6521 Finančni
zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje portne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-

niška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 9212 Distribuci-
ja filmov in videofilmov; 9232 Obratovanje
objektov za kulturne prireditve; 9233 De-
javnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261
Obratovanje športnih objektov; 92623 Dru-
ge športne dejavnosti; 9272 Druge dejav-
nosti za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic; 93021 Dejav-
nost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost
kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pe-
dikerskih salonov; 9303 Druge storitvene
za nego telesa; 9305 Druge storitvene de-
javnosti, d.n.; 9500 Zasebna gospodinjstva
z zaposlenim osebjem.

Pri dejavnosti pod šifro 51.18 so izvzeti
farmacevtski izdelki; pri dejavnosti pod šifro
67.13 – pomožne dejavnosti, povezane s
finančnim posredništvom, opravlja družba
samo dejavnost menjalnic.

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku in izbris

iz sodnega registra

CELJE

Popravek

Srg 94/03569 Rg-203949
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg 94/03569 z dne 11. 10. 1995 o pre-
nehanju po skrajšanem postopku pri družbi
Mladeks, d.o.o., trgovina, inženiring, pro-
izvodnja, Loče pri Poljčanah, pod vložno št.
1/02969/00 vpisalo pri sklepu o preneha-
nju po skrajšanem postopku napačno fir-
mo: Mladex, trgovina na debelo in drobno,
inženiring, proizvodnja, d.o.o., Ložnica 46,
Žalec, namesto pravilne firme: MLADEKS,
d.o.o., trgovina, inženiring, proizvodnja,
Loče pri Poljčanah, sedež: Zbelovo 1,
Loče pri Poljčanah.

Okrožno sodišče v Celju

KRANJ

Srg 691/95 Rg-71
Okrožno sodišče v Kranju je v registrski

zadevi št. Srg 691/95 zaradi vpisa prene-
hanja družbe po skrajšanem postopku dne
30. 3. 1998 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/3860/00 vpiše izbris družbe GAFA,
trgovina, prevozi in proizvodnja, d.o.o.,
Kranj, s sedežem v Kranju, Hrastje 52,
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 30. 3. 1998

Srg 105/95 Rg-72
Okrožno sodišče v Kranju je v registrski

zadevi št. Srg 205/95 zaradi vpisa prene-

hanja družbe po skrajšanem postopku dne
30. 3. 1998 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/2560/00 vpiše izbris družbe GUM-
SHOP, trgovina na debelo in drobno,
d.o.o., Jesenice, s sedežem na Jeseni-
cah, Titova 58, zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 30. 3. 1998

LJUBLJANA

Srg 94/15642 Rg-73
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

Družba RAČUNOVODSKO FINANČNI
INŽENIRING, d.o.o., Rožna dolina c.
III/16, Ljubljana, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 1. 12.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljice so Maja Glavič, Metoda
Mikuža 16, Ljubljana, Pezdir Antonija,
Škrabčeva 14, Ljubljana in Zdenka Počuča,
Korpe 4, Blagovica, z ustanovitvenim kapi-
talom 2.100 SIT, ki prevzemajo obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

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

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 26. 2. 1997

Srg 16152/94 Rg-75
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

PAN – TRADING, podjetje za trgovi-
no, gostinstvo in turizem, d.o.o., Ljub-
ljanska 17, Kočevje, reg. št. vl.
1/14560/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 12. 12.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Panić Dragan, Ljubljanska
17, Kočevje, z ustanovitvenim kapitalom
8.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 6. 1996



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 34-35 / 8. 5. 1998 / Stran 3453

Srg 236/95 Rg-76
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

Družba LOTUS, ekonomske, organi-
zacijske in tehnološke storitve, d.o.o.,
Ljubljana, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 23. 12.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Drago Markič, Ljubljana,
Vlahovičeva 8, Irena Markič, Ljubljana, Ka-
juhova 6, Srečko Zakrajšek, Kajuhova 6,
Ljubljana, Majda Arrigler-Pečar, Ljubljana,
Metoda Mikuža 20, Antonija Markič, Ljub-
ljana, Ilirska 6 in Franc Markič, Ljubljana,
Ilirska 6, z ustanovitvenim kapitalom 6.000
SIT, ki prevzemajo obveznost plačila more-
bitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
6.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelje
po enakih delih.

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. 1996

Srg 3700/97 Rg-77
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

Družba MTŠ, d.o.o., Ljubljana, prene-
ha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 20. 6. 1997.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Kodrič Jurko Tanja in
Urlich Alfred, z ustanovitvenim kapitalom
1,500.000 SIT, ki prevzemata obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje družbe
prenese v celoti na ustanoviteljico Tanjo Ko-
drič Jurko.

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 4. 2. 1998

Srg 1618/98 Rg-78
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

Družba KOTEM-TRADE, Podjetje za
proizvodnjo, trgovino, inženiring, marke-
ting, storitve, zunanjo trgovino, turizem,
gostinstvo..., d.o.o., Založnikova 48, Bre-
zovica, reg. št. vl. 1/23913/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupšči-
ne z dne 13. 3. 1998.

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

Ustanovitelja sta KOTEM, p.o., Velika
Kladuša, Bosna in Hercegovina in Karajič
Osman, Velika Kladuša, Ulica Djure Pucara
12, BiH, z ustanovitvenim kapitalom
1,500.000 SIT, ki prevzemata obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 4. 1998

Srg 951/95 Rg-79
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

INMONT, montaža instalacij vseh
vrst, d.o.o., Ljubljana, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu skupščine z dne
15. 2. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je IMP Klima montaža, p.o.,
Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
100.000 SIT, ki prevzema obveznost plači-
la morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
100.000 SIT prenese v celoti na ustanovi-
telja.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 11. 1995

MARIBOR

Rg-74
Družba DP-FP, trgovsko, storitveno in

proizvodno podjetje, d.o.o., Zg. Ložnica,
Tinjska gora 31, reg. št. vl. 1/6051-00,
katere ustanovitelja sta Ramšak Peter, Zg.
Ložnica, Tinjska gora 31 in Jevševar Man-
fred, Velenje, Škale 103, preneha po skraj-
šanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Ramšak
Peter in Jevševar Manfred.

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 registra.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 24. 10. 1995

Srg 1998/97 Rg-81
Družba INTERVIDEO, podjetje za vi-

deo reprodukcijo in trgovino, d.o.o., Gre-
gorčičeva 1, Poljčane, reg. št. vl.
1/7490-00, katere družbenik je Vojko Te-
žak, Gregorčičeva 1, Poljčane, po sklepu
družbenika z dne 10. 2. 1997 preneha po
skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Vojko Težak.

Zoper sklep lahko družbenik, 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 20. 4. 1998

SLOVENJ GRADEC

Srg 37/98 Rg-80
Družba TTI, podjetje za računalniški

inženiring in avtomatizacijo proizvodnih
procesov, d.o.o., Prevalje, Poljana 2, reg.
št. vl. 1/2675-00, katere družbenik je Marc-
hiotti Ivan, po sklepu družbenika z dne
5. 12. 1997 preneha po skrajšanem po-
stopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom prevzame Marchiotti
Ivan iz Prevalj, Poljana 2.

Zoper sklep lahko družbenik, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva obja-
ve vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Slovenj Gradcu, ker bo sodišče sicer spre-
jelo sklep o izbrisu družbe iz registra.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 23. 3. 1998

Evidenca statutov
sindikatov

Št. 02800-2/98 104/27 Ob-2329
Statut Podružnice, sprejet na ustanovni

skupščini članov sindikata: Neodvisni sin-
dikat Slovenije – podružnica Baumüller
Dravinja, d.o.o., Slovenske Konjice, s se-
dežem v Slovenskih Konjicah, Delavska
c. 10, dne 7. 2. 1998, se hrani pri Upravni
enoti Slovenske Konjice.

Statut je vpisan v evidenco statutov pod
št. 52 z dne 3. 4. 1998.

Št. 127-3/98 Ob-2330
Veljavna  pravila  sindikata  TPV,  d.d.,

Novo mesto, Novo mesto, Kandijska ce-
sta št. 60, 8000 Novo mesto, ki so bila
dne 16. 2. 1998 sprejeta na članskem se-
stanku, se sprejme v hrambo pri Upravni
enoti Novo mesto.

Statut sindikata je vpisan v evidenco te-
meljnih aktov sindikatov pod zap. št. 159.
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Št. 127-4/98 Ob-2331
Veljavni statut sindikata cestnega pod-

jetja Novo mesto, Novo mesto, Ljubljan-
ska cesta št. 47, 8000 Novo mesto, ki je
bil dne 5. 4. 1998 sprejet na članskem se-
stanku, se sprejme v hrambo pri Upravni
enoti Novo mesto.

Statut sindikata je vpisan v evidenco te-
meljnih aktov sindikatov pod zap. št. 160.

Razglasi sodišč

Pri navedenih sodiščih teče
postopek, da se razglasijo za
mrtve osebe, ki so pogrešane.

Pogrešance pozivamo, da se
oglase; vsi drugi, ki kaj vedo o
njihovem življenju, naj to javijo
sodniku in začasnemu skrbniku
oziroma predlagatelju v roku
treh mesecev po objavi oglasa,
ker bo sicer sodišče po preteku
tega roka pogrešanca razglasi-
lo za mrtvega.

N 3/98 R-69
Valentina Pavlin, roj. 13. 2. 1903 v Gr-

garju, neznanega bivališča, je pogrešana
(na predlog Krajnc Majde, Gotovlje 107,
Žalec, ki jo zastopa odv. Marko Savinek,
Žalskega tabora 1, Žalec).

Skrbnica je Marčela Bitežnik iz Grgarja
161/A.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 7. 4. 1998

N 55/97 R-72
Henrik Alojz Gregorič, roj. 11. 8. 1886,

je pogrešan (na predlog Gregorič Henrika,
Prvačina 40/c, ki ga zastopa odvetnik Va-
lentin Mozetič).

Skrbnik za poseben primer je Gregorič
Aleksander, Prvačina 40.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 17. 4. 1998

N 2/97 R-74
Ciril Metod Jereb, sin pok. Ivana in Ivane

Jereb, roj. 2. 6. 1927 v Idriji, je pogrešan od
leta 1956 (na predlog predlagatelja – brata
Nikolaja Jereba iz Idrije, O. Župančiča št. 32).

Skrbnica za poseben primer je Ferdinan-
da Jereb, stanujoča v Idriji, Lapajnetova 63.

Okrajno sodišče v Idriji
dne 7. aprila 1998

D 187/96 R-71
V zapuščinski zadevi po 26. 7. 1996

umrlem Lekić Ivanu, sinu Vladimirja, roj.
10. 11. 1973, oblikovalcu kovin iz Ajdovšči-

ne, Bevkova ul. št. 3, bi prišel v poštev za
dedovanje tudi njegov oče Jakšič Vladimir,
nazadnje stanujoč Ul. Agana Bostajića 25,
Sarajevo, sedaj neznanega naslova.

Sodišče poziva dediča neznanega na-
slova, da se v roku enega leta po objavi
tega oklica, prijavi sodišču kot dedič, ker
bo po poteku oklicnega roka sodišče nada-
ljevalo zapuščinski postopek in zadevo za-
ključilo v skladu z zakonom o dedovanju.

Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 17. 4. 1998

D 207/97 R-75
V zapuščinski zadevi po 21. 9. 1997

umrli Vidmar Amaliji, hčeri Leopolda, roj.
18. 9. 1903, upokojenki iz Kovka 14, bi
prišel v poštev za dedovanje tudi njen ne-
čak Čoha Jurij, roj. 24. 4. 1933, neznane-
ga bivališča v Franciji.

Sodišče poziva dediča neznanega na-
slova, da se v roku enega leta po objavi
tega oklica, prijavi sodišču kot dedič, ker
bo po poteku oklicnega roka sodišče nada-
ljevalo zapuščinski postopek in zadevo za-
ključilo v skladu z zakonom o dedovanju.

Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 17. 4. 1998

D 104/95 R-79
Pred tukajšnjim sodiščem je v teku za-

puščinski postopek po pok. Paliska Jorda-
nu, roj. 4. 4. 1925, nazadnje stanujočem v
Izoli, Ul. Oktobrske revolucije 18/a, ki je
umrl 10. 5. 1995.

V poštev za dedovanje v tej zadevi pride
tudi zapustnikov brat Anton Paliska, ki je že
leta 1953 oziroma 1954 odšel v tujino in od
takrat bratje in sestre niso nikoli več slišali
zanj.

Dedič Anton Paliska naj se v roku enega
leta od objave tega oklica javi Okrajnemu
sodišču v Piranu in se priglasi kot dedič v
zgoraj navedeni zapuščinski zadevi. V nas-
protnem primeru bo sodišče zapuščinsko
obravnavo zaključilo na podlagi zbranih po-
datkov.

Okrajno sodišče v Piranu
dne 20. 4. 1998

D 305/96-18 R-81
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski

postopek po pok. Pleničar Berti, hčerki Ja-
neza, roj. Žagar, roj. 29. 5. 1909, držav-
ljanki Republike Slovenije, nazadnje stanu-
joči v Črnem potoku pri Kočevju 8, umrli
26. 7. 1996 v Ljubljani.

Zapustnica je sicer napravila oporoko,
vendar pa z oporoko ni razpolagala z vsem
svojim premoženjem, tako da glede enega
dela njene zapuščine nastopi zakonito de-
dovanje, katerega je med drugimi zakoniti-
mi dediči deležen tudi njen nečak Koestner
Alojz-Louis. Zanj je sodišče ugotovilo, da
živi v ZDA, njegov točni naslov pa sodišču ni
znan. Tudi ostali dediči, ki so sodelovali v
tem zapuščinskem postopku, njegovega
točnega naslova ne poznajo. Zato sodišče s
tem oklicem poziva dediča Koestner Aloj-
za-Luisa, da se v roku enega leta od objave
tega oklica in na sodni deski tukajšnjega
sodišča zglasi in uveljavlja pravico do de-
diščine. Po preteku oklicnega roka bo so-

dišče razpisalo zapuščinsko obravnavo in
zadevo zaključilo v skladu z zakonom o de-
dovanju.

Okrajno sodišče v Kočevju
dne 15. 4. 1998

D 551/96-12 R-82
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski

postopek po pokojnem Antonu Rukšetu, roj.
30. 10. 1933 in umrlem 9. 11. 1996, na-
zadnje stanujočem v Novem mestu, Nad
mlini št. 31.

Ker zapustnik oporoke ni napravil, na-
stopi zakonito dedovanje. Kot zakoniti de-
dič pride v poštev tudi zapustnikov sin Jože
Rukše, roj. 9. 9. 1972, z zadnjim stalnim
prebivališčem Hrušica 39, sedaj pa nezna-
nega bivališča v tujini. S tem oklicem se
Jože Rukše poziva, da se v roku 1 leta od
objave tega oklica in na sodni deski tukajš-
njega sodišča, oglasi sodišču ali skrbniku
za poseben primer in uveljavlja svojo pravi-
co do dediščine.

Po preteku oklicnega roka bo sodišče
razpisalo zapuščinsko obravnavo in zade-
vo zaključilo v skladu z zakonom o dedova-
nju.

Dediču je za skrbnika postavljen Nikola
Padevski, Novo mesto, Jerebova 18.

Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 29. 4. 1998

II P 516/97 R-27
To sodišče je po sodnici Poloni Marje-

tič-Zemljič, v pravdni zadevi tožeče stranke
Industrija usnja Vrhnika, p.o., Tržaška c. 31,
Vrhnika, ki jo zastopa Zvone Debevec, od-
vetnik v Ljubljani, zoper toženo stranko Jan
Gregor, Podpeč 52, Brezovica pri Ljubljani,
sedaj neznanega prebivališča, zaradi plačila
37.266,50 SIT, na podlagi določila 84. čle-
na zakona o pravdnem postopku (v nadalje-
vanju: ZPP), dne 5. 2. 1998 sklenilo:

1. Toženi stranki Jan Gregor, neznane-
ga prebivališča, se v pravdni zadevi opr. št.
II P 516/97 postavlja začasna zastopnica
Vodopivec Katarina, strokovna sodelavka
Okrožnega sodišča v Ljubljani.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 2. 1998

II P 250/91 R-53
To sodišče je po sodnici Ireni Rozman v

pravdni zadevi tožeče stranke Veljka Joniko-
viča, S. Halovo, Zaječar, ki ga zastopa od-
vetnik Drago Trbanc iz Ljubljane, proti toženi
stranki Janezu Merniku, Skaručna 36, Vodi-
ce, sedaj neznanega prebivališča, zaradi pla-
čila tolarske protivrednosti 2.000DEM z
obrestmi, v skladu z določilom 84. člena za-
kona o pravdnem postopku (v nadaljevanju:
ZPP), dne 27. 3. 1998 sklenilo:

Oklici dedičem

Oklici o skrbnikih in razpravah
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1. Začasno zastopnico tožene stranke
Ireno Florjančič-Cirman, se razreši dolžno-
sti v obravnavani pravdni zadevi.

2. Toženi stranki Janezu Merniku, Ska-
ručna 36, Vodice, sedaj neznanega prebi-
vališča, se v pravdni zadevi II P 250/91
postavi začasna zastopnica Alenka Koče-
var, strokovna sodelavka Okrajnega sodišča
v Ljubljani.

3. Začasna zastopnica bo v navedeni
pravdni zadevi zastopala toženo stranko do-
kler ne bo tožena stranka ali njen pooblašče-
nec nastopil pred sodiščem oziroma dokler ji
skrbstveni organ ne bo postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 3. 1998

I 1576/97 R-68
To sodišče je na podlagi 5. točke druge-

ga odstavka 84. člena zakona o pravdnem
postopku v zvezi s 14. členom zakona o izvr-
šilnem postopku v izvršilni zadevi opr. št. I
1576/97 upnika A banka, d.d., Slovenska
58, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Irena
Kočevar iz Ljubljane, zoper dolžnika Maraž
Bojana, Stjenkova 38, Šempeter pri Gorici,
zaradi izterjave 50.161,40 SIT spp, dolžniku
Maraž Bojanu, ki se nahaja v tujini, postavilo
začasnega zastopnika v osebi Barbare Ko-
bal, dipl. pravnico, zaposleno pri Višjem so-
dišču v Kopru, Ferrarska 9. Začasni zastop-
nik bo zastopal dolžnika v izvršilnem postop-
ku, dokler dolžnik sam ali njegov pooblašče-
nec ne nastopi pred sodiščem oziroma,
dokler ne bo skrbstveni organ sporočil so-
dišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 8. 4. 1998

P 139/97 R-73
V pravdni zadevi tožeče stranke Zavaro-

valnica Triglav, d.d., Ljubljana, Območna
enota Krško, ki jo zastopa odv. Drago Šri-
bar iz Brežic, zoper toženo stranko Božič
Tomaž, Svinjsko 1, p.Šentjanž, zaradi plači-
la 65.820 SIT s pp, se na podlagi določila
4. točke 84. člena zakona o pravdnem po-
stopku toženi stranki Božič Tomažu, Svinj-
sko 1, p. Šentjanž, postavi začasna zastop-
nica Petra Pozderec, dipl. jur., Občina Sev-
nica, ki bo zastopala toženo stranko v pravd-
ni zadevi tega sodišča opr. št. P 139/97,
vse dokler tožena stranka ali njen poob-
laščenec ne nastopi pred sodiščem oziro-
ma skrbstveni organ ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Sevnici
dne 20. 4. 1998

IV P 331/95 R-76
To sodišče je po sodnici Blanki Javorac,

na predlog tožeče stranka Ritonja Petra,
Vide Janežičeve 3, Ljubljana, ki ga zastopa-
ta odvetnika Tomaž Hribar in Primož Ceg-
nar, oba iz Ljubljane, proti toženi stranki
Danici Radmilo, Pokopališka 2, Ljubljana,
zaradi plačila 1,209.087 SIT, sklenilo:

na podlagi 5. točke drugega odstavka
84. člena ZPP se prvotoženi stranki: Danici
Radmilo, stalno prebivališče v Ljubljani, Po-
kopališka 2, začasno v tujini, postavlja za-
časna zastopnica Andreja Burja Kračman,
strokovna sodelavka Okrajnega sodišča v

Ljubljani, ki bo zastopala toženo stranko v
postopku zaradi plačila 1,209.087 SIT.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 12. 1995

Su 43-02/98 R-50
To sodišče izdaja v skladu s 122. člena

zakona o zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št.
33/95) naslednji sklep:

postopek nastavitve novega dela zem-
ljiške knjige za k.o. Izola mesto, to je priklju-
čitev dela zemljiške knjige za k.o. Izola II, III k
zemljiški knjigi za k.o. Izola mesto, je kon-
čan, zato se ugotavlja, da je zemljiška knjiga
za ta novi del k.o. Izola –mesto nastavljena in
se začne uporabljati od 15. 4. 1998 dalje.

S tem dnem preneha veljati del zem-
ljiške knjige za k.o. Izola II, III, ki je novo
nastavljen.

Tretje osebe, ki menijo, da so z dovolje-
nim vpisom kršene njihove pravice na ne-
premičnini, lahko v roku 3 let od dneva za-
četka uporabe nastavljene zemljiške knjige,
izpodbijajo vpis s tožbo.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 10. 3. 1998

N 4/98 R-65
To sodišče v nepravdni zadevi predlaga-

telja postopka Dušana Samca, stanujočega
Ljubljanska 75, Celje, poziva, da lahko vsi
upravičenci v priglasitvenem roku 60 dni
priglasijo sodišču svoje pravice iz dveh hra-
nilnih knjižic na ime Samec Cecilije, roj
12. 11. 1901, izdanih leta 1932 do 1940,
ki niso označene s številkami 5687, 6747
in 6722 ali hranilni knjižici v priglasitvenem
roku predložijo sodišču, sicer bo sodišče
listini amortiziralo.

Okrajno sodišče v Ormožu
dne 22. 4. 1998

N 381/96 R-80
Na predlog Belič Viktorja, Rožna dolina

c. XV/5, Ljubljana, se uvaja amortizacija hra-
nilne knjižice odprte pri LB, Nova Ljubljan-
ska banka, d.d., Poslovalnica Vič, št.
018-35341/03, odprte na prinosnika in za-
varovana z geslom.

Priglasitveni rok je 60 dni.
Okrajno sodišče v Ljubljani

dne 18. 3. 1997

Stečajni postopki
in likvidacije

St 27/97 S-193
To sodišče je s sklepom opr. št. St

27/97, dne 20. 4. 1998 začelo stečajni

postopek nad stečajnim dolžnikom Final-
co, svetovanje, inženiring, proizvodnja,
export-import, d.o.o., Slovenska Bistri-
ca, Titova 50, Slovenska Bistrica.

Odslej se firma glasi: Finalco, svetova-
nje, inženiring, proizvodnja, export-import,
d.o.o., Slovenska Bistrica, Titova 50, Slo-
venska Bistrica – v stečaju.

Za stečajno upraviteljico se imenuje Dra-
gica Razboršek, dipl.ek., Borštnikova 5,
Maribor.

Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečaj-
nemu senatu v dveh mesecih od dneva ob-
jave tega oklica, in sicer v dveh izvodih do-
kumentirane z ustreznimi listinami in kolko-
vane s predpisano sodno takso.

Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove ta-
koj poravnajo v stečajni masi.

Narok za preizkus terjatev bo dne 9. 9.
1998 ob 9. uri, soba 330 tukajšnjega so-
dišča.

Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 20. 4.
1998.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 20. 4. 1998

St 6/98 S-194
To sodišče je s sklepom opr. št. St 6/98

dne 21. 4. 1998 začelo stečajni postopek
nad stečajnim dolžnikom Konstruktor mi-
zarstvo, d.o.o., Maribor, Smetanova 24.

Odslej se firma glasi: Konstruktor mizar-
stvo, d.o.o., Maribor, Smetanova 24 – v
stečaju.

Za stečajnega upravitelja se imenuje Du-
šan Marin, Štantetova 4, Maribor.

Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečaj-
nemu senatu v dveh mesecih od dneva ob-
jave tega oklica, in sicer v dveh izvodih do-
kumentirane z ustreznimi listinami in kolko-
vane s predpisano sodno takso.

Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove ta-
koj poravnajo v stečajni masi.

Narok za preizkus terjatev bo dne 12. 8.
1998 ob 10. uri, soba 330 tukajšnjega so-
dišča.

Oklic upnikom je bil nabit na oglasno de-
sko tukajšnjega sodišča dne 21. 4. 1998.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 21. 4. 1998

St 2/97-131 S-195
To sodišče razpisuje narok za prisilno

poravnavo v stečaju v zadevi Iskra – Releji,
Tovarna relejev, d.o.o. – v stečaju, Ma-
kole, Štatenberg 88, za 2. 6. 1998 ob
9.30 v sobi št. 330 tukajšnjega sodišča.
Upniki si lahko ogledajo predloženi načrt
finančne reorganizacije dolžnika na tukajš-
njem sodišču v Mariboru, in sicer v ponede-
ljek od 9. do 12. ure, v sredo od 9. do
12. ure in od 13. do 15. ure in v petek od
9. do 12. ure v pisarni št. 217.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 22. 4. 1998

St 31/97-221 S-196
S sklepom tega sodišča, opr. št. St

31/97 z dne 31. 3. 1998 je bila potrjena
prisilna poravnava nad dolžnikom Veletrgo-
vina Vema export-import, d.d., Maribor,
Tržaška c. 65.

Oklici o uvedbi postopka za
nastavitev zemljiške knjige

Amortizacije
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Terjatve upnikov so razvrščene v 4 raz-
rede, in sicer:

1. razred A – terjatve vseh upnikov, ra-
zen ločitvenih in izločitvenih ter upnikov iz
drugega odstavka 160. člena ZPPSL, ki se
poplačajo v višini 50% ugotovljenih terjatev
v roku 2 let od 31. 3. 1998;

2. razred B – terjatve ločitvenih upnikov,
na katere prisilna poravnava nima pravnega
učinka;

3. razred C – izločitvenih upnikov, na
katere prisilna poravnava nima pravnega
učinka;

4. razred D – terjatve upnikov iz drugega
odstavka 160. člena ZPPSL, na katere pri-
silna poravnava nima pravnega učinka.

Seznam upnikov z ugotovljenimi terjatva-
mi in zmanjšanimi zneski iz razreda A so
sestavni del sklepa o prisilni poravnavi.

Sklep o prisilni poravnavi je postal prav-
nomočen dne 17. 4. 1998.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 20. 4. 1998

St 5/98 S-197
To sodišče je dne 30. 3. 1998 s

sklepom opr. št. St 5/98 začelo stečajni
postopek nad podjetjem PIK Senior, Pod-
jetje za proizvodnjo, trgovino in storitve,
d.o.o., Maribor, Kraljeviča Marka 5.

Za stečajnega upravitelja je določen Du-
šan Marin, dipl. ek., stan. Štantetova 4, Ma-
ribor.

Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 30. 3.
1998.

To sodišče je dne 17. 4. 1998 s
sklepom opr. št. St 5/98 zaključilo stečajni
postopek nad podjetjem PIK Senior Podjet-
je za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.
– v stečaju, Maribor, Kraljeviča Marka 5,
ker premoženje, ki je prišlo v stečajno ma-
so, ne zadošča niti za stroške stečajnega
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 v dveh izvodih pri tukajšnjem sodišču.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 17. 4. 1998

St 18/95 S-198
V stečajnem postopku nad KIO, Pro-

izvodnja kovinskih izdelkov in opreme,
p.o., Šmarje pri Kopru – v stečaju, bo
narok za obravnavanje osnutka za glavno
razdelitev dne 10. 6. 1998 ob 9.30 v sobi
št. 153, tukajšnjega sodišča.

Upniki si lahko vpogledajo osnutek za
glavno razdelitev vsak delovni dan, v času
uradnih ur, v gospodarski pisarni, soba št.
208 tukajšnjega sodišča.

Oklic je bil nabit na oglasno desko dne
22. 4. 1998.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 22. 4. 1998

St 29/96 S-199
V stečajnem postopku nad Renex,

d.o.o., Vilfanova 34, Portorož – v steča-
ju, bo narok za obravnavanje osnutka za
glavno delitev dne 17. 6. 1998 ob 12. uri,
v sobi št. 153, tukajšnjega sodišča.

Upniki si lahko vpogledajo osnutek za
glavno razdelitev vsak delovni dan, v času
uradnih ur, v gospodarski pisarni, soba št.
208 tukajšnjega sodišča.

Oklic je bil nabit na oglasno desko, dne
22. 4. 1998.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 22. 4. 1998

St 4/98 S-200
To sodišče je dne 22. 4. 1998, s

sklepom opr. št. St 4/98 začelo in končalo
stečajni postopek nad dolžnikom Megros,
trgovsko, gostinsko podjetje, d.o.o., Dr-
stelja 19, ker premoženje, ki bi prišlo v
stečajno maso, ne zadošča niti za stroške
stečajnega postopka.

Upniki se lahko zoper navedeni sklep
pritožijo v 15 dneh po objavi sklepa v Urad-
nem listu RS.

Okrožno sodišče na Ptuju
dne 22. 4. 1998

St 18/94-360 S-201
To sodišče je s sklepom opr. št. St

18/94 z dne 19. 3. 1998 potrdilo sklenje-
no prisilno poravnavo v stečaju med dolžni-
kom Arnol, d.o.o., Škofja Loka, Šolska
ulica 2 in njegovimi upniki, po kateri se je
dolžnik zavezal plačati upnikom njihove ter-
jatve v višini 40% v roku štirih let od dneva
predložitve načrta finančne reorganizacije
(6. 6. 1997), z obrestmi po obrestni meri
TOM + 4% od dneva začetka postopka pri-
silne poravnave (22. 12. 1997).

Seznam upnikov, katerih terjatve niso bi-
le prerekane z navedbo ugotovljenih in
zmanjšanih zneskov terjatev, je sestavni del
izreka zgoraj navedenega sklepa.

Dolžnik je dolžan plačati zmanjšane zne-
ske terjatev, navedene v drugi koloni sezna-
ma, v roku iz prve točke izreka sklepa.

Stečajni postopek nad dolžnikom Arnol,
d.o.o., Škofja Loka, Šolska ulica 2, se ustavi.

Sklep o potrditvi prisilne poravnave v ste-
čaju je postal pravnomočen dne 15. 4.
1998.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 23. 4. 1998

St 7/98-6 S-202
To sodišče je s sklepom St 7/98 z dne

24. 4. 1998 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Peko trgovina, družba za trgo-
vino in proizvodnjo, d.o.o., Ste Marie Aux
Mines 5, Tržič.

Za stečajnega upravitelja je postavljen
Mihael Savnik, Glavni trg 15, Kranj.

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

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

Narok za preizkus terjatev bo dne 8. 10.
1998 ob 9.30 v sobi 121/I tukajšnjega so-
dišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko tega sodišča dne
24. 4. 1998.

St 6/98-9 S-203
To sodišče je s sklepom opr. št. St 6/98

dne 24. 4. 1998 začelo postopek prisilne
poravnave nad dolžnikom PGP, proizvod-
nja izdelkov iz poliuretana, gume in pla-
stike, d.o.o., 4290 Tržič, C. Ste Marie
Aux Mines 5, Tržič.

Za upravitelja prisilne poravnave je dolo-
čen Mihael Savnik, Glavni trg 15, Kranj.

Upniki, katerih terjatve so nastale do dne-
va nabitja oklica o začetku postopka prisilne
poravnave na oglasno desko sodišča, naj
sodišču z obrazloženo vlogo v dveh izvodih
in priloženimi dokazili v roku 30 dni po obja-
vi oklica v Uradnem listu RS prijavijo svoje
terjatve.

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

Člani upniškega odbora so:
1. Peko trgovina, d.o.o., C. Ste Marie

Aux Mines 5, Tržič,
2. Peko, d.d., C. Ste Marie Aux Mines

5, Tržič,
3. RS, Ministrstvo za delo, družino in so-

cialne zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana,
4. Zavarovalnica Triglav, d.d., Območna

enota Kranj, Miklošičeva 19, Ljubljana,
5. Anton Rozman (predstavnik delavcev),

C.Ste Marie Aux Mines 5, Tržič.
Oklic o začetku postopka prisilne porav-

nave je bil nabit na oglasno desko sodišča
dne 24. 4. 1998.

St 8/98-9 S-204
To sodišče je s sklepom opr. št. St 8/98

dne 24. 4. 1998 začelo postopek prisilne
poravnave nad dolžnikom Peko, Tovarna
obutve, d.d., 4290 Tržič, C. Ste Marie
Aux Minex 5, Tržič.

Za upravitelja prisilne poravnave je dolo-
čen Tomaž Čad, Trubarjeva 7, Ljubljana.

Upniki, katerih terjatve so nastale do dne-
va nabitja oklica o začetku postopka prisilne
poravnave na oglasno desko sodišča, naj
sodišču z obrazloženo vlogo v dveh izvodih
in priloženimi dokazili v roku 30 dni po obja-
vi oklica v Uradnem listu RS prijavijo svoje
terjatve.

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

Člani upniškega odbora so:
– Gorenjska banka, d.d., Bleiweisova 1,

Kranj,
– SKB Banka, d.d., Ljubljana, Ajdovšči-

na 4,
– Republika Slovenija, Ministrstvo za

gospodarske dejavnosti, Kotnikova 5, Ljub-
ljana,

– Slovenska razvojna družba, d.d., Du-
najska 160, Ljubljana,

– Anton Rozman, kot predstavnik sveta
delavcev oziroma delavski zaupnik.

Oklic o začetku postopka prisilne porav-
nave ja bil nabit na oglasno desko sodišča
dne 24. 4. 1998.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 24. 4. 1998

St 23/91 S-205
V stečajnem postopku nad dolžnikom

Obrtna zadruga Bor, p.o., Sežana – v
stečaju, bo narok za obravnavanje osnutka



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 34-35 / 8. 5. 1998 / Stran 3457

Razpisi
 delovnih mest

Št. 130-01/98-1/62 Ob-2198
Agencija Republike Slovenije za plačilni

promet, podružnica Kranj, Kranj, Slovenski
trg 2, na podlagi 33. in 34. člena statuta
razpisuje delovno mesto

pomočnika direktorja podružnice.
Pogoji:
– dipl. ekonomist,
– 5 let ustreznih delovnih izkušenj.
Izbrani kandidat bo izbran za 4 leta.
Vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev

sprejema kadrovska služba agencije na gor-
nji naslov, s pripisom “za razpisno komisi-
jo“, v 8 dneh po objavi razpisa.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30
dneh od dneva objave razpisa.

Agencija RS za plačilni promet
podružnica Kranj

Št. 122-2/98-0016-04 Ob-2199
Ministrstvo za pravosodje razpisuje: na

podlagi 30. člena zakona o državnem pra-
vobranilstvu (Ur. l. RS, št. 20/97):

2 prosti mesti državnih pravobranil-
cev za področje civilnega prava na Dr-
žavnem pravobranilstvu na sedežu v
Ljubljani.

Razpisni pogoji:
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne

pogoje določene v 25. členu zakona o držav-
nem pravobranilstvu in posebne pogoje za
imenovanje na mesto državnega pravobranil-

za glavno razdelitev dne 10. 6. 1998 ob
10.30, v sobi št. 153, tukajšnjega sodišča.

Upniki si lahko vpogledajo osnutek za
glavno razdelitev vsak delovni dan, v času
uradnih ur v gospodarski pisarni, soba št.
208 tukajšnjega sodišča.

Oklic je bil nabit na oglasno desko dne
23. 4. 1998.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 23. 4. 1998

St 42/96 S-206
To sodišče razpisuje narok za obravna-

vanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem
postopku nad Elektrotehna Eltra, d.d.,
Ljubljana – v stečaju za dne 10. 6. 1998
ob 13. uri v konferenčni dvorani tega so-
dišča.

Upniki si lahko osnutek glavne razdelitve
ogledajo pri sodišču v sobi 312 in 313 med
uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek
od 9. do 12. ure.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 4. 1998

St 21/98 S-207
To sodišče je s sklepom St 21/98 dne

23. 4. 1998 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Meting, d.o.o., Tomšičeva 3,
Ljubljana.

Za stečajnega upravitelja se imenuje odv.
Mojca Breznik iz Ljubljane.

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

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike se pozi-
va, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu se-
natu v dveh mesecih od dneva objave tega
oklica. Prijave je treba vložiti v dveh izvodih,
dokumentirane z ustreznimi dokazi o obsto-
ju terjatve in kolkovane s predpisano sodno
takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 9. 9. 1998 ob 9. uri, v konferenčni
dvorani tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
23. 4. 1998.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 4. 1998

St 68/97 S-208
To sodišče, je s sklepom St 68/97 dne

23. 4. 1998 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Avto 2000, d.o.o., Vrhnika,
Drenov Grič 144.

Za stečajnega upravitelja se imenuje Gre-
ga Erman, Maroltova 1, Ljubljana.

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

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike se pozi-
va, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu se-
natu v dveh mesecih od dneva objave tega
oklica. Prijave je treba vložiti v dveh izvodih,
dokumentirane z ustreznimi dokazi o obsto-
ju terjatve in kolkovane s predpisano sodno
takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 25. 8. 1998 ob 9. uri v konferenčni
dvorani tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
23. 4. 1998.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 4. 1998

St 10/96 S-209
To sodišče je na seji senata dne 22. 4.

1998 pod opr. št. St 10/96 sprejelo na-
slednji sklep:

Stečajni postopek nad dolžnikom Vin-
teks, Proizvodno in trgovsko podjetje,
d.o.o., – v stečaju, Ogulin 1/a, Vinica, se
zaključi.

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

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 22. 4. 1998

St 33/97 S-210
To sodišče razpisuje narok za prisilno

poravnavo v zadevi W & G, d.o.o., Podjetje
za proizvodnjo strojev in opreme Mari-
bor, Sokolska 60, ki bo dne 3. 6. 1998
ob 12. uri, v sobi 330 tukajšnjega sodišča.

Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo v sobi 217 tukajšnje-
ga sodišča med uradnimi urami, in sicer v
ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 23. 4. 1998

ca, določene v 26. členu zakona o državnem
pravobranilstu z aktivnim znanjem angleškega
ali francoskega ali nemškega jezika.

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

Ministrstvo za pravosodje

Št. 35/98 Ob-2200
Svet Trubarjevega doma upokojencev

Loka pri Zidanem mostu razpisuje delovno
mesto

direktorja.
Kandidati morajo poleg splošnih in za-

konskih pogojev izpolnjevati še naslednje
pogoje:

1. da ima končano višjo ali visoko šolo
socialne, psihološke, pedagoške smeri in
njenih specialnih disciplin, upravne, prav-
ne, sociološke ali ekonomske smeri,

2. najmanj pet let delovnih izkušenj na
področju socialnega dela,

3. strokovni izpit za delo na področju so-
cialnega varstva,

4. predloži program dela zavoda.
Izbrani kandidat bo imenovan v soglasju

vlade RS kot soustanoviteljem za mandatno
dobo štirih let.

Kandidati naj prijave z dokazili o izpol-
njevanju pogojev pošljejo na naslov: Trubar-
jev dom upokojencev Loka pod oznako “za
razpisno komisijo“ v 8 dneh po objavi.

Trubarjev dom upokojencev
Loka pri Zidanem mostu

Št. 8 Ob-2201
Občinska uprava občine Zagorje ob Savi v

skladu z 14. členom uredbe o postopku skle-
nitve delovnega razmerja za nedoločen čas v
organih državne uprave (Ur. l. RS, št. 24/98)
objavlja javni natečaj za delovno mesto

vodje odseka za finance in proračun
– finančni referent v Oddelku za javne
finance Občine Zagorje ob Savi.

Kandidat(ka) mora poleg pogojev iz
4. člena zakona o delavcih v državni upravi,
izpolnjevati še naslednje pogoje:

– kandidat(ka) mora imeti srednjo izo-
brazbo ekonomske smeri,

– pet let delovnih izkušenj,
– znanje uporabe računalnika.
Kandidati naj svoje prijave z dokazili o

izpolnjevanju pogojev ter kratek življenjepis
pošljejo v roku 8 dni po objavi na naslov:
Občinska uprava občine Zagorje ob Savi,
Kadrovska služba, C. 9. avgusta 5, 1410
Zagorje ob Savi.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku
15 dni po končani izbiri.

Oseba, ki daje informacije v zvezi z obja-
vo je Nataša Omahne, tel. 0601/64-265.

Občina Zagorje ob Savi

Št. 02/1-675/1 Ob-2202
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Mari-

bor, razpisuje za mandatno dobo štirih let
delovno mesto

pomočnika direktorja za računovod-
sko finančne zadeve.

Pomočnik glavnega direktorja za raču-
novodsko finančne zadeve je lahko kandi-
dat, ki poleg z zakonom določenih pogojev
izpolnjuje še naslednje pogoje:
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– visoka izobrazba – diplomirani ekono-
mist ali dipl. org. dela s predizobrazbo eko-
nomske stroke (ekonomist),

– opravljen strokovni izpit,
– 5 let delovnih izkušenj v stroki.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju

zahtevanih pogojev in s kratkim življenjepi-
som naj kandidati pošljejo v Splošno ka-
drovsko službo Zdravstvenega doma dr.
Adolfa Drolca Maribor, Ul. talcev 9.

Rok za prijavo je 8 dni po objavi razpisa.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v 30

dneh po poteku roka za prijavo.
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca

Maribor

Št. 170/98 Ob-2326

Na podlagi tretjega odstavka 41. člena
zakona o uresničevanju javnega interesa na
področju kulture (Ur. l. RS, št. 75/94), dru-
gega odstavka 1. ter 8. in 9. člena odloka o
ustanovitvi javnega zavoda: Zavod za kultu-
ro Delavski dom Trbovlje (Uradni vestnik Za-
savja, št. 10/96, 2/97 in 3/98), razpisuje
Občinski svet občine Trbovlje, kot izvajalec
ustanoviteljskih pravic občine Trbovlje, pro-
sto delovno mesto

direktorja Zavoda za kulturo Delav-
ski dom Trbovlje.

Kandidati morajo izpolnjevati naslenje
pogoje:

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

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

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

programskega direktorja. Mandat direktorja
traja pet let.

Kandidati naj prijavo z dokazili o izpol-
njevanju razpisnih pogojev pošljejo v petnaj-
stih dneh po objavi tega razpisa, v zaprti
kuverti z označbo “razpis za direktorja Zavo-
da za kulturo Delavski dom Trbovlje“, na
naslov: Občina Trbovlje, Leninov trg 4,
1420 Trbovlje.

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

Občinski svet občine Trbovlje

Št. 327-2/98 Ob-2327

Splošna bolnišnica “dr. Franca Der-
ganca“, Šempeter pri Gorici, vabi k sodelo-
vanju zdravnike sekundarije z nadaljnjo mož-
nostjo zaposlitve oziroma specializacije iz
naslednjih področjih:

– Anesteziologija,
– Interna medicina,
– Kirurgija,
– Rentgenologija.
Rok prijave je 8 dni od objave v Urad-

nem listu RS.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30

dneh po opravljeni izbiri.
Kandidati naj vložijo prijave na razpis z

dokazili o izobrazbi, na naslov: Splošna bol-
nišnica “Dr. Franca Derganca“ Nova Gori-
ca, kadrovska služba, 5290 Šempeter pri
Gorici.

Splošna bolnišnica
“Dr. Franca Derganca“ Nova Gorica

Št. 122-1/98-0016-04 Ob-2366
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 15. člena zakona o sod-

niški službi (Ur. l. RS, št. 19/94 in 8/96):
a) 1 prosto mesto vrhovnega sodni-

ka na kazenskem oddelku Vrhovnega
sodišča Republike Slovenije;

b) 1 prosto mesto višjega sodnika na
oddelku za kazensko sodstvo Višjega
sodišča v Mariboru;

c)
– 1 prosto mesto okrožnega sodni-

ka na Okrožnem sodišču v Kopru,
– 1 prosto mesto okrožnega sodni-

ka na Okrožnem sodišču v Kranju,
– 2 prosti mesti okrožnih sodnikov

na Okrožnem sodišču v Ljubljani,
– 1 prosto mesto okrožnega sodni-

ka na Okrožnem sodišču v Slovenj Grad-
cu,

– 1 prosto mesto okrožnega sodni-
ka na Delovnem in socialnem sodišču v
Ljubljani,

– 1 prosto mesto okrožnega sodni-
ka na socialnem oddelku Delovnega in
socialnega sodišču v Ljubljani;

č)
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika

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

na Okrajnem sodišču v Lendavi,
– 6 prostih mest okrajnih sodnikov

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

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

na Okrajnem sodišču v Murski Soboti,
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika

na Okrajnem sodišču v Novi Gorici,
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika

na Okrajnem sodišču v Novem mestu,
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika

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

na Okrajnem sodišču na Ptuju.
II. na  podlagi  101.  člena  zakona  o

sodniški službi (Ur. l. RS, št. 19/94 in
8/96):

a) 1 prosto mesto okrožnega sodni-
ka na Okrožnem sodišču v Mariboru;

b) 1 prosto mesto okrajnega sodni-
ka na Okrajnem sodišču v Mariboru,

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

šne pogoje za izvolitev iz 8. člena zakona o
sodniški službi in posebne pogoje za izvoli-
tev na mesto vrhovnega sodnika, določene
v 4. členu zakona o spremembah in dopol-
nitvah zakona o sodniški službi;

K I/b
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splo-

šne pogoje za izvolitev iz 8. člena zakona o
sodniški službi in posebne pogoje za izvoli-
tev na mesto višjega sodnika, določene v
3. členu zakona o spremembah in dopolni-
tvah zakona o sodniški službi;

K I/c, K II/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splo-

šne pogoje za izvolitev iz 8. člena zakona o
sodniški službi in posebne pogoje za izvoli-
tev na mesto okrožnega sodnika, določene
v 2. členu zakona o spremembah in dopol-
nitvah zakona o sodniški službi;

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

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

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

Ministrstvo za pravosodje

Javna naročila
po zakonu

o javnih naročilih

Popravek

Ob-2274

V nameri o naročilu, objavljeni v Urad-
nem listu RS, št. 81/97, Ob-5491, za iz-
vedbo gradbeno-obrtniških in instalacijskih
del pri gradnji doma starejših občanov v
Logatcu se v 1. točki spremeni:

– Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Ministrstvo za delo, družino in socialne za-
deve, Kotnikova 5, Ljubljana in Občina Lo-
gatec, Tržaška 15, Logatec

Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve
in Občina Logatec

Ob-2263B

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

namero o javnem naročilu

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

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: rekonstrukcija inun-
dacij in mostu čez Muro ter rekonstrukci-
ja ceste M 10-1, odsek 317 v Petanjcih.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa:
414,000.000 SIT, začetek 1. 8. 1998
in/ali zaključek 1. 9. 1998.

4. Dobavni rok: 10 mesecev.
5. Omejitve, ki bodo upoštevane pri oce-

njevanju ponudb
Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-

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

Datum objave javnega razpisa: 1. 8. 1998.
Ministrstvo za promet in zveze –

Direkcija RS za ceste

Namera o naročilu
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Ob-2328

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

namero o javnem naročilu

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Republika Slovenija, Ministrstvo za pro-
met in zveze, Uprava RS za zračno plov-
bo, kont. oseba Janša Srečko, dipl. inž.,
Kotnikova 19a, Ljubljana, tel.
061/17-34-700, faks 061/13-16-035.

2. Predmet javnega naročila: gradbe-
na dela.

Navedba vsebine:
– sanacija vzletno pristajalne steze

s spojnicami in letališke ploščadi,
– zaščita asfalta s tankoslojnimi pre-

vlekami, horizontalna signalizacija ma-
nevrskih površin in letališke ploščadi,

– sanacija svetlobno navigacijskega
sistema, izvedba kabelske kanalizaci-
je, zamenjava kablov in luči.

Kraj izpolnitve: letališče Maribor.
3. Orientacijska vrednost naročila in

predvideni čas objave razpisa: 400 mio
SIT, začetek 7. 8. 1998 in zaključek
23. 9. 1998.

4. Rok začetka in dokončanja del: za-
četek 1. 10. 1998 in zaključek 30. 11.
1998.

5. Omejitve, ki bodo upoštevane pri
ocenjevanju ponudb

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

Datum objave javnega razpisa: 8. 5.
1998.

Uprava RS za zračno plovbo

Ob-2404

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: Center vlade za informatiko, kont. ose-
ba Ivan Bohnec, Langusova 4, Ljubljana,
tel. 061/178-8691, faks 178-8649,
e-mail: razpisi@cvips.sigov.mail.si.

2. Predmet javnega naročila: dela.
Navedba vsebine:
– izgradnja lokalnih računalniških

mrež,
– dobava opreme in materiala,
– izvedba del in zagon mrež,
– lokacije državnih organov RS.
3. Orientacijska vrednost naročila in

predvideni čas objave razpisa:
1.500,000.000 SIT, začetek 7. 8. 1998
in zaključek 21. 9. 1998.

4. Dobavni rok: 12 mesecev.
5. Omejitve, ki bodo upoštevane pri

ocenjevanju ponudb
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upo-

števane preference za domače ponud-
nike.

Datum objave javnega razpisa: 8. 5.
1998.

Ob-2405

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: Center vlade za informatiko, kont. ose-
ba Ivan Bohnec, Langusova 4, Ljubljana,
tel. 061/178-8691, faks 178-8649,
e-mail: razpisi@cvips.sigov.mail.si.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine:
– računalniška oprema za delovna

mesta državnih organov,
– prodaja, dobava in instalacija,
– lokacije državnih organov RS.
3. Orientacijska vrednost naročila in

predvideni čas objave razpisa:
1.500,000.000 SIT, začetek 7. 8. 1998
in zaključek 21. 9. 1998.

4. Dobavni rok: 12 mesecev.
5. Omejitve, ki bodo upoštevane pri

ocenjevanju ponudb
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upo-

števane preference za domače ponud-
nike.

Datum objave javnega razpisa: 8. 5.
1998.

Ob-2406

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: Center vlade za informatiko, kont. ose-
ba Ivan Bohnec, Langusova 4, Ljubljana,
tel. 061/178-8691, faks 178-8649,
e-mail: razpisi@cvips.sigov.mail.si.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine:
– mrežna, komunikacijska in poseb-

na računalniška oprema,
– prodaja, dobava in instalacija,
– lokacije državnih organov RS.
3. Orientacijska vrednost naročila in

predvideni čas objave razpisa:
1.500,000.000 SIT, začetek 7. 8. 1998
in zaključek 21. 9. 1998.

4. Dobavni rok: 12 mesecev.
5. Omejitve, ki bodo upoštevane pri

ocenjevanju ponudb
Pri  ocenjevanju  ponudb  ne  bodo

upoštevane preference za domače ponud-
nike.

Datum objave javnega razpisa: 8. 5.
1998.

Center vlade za informatiko

Ob-2881M

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  na-
ročnika:  Družba  za  avtoceste  v  Repub-
liki Sloveniji, d.d., kont. oseba Oto Ru-
binič, dipl. inž. – DDC, d.o.o., Ljubljana,

Tržaška 19a, Ljubljana, tel.
061/178-83-31, faks 061/178-83-32,
soba št. 103.

2. Predmet javnega naročila: gradbe-
na dela.

Navedba vsebine: AC Fram–Slivnica
– protihrupne ograje; gradbena dela:
temelji; montažna dela: protihrupna
zaščitna ograja.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa:
250,000.000 SIT, začetek julij 1998 in
zaključek avgust 1998.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 3 mesece; zaključek no-
vember 1998.

5. Omejitve, ki bodo upoštevane pri
ocenjevanju ponudb

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

Datum objave javnega razpisa: julij
1998.

Ob-2881N

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

namero o javnem naročilu

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Družba za avtoceste v Republiki Slo-
veniji, d.d., kont. oseba Nevenka Žvokelj,
dipl. inž. – DDC, d.o.o., Ljubljana, Tržaška
19a, Ljubljana, tel. 061/178-84-22, faks
061/178-83-53, soba št. 310.

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

PZR projektov za odsek AC Cogetinci–
Vučja vas.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa:
240,000.000 SIT, začetek avgust 1998.

Datum objave javnega razpisa: avgust
1998.

Ob-2881O

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  na-
ročnika:  Družba  za  avtoceste  v  Repub-
liki Sloveniji, d.d., kont. oseba Nevenka
Žvokelj,  dipl.  inž.  –  DDC,  d.o.o.,
Ljubljana, Tržaška 19a, Ljubljana, tel.
061/178-84-22, faks 061/178-83-53,
soba št. 310.

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

PZR projektov za odsek AC Vučja vas–
Beltinci.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa:
260,000.000 SIT, začetek avgust 1998.

Datum objave javnega razpisa: avgust
1998.

DARS, d.d., Celje
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Javni razpis za izbiro izvajalca
brez omejitev

Popravek
V javnem razpisu za izbiro izvajalca za

obnovo Hribarjevega nabrežja objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 31 z dne 18. 4.
1998, Ob-1819 se v 8. točki prvi odsta-
vek pravilno glasi: Razpisna dokumentaci-
ja je na razpolago od 21. 4. 1998 s foto-
kopijo potrdila o plačilu 20.000 SIT.

Uredništvo

Popravek
V javnem razpisu za subvencioniranje

obrestne mere za posojila za naložbe v ob-
novo in razvoj turističnih objektov, objavlje-
nem v Uradnem listu RS, št. 33, z dne 24. 4.
1998, se tretji odstavek v 4. točki pravilno
glasi:

Rok  za  prijavo  je  odprt  od  objave  do
1.  6.  1998.  Odpiranje  vlog  bo  4.  6.
1998.

Uredništvo

Popravek

Št. 138/98 Ob-2179
V ponovnem javnem razpisu Upravne

enote Nova Gorica za izbiro izvajalca brez
omejitev za nabavo pisarniškega in računal-
niškega materiala, objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 33, z dne 24. 4. 1998;
Ob-2109, se datum v drugem odstavku
5. točke popravi in pravilno glasi:

“Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 4. 5. 1998 do
14. ure, na naslov RS, Upravna enota Nova
Gorica, Trg E. Kardelja 1, 5000 Nova Gori-
ca, soba št. 40/II.”

Upravna enota Nova Gorica

Popravek

Ob-2392
V javnem razpisu za izbiro prevoznika

za opravljanje prevozov učencev v osnov-
ne šole v Občini Trebnje za šolsko leto
1998/99, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 31, z dne 18. 4. 1998, Ob-1788, se
2. točka Predmet razpisa, pravilno glasi:
prevozi učencev v osnovne šole v Občini
Trebnje za osnovne šole: Veliki Gaber,
Trebnje, Mirna, Dr. Pavla Lunačka Šentru-
pert in Mokronog.

Občina Trebnje

Popravka

Ob-2393
V javnem razpisu za izbiro izvajalca brez

omejitev za antikorozijsko zaščito obratoval-
ne zapornice 4. pretočnega polja HE Mari-
borski otok, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 33, z dne 24. 4. 1998, Ob-1979,
se 9. točki doda: rok za dvig razpisne do-
kumentacije je do 8. 5. 1998.

V javnem razpisu za izbiro izvajalca brez
omejitev za obnovo obratovalne zapornice
4. pretočnega polja HE Mariborski otok,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 33, z

dne 24. 4. 1998, Ob-1980, se 9. točki
doda: rok za dvig razpisne dokumenta-
cije je do 8. 5. 1998.

Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.

Preklic

Ob-2381
Upravna enota Nova Gorica razveljavlja

javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev
– predmet javnega naročila: blago – pisar-
niški in računalniški material, objavljen v
Uradnem listu RS, št. 33, z dne 24. 4.
1998, Ob-2109.

Upravna enota Nova Gorica

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: Upravna enota Nova Gorica, kont. ose-
ba Polak Matejka, Trg E. Kardelja 1, Nova
Gorica, tel. 065/29-494, faks
065/28-151, soba št. 15/II.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine:
1. pisarniški material – 4,500.000

SIT,
2. računalniški material – 4,500.000

SIT.
3. Orientacijska vrednost naročila:

9,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 12 mesecev, začetek

1. 6. 1998 in zaključek 30. 5. 1999.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 18. 5. 1998 do
12. ure, na naslov: Upravna enota Nova Go-
rica, Trg E. Kardelja 1, 5000 Nova Gorica,
tel. 065/29-494, faks 065/28-151, soba
št. 40/II.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 19. 5.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Upravna eno-
ta Nova Gorica, odpiranje vodi Polak Ma-
tejka, Trg E. Kardelja 1, Nova Gorica, tel.
065/29-494,  faks  065/28-151,  soba
št. 6/II.

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: Upravna enota Nova Gori-
ca, kont. oseba Polak Matejka, Trg E. Kar-
delja 1, Nova Gorica, soba št. 15/II.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 14. 5. 1998.

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

Ponudba mora veljati do: 31. 5. 1998.
Upravna enota Nova Gorica

Št. 35101-8/96 Ob-2169
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 obina Kranj, ki jo zastopa župan
Vitomir Gros, dipl. inž., kont. oseba Roma-
na Starič, inž. gradb., Slovenski trg 1, Kranj,
tel. 064/37-30, faks 064/373-106, soba
št. 99.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: obnova (rekonstruk-
cija lokalne ceste

– 3815 Goriče–Bašelj–Preddvor
(cestnih objektov, spodnji in zgornji us-
troj z asfaltiranjem, ureditev bankin, ko-
rekcija krivin, zaščita-prestavitev-obno-
va obstoječih komunalnih naprav, ob-
nova/gradnja naprav za odvodnjavanje
ceste, prometna ureditev) na odsekih:

1. odsek: Goriče–Trstenik, v dolžini
1380 m,

2. odsek: odcep za Babni vrt–ob-
činska meja Kranj–Preddvor, v dolžini
266 m.

3. Orientacijska vrednost naročila:
1. odsek – 80,000.000 SIT,
2. odsek – 60,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: začetek julij/avgust 1998
in/ali zaključek v letu 1998 (najkrajši možni
rok).

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

Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike v viši-
ni 10% v letu 1998.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje v 30 dneh po objavi
javnega razpisa v Uradnem listu RS oziroma
najkasneje do 8. 6. 1998 do 11. ure, na
naslov kot pod 1. točko, prevzemnica Mili-
ca Korošec, soba št. 156/I.

Zapečateni ovitki morajo biti jasno ozna-
čeni z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila,
naslovom naročnika in na hrbtni strani z na-
slovom pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 8. 6. 1998,
ob 12. uri, na naslovu: Mestna občina Kranj,
Slovenski trg 1, 4000 Kranj, odpiranje vodi
strokovna komisija v sobi št. 9.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje v 45 dneh po javnem odpira-
nju ponudb.

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

Razpisna dokumentacija je na razpolago
na naslovu kot pod 1. točko, v roku 7 dni od
dneva objave javnega razpisa od 9. do
12. ure, za 5.000 SIT, ki se vplačajo na žiro
račun Mestne občine Kranj, št.
51500-630-50113.
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9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

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

čila: do 7. 8. 1998.
Mestna občina Kranj

Ob-2170
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: MOP, Uprava RS za varstvo narave,
kont. oseba Ada Štravs-Brus, dipl. inž.
gradb., Vojkova 1b, Ljubljana,
tel. 061/178-44-38, faks 061/178-40-52,
soba št. 221, e-mail ada.stravs-brus@mo-
puvn.sigov.mail.si.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine:
1. odvodnja zalednih voda iz območ-

ja Čateškega polja v povezavi z izgrad-
njo HE Mokrice in načrtovano avtoce-
sto,

2. kategorizacija voda po naravo-
varstvenem pomenu – Primorska in
Prekmurje,

3. institucionalna ureditev vodnega
gospodarstva v Sloveniji (Vertikalno po-
ročilo),

4. inventarizacija stanja in namem-
bnosti jezer s poudarkom na gospodar-
jenju – akumulaciji Klivnik, Mola in Sliv-
niško jezero.

3. Orientacijska vrednost naročila:
Ad. 1: 2,000.000 SIT,
Ad. 2: 4,000.000 SIT,
Ad. 3: 2,000.000 SIT,
Ad. 4: 3,000.000 SIT.
4. Dobavni rok:
Ad. 1: največ 3 mesece,
Ad. 2: največ 8 mesecev,
Ad. 3: največ 3 mesec,
Ad. 4: največ 6 mesecev.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 28. 5. 1998 do
12. ure, na naslov: MOP, Uprava RS za
varstvo narave, prevzemnica Jelka Šimenc
(vložišče uprave), Vojkova 1b, 1000 Ljub-
ljana, tel. 061/178-44-09, faks
061/178-04-52, soba št. P13.

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 imena ponudnika.

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

Javno odpiranje ponudb bo 29. 5. 1998
ob 13. uri, na naslovu: Ljubljana, Vojkova
1b.

Naročnik: MOP, Uprava RS za varstvo
narave, odpiranje vodi Ada Štravs-Brus, dipl.

inž. gradb., Vojkova 1b, Ljubljana,
tel. 061/178-44-38, faks 061/178-40-52,
soba št. 221, e-mail ada.stravs-brus@mo-
puvn.sigov.mail.si.

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 razpisno
dokumentacijo: MOP, Uprava RS za varstvo
narave, kont. oseba Vesna Plemelj, Vojkova
1b, Ljubljana, tel. 061/178-44-33, faks
061/178-40-52, soba št. 217, e-mail ve-
sna.plemelj@mopuvn.sigov.mail.si.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 28. 5. 1998 do 10. ure.

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

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

čila: 26. 6. 1998.
Ministrstvo za okolje in prostor

Uprava RS za varstvo narave

Ob-2171
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime  oziroma  naziv  in  sedež  naroč-
nika:  Rudnik  lignita  Velenje,  kont.  oseba
Miran  Lužar,  inž.  str.,  Partizanska  78,
Velenje, tel. 063/853-312 – 1651, faks
063/863-041,  soba  št.  137,  e-mail
miran.luzar@rlv.si.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nakup jeklenih ple-

tenic, vrvi za uporabo v rudarstvu in vrvi
za žerjave. Dobave so porazdeljene preko
celega leta. Količine in tipi so razvidni v
dodatku.

3. Orientacijska vrednost naročila:
15,650.000 SIT:

– jeklene pletenice – 4,500.000 SIT,
– vrvi za uporabo v rudarstvu –

10,500.000 SIT,
– vrvi za žerjave – 650.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: začetek junij 1998 in za-
ključek 31. 10. 1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 25. 5. 1998 do
9. ure, na naslov: Rudnik lignita Velenje,
kont. oseba Zdenko Lah, dipl. inž. el., Par-
tizanska 78, 3320 Velenje,
tel. 063/853-312 – 1277, faks
063/863-041, soba št. 241.

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 25. 5. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Rudnik lignita Vele-

nje, kont. oseba Zdenko Lah, dipl. inž. el.,
Partizanska 78, Velenje, tel. 063/853-312
– 1277, faks 063/863-041, soba št. 221,
e-mail zdenko.lah@rlv.si.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 3. 6. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Rudnik lignita Velenje, kont.
oseba Miran Lužar, inž. str., Partizanska 78,
Velenje, tel. 063/853-312 – 1651, faks
063/863-041, soba št. 137, e-mail mi-
ran.luzar@rlv.si.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 15. 5. 1998 za 10.000 SIT.

Način plačila: nakazilo na žiro račun Rud-
nik lignita Velenje – virman, na račun števil-
ka: 52800-601-23430.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Rudnik lignita Velenje, kont. oseba Stan-
ko Zagoršek, dipl. inž. str., Partizanska 78,
Velenje, tel. 063/853-312 – 1668, faks
063/863-041, soba št. 138, e-mail stan-
ko.zagorsek@rlv.si.

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

Ponudba mora veljati do: 31. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 12. 6. 1998.

Ob-2172
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Rudnik lignita Velenje, kont. oseba Stan-
ko Zagoršek, dipl. inž. str., Partizanska 78,
Velenje, tel. 063/853-312 – 1668, faks
063/863-041, soba št. 138, e-mail stan-
ko.zagorsek@rlv.si.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nakup gumi trans-

portnih trakov za rudarstvo. Dobave so
porazdeljene preko celega leta. Količine in
tipi bodo razvidni iz razpisne dokumentacije.

3. Orientacijska vrednost naročila:
36,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: začetek junij 1998 in za-
ključek 31. 12. 1998.

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

Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike v viši-
ni10%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 25. 5. 1998 do
9. ure, na naslov: Rudnik lignita Velenje,
kont. oseba Zdenko Lah, dipl. inž. el., Par-
tizanska 78, 3320 Velenje,
tel. 063/853-312 – 1277, faks
063/863-041, soba št. 241.

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

Javno odpiranje ponudb bo 25. 5. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Rudnik lignita Vele-
nje, kont. oseba Zdenko Lah, dipl. inž. el.,
Partizanska 78, Velenje, tel. 063/853-312
– 1277, faks 063/863-041, soba št. 221,
e-mail zdenko.lah@rlv.si.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 3. 6. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Rudnik lignita Velenje, kont.
oseba Stanko Zagoršek, dipl. inž. str., Par-
tizanska 78, Velenje, tel. 063/853-312 –
1668, faks 063/863-041, soba št. 138,
e-mail stanko.zagorsek@rlv.si.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 15. 5. 1998 za 10.000 SIT.

Način plačila: nakazilo na žiro račun Rud-
nik lignita Velenje – virman, na račun števil-
ka: 52800-601-23430.

9. Ostali podatki
Dodatne  informacije  se  dobijo  na

naslovu: Rudnik lignita Velenje, kont. ose-
ba Miran Lužar, inž. str., Partizanska 78,
Velenje, tel. 063/853-312 – 1651, faks
063/863-041, soba št. 137, e-mail mi-
ran.luzar@rlv.si.

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: 12. 6. 1998.
Rudnik lignita Velenje, p.o., Velenje

Ob-2173
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 Stanislav Hojnik, dipl. inž., Titova
c. 38, Maribor, tel. 062/44-241, faks
062/104-444.

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

dobavo, projektiranje, montažo in vklju-
čitev prenosnih sistemov na območju
Telekoma Slovenije, PE Maribor, v letu
1998.

3. Orientacijska vrednost naročila:
50,000.000 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: najnižja cena, druga merila, navede-
na v razpisni dokumentaciji.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 9. 6. 1998 do
12. ure, na naslov: Telekom Slovenije, PE
Maribor, prevzemnik vložišče, Titova c. 38,
2001 Maribor, tel. 062/44-414, faks
062/104-444..

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

in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila.

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

Javno odpiranje ponudb bo 10. 6. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Telekom Slovenije,
PE Maribor, odpiranje vodi Dušan Nova-
čan, 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 3. 7. 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 29. 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 Stanislav Hojnik, dipl. inž., Titova
c. 38, Maribor, tel. 062/44-241, faks
062/104-444.

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: 10. 7. 1998.

Ob-2174
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
polaganje telekomunikacijskega optič-
nega kabla na relaciji Slovenska Bistri-
ca–Pragersko.

3. Orientacijska vrednost naročila:
16,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 3 mesece; začetek 30. 6.
1998 in zaključek 30. 9. 1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 29. 5. 1998 do
8. ure, na naslov: Telekom Slovenije, PE
Maribor, prevzemnik vložišče, Titova c. 38,
2001 Maribor, tel. 062/44-414, faks
062/104-444..

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 29. 5. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Telekom Slovenije,
PE Maribor, odpiranje vodi Dušan Nova-
čan, dipl. prav. Titova c. 38, Maribor,
tel. 062/44-400, faks 062/104-444.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 16. 6. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Telekom Slovenije, PE Ma-
ribor, vložišče, Titova c. 38, Maribor,
tel. 062/44-414, faks 062/104-444, so-
ba št. 006.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 22. 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: 29. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 30. 6. 1998.
Telekom Slovenije, d.d., PE Maribor

Št. 161/IV/98 Ob-2175
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: Komunalno podjetje Velenje, kont. ose-
ba Mira Kokot, Koroška 37b, Velenje,
tel. 063/856-251, faks 063/855-796, so-
ba št. 21.

2. Predmet javnega naročila: elektro in
strojne instalacije.

Navedba vsebine: izvedba rekonstruk-
cije elektro in strojnih instalacij v toplot-
ni podpostaji TPP 023 na Kraigherjevi 2
v Velenju.

3. Orientacijska vrednost naročila:
8,850.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 6. 1998 in zaključek 20. 7. 1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 20. 5. 1998 do
10. ure, na naslov: Komunalno podjetje Ve-
lenje, prevzemnica Mira Kokot, Koroška
37b, 3320 Velenje, tel. 063/856-251, faks
063/855-796, soba št. 21.

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



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 34-35 / 8. 5. 1998 / Stran 3463

Javno odpiranje ponudb bo 20. 5. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Komunalno podjetje
Velenje, Koroška 37b, Velenje,
tel. 063/856-251, faks 063/855-796, so-
ba št. 41.

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: Komunalno podjetje Vele-
nje, kont. oseba Mira Kokot, Koroška 37b,
Velenje, tel. 063/856-251, soba št. 21.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
za 7.000 SIT.

Način plačila: virmansko, na račun šte-
vilka: 52800-601-46145.

9. Ostali podatki
Tehnične informacije se dobijo na naslo-

vu: Komunalno podjetje Velenje, kont. ose-
ba Ervin Miklavžina, inž. str., Koroška 3a,
Velenje, tel. 063/853-380, faks
063/853-491.

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

Ponudba mora veljati do: 20. 6. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 12. 6. 1998.
Komunalno podjetje Velenje, p.o.

Ob-2176
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: Urad predsednika Republike Slovenije,
kont. oseba Slavka Kovačič, Erjavčeva 17,
Ljubljana, tel. 178-13-02, faks 178-13-50,
soba št. 124.

2. Predmet javnega naročila: blago –
obročno odplačevanje ali storitev – leasing.

Navedba vsebine:
1. osebno vozilo 4300 ccm – 1 vozilo,
2. osebno vozilo 4900 ccm – 1 vozilo.
3. Orientacijska vrednost naročila:

28,000.000 SIT – od tega:
– pod 1: 12,000.000 SIT
– pod 2: 16,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: od 20. 5. 1998 do 4. 6.

1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe:

merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo

predložene najkasneje do 18. 5. 1998 do
14. ure, na naslov: Urad predsednika Re-
publike Slovenije, Ljubljana; prevzemnica:
sprejemna pisarna – vložišče, Erjavčeva
17, 1000 Ljubljana, tel. 061/178-13-33,
faks 061/178-13-57, soba 9/P.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 19. 5. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Urad predsednika
Republike Slovenije, odpiranje vodi Martin
Cerkvenik, namestnik generalnega sekre-
tarja, Erjavčeva 17, Ljubljana, soba 123.

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: Urad predsednika Republi-
ke Slovenije, kont. oseba Igor Simončič,
Erjavčeva 17, Ljubljana,
tel. 061/178-13-30, faks 061/178-13-57,
soba št. 16/P.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 15. 5. 1998 od 9. do 11. ure.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 30. 6. 1998.

Urad predsednika Republike Slovenije

Št. 2.0.-2263/98 Ob-2177
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. 061/1313-144 faks
061/1336-037.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine:
1. izvedba AKZ jeklenega mostu v KM

103+970 proge Jesenice–Sežana,
2. izvedba AKZ jeklenega mostu v KM

34+890 proge Jesenice–Sežana.
3. Orientacijska vrednost naročila:
1. 6,000.000 SIT,
2. 1,400.000 SIT.
4. Dobavni rok: 2 meseca.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 26. 5. 1998 do
9. ure, na naslov: Slovenske železnice, d.d.,
Infrastruktura, Kolodvorska 11, 1506 Ljub-
ljana, tel. 061/1313-144 faks
061/1336-037, 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 26. 5. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Slovenske železni-
ce, d.d., Infrastruktura, odpiranje vodi ko-
misija naročnika, Kolodvorska 11, Ljublja-
na, tel. 061/1313-144 faks
061/1336-037, steklena dvorana.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 26. 6. 1998.

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

dokumentacijo: Slovenske železnice, d.d.,
Infrastruktura, kont. oseba Zoran Jelovčan,
Kolodvorska 11, Ljubljana, tel.
061/1313-144 faks 061/1336-037 soba
št. 209.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 22. 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: 26. 7. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 26. 6. 1998.

Št. 2.0.-2263/98 Ob-2178
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 Zvezdana Dolenc, inž. gr.,
Kolodvorska 11, Ljubljana, tel.
061/1313-144 int. 23-26 faks
061/1336-037.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: sanacija dela kalo-
te v predoru Bohinj po projektu.

3. Orientacijska vrednost naročila:
15,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka del:
1 mesec, ali 30 dni, začetek julij, 1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 9. 6. 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 Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila.

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

Javno odpiranje ponudb bo 9. 6. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Slovenske železni-
ce, d.d., Infrastruktura, odpiranje vodi ko-
misija naročnika, Kolodvorska 11, steklena
dvorana.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 24. 6. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Slovenske železnice, d.d.,
Infrastruktura, kont. oseba Janja Virant, gr.
teh., Kolodvorska 11, Ljubljana, tel.
061/1313-144 int. 44-58 faks
061/1336-037 soba št. 211.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 29. 5. 1998 za 20.000 SIT.
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Način plačila: z virmanom na račun šte-
vilka: NLB 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: 45 dni.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 3. 7. 1998.
Slovenske železnice, d.d., Ljubljana

Infrastruktura

Ob-2180
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 Vrhnika, kont. oseba Andrej Tre-
ven, dipl. inž. gr., Tržaška c. 1, Vrhnika, tel.
061/755-121 faks 061/755-158 soba št.
24.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: prenova Mulajeve hi-
še na Vrhniki – III. faza.

3. Orientacijska vrednost naročila:
25,000.000 SIT.

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

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

Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike v viši-
ni 5%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 28. 5. 1998 do
12. ure, na naslov: Občina Vrhnika, prev-
zemnik Oddelek za prostor in komunalne
zadeve, Tržaška c. 1, 1360 Vrhnika, tel.
061/755-121, faks 755-158.

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 mora biti označen na-
slov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 28. 5. 1998
ob 13. uri, na naslovu: Občina Vrhnika, Tr-
žaška c. 1, odpiranje vodi Andrej Treven,
dipl. inž. gr., Tržaška c. 1, Vrhnika, tel.
061/755-121, faks 061/755-158, sejna
soba.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 3. 6. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Vrhnika, kont. ose-
ba Viktor Razdrh, Tržaška c. 1, Vrhnika, tel.
061/755-121, faks 061/755-158.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 15. 5. 1998 za 10.000 SIT.

Način plačila: virman na račun številka:
50110-630-810204.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu Primis Vrhnika, d.d., kont. oseba Gutnik

Liljana, Tržaška c. 23, Vrhnika, tel.
061/755-616, 061/755-708, faks
061/756-004.

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: 12. 6. 1998.
Občina Vrhnika

Št. 404-01/98 Ob-2181
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 obrambo Republike Slo-
venije, kont. oseba Drago Lapajne, inž. el.,
Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana, tel.
061/171-2583, faks 061/171-1637.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: javni razpis brez
omejitve za izbiro izvajalca za izvedbo
gradbenih, obrtniških in instalaterskih
del, ter opreme na objektu strelišče Bač
I (visokonapetostni in telekomunikacij-
ski kablovod).

3. Orientacijska vrednost naročila:
12,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 40 koledarskih dni, zače-
tek 3. 7. 1998 in zaključek 25. 8. 1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 8. 6. 1998 do
12. ure, na naslov Ministrstvo za obrambo,
prevzemnik sprejemna pisarna – vložišče,
Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana, tel.
061/171-2389 faks 061/171-8164.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj, Ponudba
MORS BO 12/98, Strelišče Bač I”.

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

Javno odpiranje ponudb bo 9. 6. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Ministrstvo za obram-
bo, Kardeljeva ploščad 24, Ljubljana, tel.
061/171-2583 faks 061/171-1637, soba
št. 150 v kleti.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 22. 6. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Ministrstvo za obrambo,
kont. oseba Drago Lapajne, inž. el., Karde-
ljeva ploščad 21, Ljubljana, tel.
061/171-2583 faks 061/171-1637, soba
št. 320.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
od 13. 5. 1998 do vključno 14. 5. 1998
od 9. do 12. ure za 20.000 SIT po pred-
hodni tel. najavi.

Način plačila: virmansko na račun števil-
ka: ŽR MORS 50100-637-55216.

Predstavnik ponudnika mora imeti poob-
lastilo za dvig dokumnetacije in potrdilo o
vplačilu.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu, kjer je možen pregled projektne doku-
mentacije 20. in 21. 5. 1998 od 8. do
10. ure: Ministrstvo za obrambo, kont. ose-
ba Drago Lapajne, inž. el., Kardeljeva
ploščad 21, Ljubljana, tel. 061/171-2583
faks 061/131-9228.

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

Ponudba mora veljati do: 30. 11. 1998.
Predvdideni datum objave dodelitve na-

ročila: 30. 6. 1998.
Ministrstvo za obrambo

Št. 18/98 Ob-2182
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: Urad za negospodarske javne službe,
kont. oseba mag. Peter Kovač, Titov trg 1,
Velenje, tel. 063/855-491 faks
063/852-200, V. nadstr./70.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: preureditev prosto-
rov na Šaleški c. 19a, v Velenju za po-
trebe knjižnice.

3. Orientacijska vrednost naročila:
6,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 7. 1998 in zaključek 31. 8. 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 9. 6. 1998 do
12. ure, na naslov: MO Velenje, Urad za
negospodarske javne službe, prevzemnik
Cvetka Ažman, Titov Trg 1, 3320 Velenje,
tel. 063/854-463 faks 063/852-200, IV.
nadstr./59.

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 10. 6. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Mestna občina Vele-
nje, Urad za negospodarske javne službe,
odpiranje vodi mag. Peter Kovač, Titov trg
1, Velenje, tel. 063/855-491 faks
063/852-200, sejna soba.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 26. 6. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Urad za negospodarske jav-
ne službe, kont. oseba Cvetka Ažman, Titov
trg 1, Velenje, tel. 063/854-463, faks
063/852-200, IV. nadstr./59.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 4. 6. 1998.
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9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 31. 12. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 3. 7. 1998.
Mestna občina Velenje

Ob-2183
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., kont. oseba Franjo Bezjak, Grič 54,
Ljubljana, tel. 061/159-87-57 faks
061/159-01-49, soba št. 308.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: dobava osebnih vozil.
3. Orientacijska vrednost naročila:

8,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 2 meseca.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 26. 5. 1998 do
11.30 na naslov: Javno podjetje za vzdrže-
vanje avtocest, d.o.o., prevzemnik tajniš-
tvo, Grič 54, 1001 Ljubljana, tel.
061/159-87-57 faks 061/159-01-49, so-
ba št. 308.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 26. 5. 1998
ob 12. 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 17. 6. 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 22. 5. 1998 za 4.000 SIT.

Način plačila: gotovina v blagajni naroč-
nika ali virman na žiro račun številka:
50105-601-21275.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Javno podjetje za vzdrževanje

avtocest, d.o.o.

Št. 0048/1-308/31-98 Ob-2184
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za notranje zadeve RS, kont.
oseba Jani Topolovec, Franc Hrabar, Štefa-
nova 2, Ljubljana, tel. 061/172-47-43,
172-43-83 faks 061/172-48-94.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: adaptacija sanitarij
internata 2 in garderob telovadnice v IC
Tacen:

– gradbena dela,
– obrtniška dela,
– instalacijska dela.
3. Orientacijska vrednost naročila:

11,500.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek 22. 6. 1998 in zaključek 14. 8. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji, cena, finančno stanje, reference
in izobrazba kadrov, reference ponudnika.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 28. 5. 1998 do
14. ure, na naslov: Ministrstvo na notranje
zadeve RS, prevzemnik vložišče, Štefanova
2, 1501 Ljubljana, tel. 061/172-51-11.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj –
javni razpis za adaptacijo sanitarij internata
2 in garderob telovadnice v IC Tacen, št.
308/31-98”.

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

Javno odpiranje ponudb bo 29. 5. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Visoka policijsko-var-
nostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisot-
ni na javnem odpiranju, morajo predložiti
pooblastilo o zastopanju.

Naročnik: Ministrstvo za notranje zadeve
RS, odpiranje vodi Nataša Grgasovič ali
Franc Bevc, Kotnikova 8a, Ljubljana, soba
št. 14, 15.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 20. 6. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Ministrstvo za notranje za-
deve RS, kont. oseba Jani Topolovec, Can-
karjeva 4, Ljubljana, tel. 061/172-47-43,
172-43-83, faks 172-48-94.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 27. 5. 1998 od 9. do 11. ure za dvig od
dneva objave.

Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno do-
kumnetacijo, morajo predložiti pooblastilo
za dvig razpisne dokumentacije in dokazilo
o vplačilu 7.000 SIT.

Način plačila: virmansko na račun števil-
ka: 50100-637-55284 sklicna št.
308-31-98.

9. Ostali podatki

Dodatne informacije se dobijo na naslo-
vu: Ministrstvo za notranje zadeve RS, kont.
oseba Jani Topolovec vsak dan med 7.30
in 8.30, Cankarjeva 4, Ljubljana, tel.
061/172-47-43, 172-49-04,
041/736-765, faks 172-48-94.

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

Ponudba mora veljati do: 120 dni ali do
26. 9. 1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 26. 6. 1998.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 8174/1998/671 Ob-2185
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Elektro-Slovenija, d.o.o., kont. oseba
Niko Polh, Hajdrihova 2, Ljubljana, tel.
174-24-34, faks 174-24-32.

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

Navedba vsebine: rušenje in gradbe-
na dela ter izdelava in dobava jeklenih
konstrukcij daljnovodnih 110 kV porta-
lov v RTP 110/35 kV Laško.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 26,000.000
SIT, začetek 9. 5. 1998, zaključek 8. 6.
1998.

4. Rok izvedbe: 5 mesecev, začetek: ju-
lij 1998, zaključek: november 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane pri ocenjevanju ponudb so navedena v
razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike v viši-
ni 10%. To ne velja za ponudnike iz držav z
mednarodnim sporazumom z RS.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 8. 6. 1998 do
9.45, na naslov: Elektro-Slovenija, d.o.o.,
prevzemnik Splošna tehnična služba (Kata-
rina Lipovec), Hajdrihova 2, 1000 Ljublja-
na, tel. 174-25-11, soba št. 3C.5.

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. 6. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Elektro-Slovenija,
d.o.o., Hajdrihova 2, sejna soba (IV. nad-
stropje), odpiranje vodi Niko Polh.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 30. 6. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Elektro-Slovenija, d.o.o.,
kont. oseba Andreja Mihevc, Hajdrihova 2,
Ljubljana, tel. 174-24-33, faks 174-24-32,
soba št. 2C.1,3.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 1. 6. 1998, med 8. in 12. uro za 53.250
SIT, upoštevan 6,5% prometni davek.
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Način plačila: z virmanom – z oznako –
rekonstrukcija portalov v RTP 110/35 kV
Laško, na račun številka:
50106-601-90093 pri Agenciji za plačilni
promet.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Elektro-Slovenija, d.o.o., kont. oseba
Niko Polh, Hajdrihova 2, Ljubljana, tel.
174-24-34, faks 174-24-32, soba št.
2C.1,4.

Ponudba mora veljati do: 8. 7. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 3. 7. 1998.
Elektro-Slovenija, d.o.o., Ljubljana

Ob-2186
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: ureditev vhodov so-
boškega parka – vhod A in B.

3. Orientacijska vrednost naročila:
7,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: naj-
več 40 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 izpol-
njevanja 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 28. 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 Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila.

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

Javno odpiranje ponudb bo 28. 5. 1998
ob 12.30, na naslovu: Mestna občina Murska
Sobota, odpiranje vodi Nada Cvetko-Török,
d.i.g., 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 20. 6. 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 28. 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 9. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 16. 7. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 16. 6. 1998.
Mestna občina Murska Sobota

Ob-2187
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 “Okolje” Piran, kont. oseba Alenka
Poljšak, Fornače 33, Piran, tel.
066/21-75-040, faks 066/21-75-015.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: odvoz gospodinjskih

odpadkov iz vasi in zaselkov na območ-
ju Občine Piran.

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: najnižja cena, druga merila, navedena
v razpisni dokumentaciji.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 22. 5. 1998 do
12. ure, na naslov: JP “Okolje” Piran, prev-
zemnica Alenka Poljšak, Fornače 33, 6330
Piran, tel. 066/21-75-040, faks
066/21-75-015.

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 22. 5. 1998
ob 12. uri, na naslovu: JP “Okolje” Piran,
Fornače 33, Piran, tel.066/21-75-040,
faks 066/21-75-015.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 6. 6. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: JP “Okolje” Piran, kont.
oseba Alenka Poljšak, Fornače 33, Piran,
tel. 066/21-75-040, faks 066/21-75-015.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 14. 5. 1998 za 10.000 SIT.

Način plačila: virman, na račun številka:
51410-601-12921.

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

Ponudba mora veljati do: 30. 6. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 12. 6. 1998.
Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o.

Št. 259 Ob-2188
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 Trbovlje, kont. oseba Stanislav
Golob, d.i.a., Leninov trg 4, Trbovlje,
tel.0601/26-255, faks 0601/26-293, so-
ba št. 48.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izvedba del pri zu-
nanji ureditvi kompleksa Športne dvora-
ne v STŠ v Trbovljah.

Predmet  razpisa  so:  pripravljalna
dela,  ki  obsegajo  elektro  prestavitve,
prestavitev  obstoječe  kanalizacije,
prestavitev  vodovoda  in  hidrantne
mreže, prestavitev magistralnega vro-
čevoda.

Naročnik si pridržuje pravico skleniti lo-
čene pogodbe s posameznimi izvajalci za
posamezne tehnološke sklope.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave: 28,000.00 SIT, čas
razpisa 8. maj 1998.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 3,5 mesece; začetek
15. 6. 1998 in zaključek 30. 9. 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 29. 5. 1998 do
8. ure, na naslov: Rudis, d.d., Trbovlje,
prevzemnica Mojca Knez, Trg revolucije 25
b, 1420 Trbovlje, tel. 0601/26-222, faks
0601/26-443, soba št. 113.

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 10. uri, na naslovu: Občina Trbovlje, od-
piranje vodi komisija, Leninov trg 4, Trbov-
lje, tel. 0601/26-255, faks 0601/26-293,
sejna soba.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 10. 6. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Rudis, d.d., Trbovlje, kont.
oseba Boris Senegačnik, Trg revolucije
25b, Trbovlje, tel. 0601/26-222, faks
0601/26-443, soba št. 110.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 15. 5. 1998 za 25.000 SIT.

Način plačila: virmansko na račun števil-
ka: 52700-601-10264.

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. 7. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 19. 6. 1998.
Občina Trbovlje
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Št. 3175 Ob-2189A
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

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

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: za izdelavo zimskih

službenih oblek: 530 kosov zimskih služ-
benih oblek (zimska službena obleka je
sestavljena iz 1 kosa zimski bluzon,
2 kosov zimskih hlač ali krila, 1 kosa
zimske kape).

3. Orientacijska vrednost naročila:
14,500.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: začetek maja 1998 in za-
ključek 15. 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 bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike v viši-
ni 10%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 28. 5. 1998 do
12. ure, na naslov: Pošta Slovenije, d.o.o.,
Peter Hometer, Slomškov trg 10, 2000 Ma-
ribor, tel.062/449-200, faks
062/449-23-11, III. nadstropje.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 29. 5. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Pošta Slovenije,
d.o.o., odpiranje vodi komisija za izbor,
Slomškov trg 10, Maribor, tel.
062/449-200, faks 062/449-23-11, sej-
na soba III. nadstropje.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 16. 6. 1998.

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

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 21. 5. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: virman, splošna položni-
ca, barirani ček, na račun številka:
51800-601-180.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

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

čila: 23. 6. 1998.

Št. 3175 Ob-2189B
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

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

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: za izdelavo in doba-

vo nepremočljivih hlač in nepremočlji-
vih bund 500 kosov nepremočljivih hlač
z nepremočljivo torbico in približno 993
kosov nepremočljivih bund s snemljivim
termičnim vložkom.

3. Orientacijska vrednost naročila:
37,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: začetek maj 1998 in za-
ključek 15. 9. 1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 28. 5. 1998 do
12. ure, na naslov: Pošta Slovenije, d.o.o.,
Peter Hometer, Slomškov trg 10, 2000 Ma-
ribor, tel.062/449-200, faks
062/449-23-11, III. nadstropje.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 29. 5. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Pošta Slovenije,
d.o.o., odpiranje vodi komisija za izbor,
Slomškov trg 10, Maribor, tel.
062/449-200, faks 062/449-23-11, sej-
na soba III. nadstropje.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 16. 6. 1998.

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

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 21. 5. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: virman, splošna položni-
ca, barirani ček, na račun številka:
51800-601-180.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

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

čila: 23. 6. 1998.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 159/98 Ob-2221
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: Osnovna šola Radenci, Radgonska ce-
sta 10, Radenci.

2. Rekonstrukcija ogrevanja in uved-
ba plinske kotlovnice za šolo in športno
dvorano.

3. Orientacijska vrednost naročila je
15,000.000 SIT.

4. Začetek del 15. 6. 1998, konec del
15. 8. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane pri ocenjevanju ponudb bodo razvidna
v razpisni dokumentaciji.

6. Rok za oddajo ponudbe je 20 dni po
objavi do 12. ure, na sedež naročnika ali po
pošti.

7. Javno odpiranje ponudb bo na sede-
žu naročnika 23. dan po objavi v Uradnem
listu RS, ob 11. uri.

8. Ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v roku 15 dni po javnem odpi-
ranju.

9. Ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo (PZR) na FERing, d.o.o., Sloven-
ska 25, Murska Sobota, po predhodni naja-
vi na tel. 069/21-569 in plačilu stroškov za
razpisno dokumentacijo v višini 15.000 SIT
na žiro račun: 51900-601-51451. Kontakt-
na oseba je Franc Kuhar, dipl. inž.

10. Opcija ponudbe mora veljati do skle-
nitve pogodbe.

Osnovna šola Radenci

Št. 347-05-46/97-1850-61 Ob-2222
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Naročnik: Mestna občina Maribor, za
katero vodi investicijo Komunalna direkcija,
Odsek za gospodarske javne službe, Slo-
venska 40, Maribor, kont. oseba Selinšek
Ladislav, tel. 22-01-416.

2. Predmet javnega naročila:
A) rekonstrukcija Maistrove ulice v

Mariboru v dolžini:
– odsek I.: 200 m,
– odsek II.: 170 m.
Pričetek del: junij/julij 1998.
Orientacijska vrednost: 12 mio SIT.
Podatki iz točke A) tega razpisa so na

razpolago na sedežu Komunalne direkcije
Maribor, Slovenska 40, soba 107/I (Selin-
šek Ladislav). Ponudniki lahko dvignejo raz-
pisno dokumentacijo proti plačilu 5.000
SIT, ki jih nakažejo na žiro račun št.
51800-840-070-62233 “Drugi prihodki za
komunalne dejavnosti“ z virmanskim nalo-
gom ali položnico.

B) rekonstrukcija Prešernove ulice v
Mariboru v dolžini 160 m.

Pričetek del: julij/avgust 1998.
Orientacijska vrednost 20 mio SIT.
Podatki iz točke B) tega razpisa so na

razpolago na sedežu Komunalne direkcije
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Maribor, Slovenska 40, soba 107/I (Selin-
šek Ladislav). Ponudniki lahko dvignejo raz-
pisno dokumentacijo proti plačilu 5.000
SIT, ki jih nakažejo na žiro račun št.
51800-840-070-62233 “Drugi prihodki za
komunalne dejavnosti“ z virmanskim nalo-
gom ali položnico.

C) ureditev krajevne ceste v Pekrah v
dolžini ca. 1000 m.

Pričetek del: avgust 1998.
Orientacijska vrednost: 12 mio SIT.
Podatki iz točke C) tega razpisa so na

razpolago na sedežu Komunalne direkcije
Maribor, Slovenska 40, soba 107/I (Selin-
šek Ladislav). Ponudniki lahko dvignejo raz-
pisno dokumentacijo proti plačilu 4.000
SIT, ki jih nakažejo na žiro račun št.
51800-840-070-62233 “Drugi prihodki za
komunalne dejavnosti“ z virmanskim nalo-
gom ali položnico.

D) izvedba gradbenih del za plinovod
po Grizoldovi ulici v Mariboru v dolžini
ca. 520 m.

Pričetek in dokončanje del: maj/junij
1998.

Orientacijska vrednost: 6 mio SIT.
Podatki iz točke D) tega razpisa so na

razpolago na sedežu Komunalne direkcije
Maribor, Slovenska 40, soba 108/I (Šker-
binek Boris). Ponudniki lahko dvignejo raz-
pisno dokumentacijo proti plačilu 1.000
SIT, ki jih nakažejo na žiro račun št.
51800-840-070-62233 “Drugi prihodki za
komunalne dejavnosti“ z virmanskim nalo-
gom ali položnico.

3. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika bodo navedena v razpisni doku-
mentaciji. Reference za domače ponudnike
ne bodo upoštevane. Pisne ponudbe je po-
trebno oddati v roku 20 dni po objavi v
Uradnem listu RS. Zapečatene kuverte mo-
rajo biti jasno označene z napisom “Ponud-
ba – Ne odpiraj“ in številko objave javnega
razpisa v Uradnem listu RS ter z navedbo
predmeta naročila.

4. Javno odpiranje ponudbe bo tretji de-
lovni dan po roku oddaje ponudb v prosto-
rih Komunalne direkcije, Slovenska 40, Ma-
ribor, sejna soba, II. nadstropje. Ponudniki
bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje
7 dni po sprejetju sklepa o izbiri najugod-
nejšega ponudnika.

5. Ponudba mora veljati 60 dni.

Št. 355-05-14/97-1850-56 Ob-2223
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, za katero vodi
investicijo Komunalna direkcija, Odsek za
gospodarske javne službe, Slovenska ul.
40, Maribor.

2. Predmet  javnega  naročila:  izgrad-
nja priključnih objektov taborskega ka-
nalizacijskega zbiralnika na de-
sno-obrežni zbiralnik (razbremenilni ob-
jekt, zadrževalni objekt, mersko-regu-
lacijski objekt, povezovalni kanali,
inštalacije itd.).

3. Orientacijska vrednost naročila:
190,000.000 SIT.

4. Rok izvedbe del: 7 mesecev od pod-
pisa pogodbe.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be: ponudbena cena, reference ponudnika
in merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

6. Rok in način oddaje ponudb: ponud-
niki lahko ponudbe predložijo najkasneje
31. dan od objave v Uradnem listu RS, do
12. ure na naslov: Komunalna direkcija,
prevzemnik tajništvo, Slovenska ul. 40/II,
Maribor.

Ponudbe morajo biti v zapečatenih ku-
vertah, ki so jasno označene z napisom “Ne
odpiraj – ponudba za izgradnjo priključnih
objektov na taborskem zbiralniku“.

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

Javno odpiranje ponudb bo 31. dan od
objave v Uradnem listu RS,ob 13. uri, v sej-
ni sobi Komunalne direkcije, Slovenska ul.
40/II, Maribor; odpiranje bo izvedla stro-
kovna komisija Komunalne direkcije.

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

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

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Komunalna direkcija Mari-
bor, Slovenska ul. 40/I, kont. oseba Marjan
Blassin, dipl. ek., inž., tel. 062/2201-414,
faks 062/226-551.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
proti plačilu 10.000 SIT, vsak delovnik od
8. do 14. ure.

Način plačila: z virmanom ali položnico
na račun številka: 51800-840-070-62233,
z oznako “Drugi prihodki za komunalne de-
javnosti“.

10. Ostali podatki
Dodatne informacije v zvezi z javnim na-

ročilom lahko ponudniki dobijo na naslovu
pod 9. točko.

Mestna občina Maribor
Mestna uprava

Komunalna direkcija
Odsek za gospodarske javne službe

Ob-2224
Občina Gornji Grad na podlagi prvega in

drugega odstavka 18. člena zakona o jav-
nih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Gornji Grad, Attemsov trg 3,
Gornji Grad.

2. Predmet javnega naročila:
– gradbena dela,
– rekonstrukcija ceste Šmiklavž–No-

va Štifta v dolžini 1600 m,
– rekonstrukcija ceste Drhnati–kri-

žišče Ermenc v dolžini 1010 m.
3. Orientacijska vrednost naročila:

58,000.000 SIT.
Naročnik si pridržuje pravico določiti

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

4. Rok začetka in dokončanja del
Predviden termin začetka del je julij

1998, rok dokončanja del je september
1998.

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

6. Kraj, datum in ura predložitve ponudb
Rok za oddajo ponudb je najpozneje do

32. dne po objavi v Uradnem listu RS, do
13. ure, na naslov: Občina Gornji Grad, At-
temsov trg 3, Gornji Grad. Ponudba mora
biti zapečatena in označena: “Ponudba –
Ne odpiraj“ in številko objave javnega razpi-
sa v Uradnem listu RS, ter z navedbo pred-
meta naročila.

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

7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb: 32. dan po objavi v Urad-
nem listu RS, ob 14. uri, v sejni sobi Obči-
ne Gornji Grad. Predstavnik ponudnika mo-
ra komisiji za odpiranje ponudb predložiti
pisno pooblastilo.

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

Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni pisno, v roku 15 dni od dneva
odpiranja ponudb.

9. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo od dneva razpisa dalje na Ob-
čini Gornji Grad, Attemsov trg 3, Gornji
Grad, ob plačilu 15.000 SIT nepovratnih
sredstev, ki jih ponudniki nakažejo na žiro
račun investitorja, št. 52810-630-10105.

Občina Gornji Grad

Ob-2225
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca asfalterskih del v

Občini Šmarje pri Jelšah
1. Investitor: Občina Šmarje pri Jelšah,

Aškerčev trg 12, Šmarje pri Jelšah.
2. Predmet razpisa:
a) asfaltiranje v sistemu 5 cm BD in 2 cm

AB (5+2) 20.000 m2,
b) preplastitev s čiščenjem in prebrizgom

v sistemu 3 cm AB 15.000 m2.
Planirana dela se bodo izvajala na različ-

nih odsekih krajevnih in lokalnih cest v Ob-
čini Šmarje pri Jelšah, in sicer v času junij–
oktober 1998.

3. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 42,000.000 SIT.

4. Začetek in dokončanje del v dogovo-
ru z naročnikom za posamezni odsek.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– cena za m2 asfaltiranja in preplastitve,
za izravnave pa cena asfalta po toni ter pla-
čilni pogoji,

– reference za opravljanje del, ki so
predmet razpisa,

– ugodnosti, ki jih izvajalec ponuja na-
ročniku,

– jamstvo  za  kakovostno  opravljeno
delo.

6. Rok in način oddaje ponudbe
Ponudbe sprejemamo v zaprti kuverti na

naslov: Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev
trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah, z oznako
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“Ponudba – izvedba asfalterskih del v Obči-
ni Šmarje pri Jelšah, Ne odpiraj“.

Rok oddaje ponudb je 8. 6. 1998 do
12. ure.

7. Odpiranje ponudb bo 8. 6. 1998, ob
13. uri, v sejni sobi Občine Šmarje pri Jel-
šah, Aškerčev trg 12, Šmarje pri Jelšah.

8. Ponudniki bodo o izidu javnega razpi-
sa obveščeni v roku 7 dni od sprejetja
sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.

9. Razpisno dokumentacijo dobite pri An-
tonu Lahu, Občina Šmarje pri Jelšah, Ašker-
čev trg 12, Šmarje pri Jelšah (tel. 821-007).

Občina Šmarje pri Jelšah

Št. 36 Ob-2226
Na podlagi 18. člena zakona o javnih

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Javno podjetje Snaga, d.o.o., Povšeto-
va ulica 6, Ljubljana.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izgradnja 1. faze
nadvišanja II. odlagalnega polja na od-
lagališču komunalnih odpadkov Barje v
Ljubljani.

3. Orientacijska vrednost naročila:
150,000.000 SIT.

4. Rok izvedbe: 2,5 meseca.
Pričetek del je julija 1998 in zaključek

del septembra 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
– cena – 50%,
– sposobnost za izvajanje del – 20%,
– rok izvedbe – 25%,
– garancijski rok – 5%.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upo-

števane preference za domače ponudnike.
6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo

predložene najkasneje do 8. 6. 1998 do
13. ure, na naslov: Javno podjetje Snaga,
d.o.o., Povšetova ulica 6, Ljubljana, prev-
zemnik tajništvo podjetja, Marjeta Bambič,
soba št. 29, I. nadstropje, tel. 177-96-20,
faks 320-372.

Zaprte ovojnice morajo biti jasno ozna-
čene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba za
nadvišanje 1. faze II. odlagalnega polja –
JR 101/98”. Na ovojnici mora biti točen
naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 9. 6. 1998
ob 9. uri, v sejni sobi št. 51, II. nadstropje,
na sedežu naročnika, Povšetova ulica 6,
Ljubljana.

Odpiranje ponudb vodi strokovna komi-
sija naročnika.

Na odpiranju lahko sodelujejo predstav-
niki ponudnikov s pisnim pooblastilom.

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

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

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Javno podjetje Snaga,
d.o.o., Povšetova ulica 6, Ljubljana, kont.
oseba Nejka Miklič, soba št. 49, I. nad-
stropje, tel. 177-96-92, faks 320-372.

Razpisna dokumentacija je proti dokazi-
lu o vplačilu stroškov razpisne dokumenta-
cije na razpolago do 4. 6. 1998, med 8. in
12. uro, oziroma po predhodni najavi kon-
taktni osebi.

Cena razpisne dokumentacije je 44.000
SIT, ki jih zainteresirani ponudnik plača z
virmanom na žiro račun naročnika pri Agen-
ciji številka 50103-601-23953, s pripisom
“JR 101/98“.

Dodatne informacije glede prevzema raz-
pisne dokumentacije se dobijo pri kontaktni
osebi.

10. Predvideni datum objave dodelitve
naročila v Uradnem listu RS je 17. 7. 1998.

Javno podjetje Snaga, d.o.o.
Ljubljana

Ob-2323
Občina Cerknica na podlagi zakona o

javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97), odred-
be o obvezni vsebini razpisne in ponudbene
dokumentacije (Ur. l. RS, št. 33/97), zako-
na o graditvi objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84,
29/86 in Ur. l. RS, št. 59/96) in 36. člena
zakona o financiranju občin (Ur. l. RS, št.
80/95) objavlja

javni razpis
za rekonstrukcijo stanovanjskega

objekta socialne gradnje “Samski dom“
Cerknica

1. Investitor: Občina Cerknica, C.
4. maja 53, Cerknica.

2. Predmet razpisa: rekonstrukcija sta-
novanjskega objekta socialne gradnje
“Samski dom“ Cerknica.

3. Orientacijska vrednost vseh del: ca.
59,000.000 SIT.

4. Predvideni začetek del je po podpisu
pogodbe predvidoma julij 1998, rok za do-
končanje november 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika: plačilni pogoji in cene, reference
in kvaliteta, rok izvedbe, garancijski roki,
možnost in pogoji kreditiranja v višini 30%
investicije za dobo enega leta.

6. Ponudba mora vsebovati dokumente,
navedene v razpisnih pogojih.

Opozarjamo na popolnost zahtevane do-
kumentacije.

7. Rok za oddajo ponudbe je 30 dni po
objavi v Uradnem listu RS.

Ponudbe pošljite na naslov: Občina
Cerknica, C. 4. maja 53, 1380 Cerknica,
ali jih dostavite v sprejemno pisarno Občine
Cerknica.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: “Ne odpiraj – ponudba za“.

Kolikor pride zadnji dan za oddajo po-
nudb na dela prost dan, je dan oddaje prvi
naslednji delovni dan.

8. Javno odpiranje ponudb bo 9. 6.
1998, ob 12. uri, v pisarni župana Občine
Cerknica.

9. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni v roku 10 dni po odpiranju ponudb.

10. Ponudniki lahko dvignejo razpisno
dokumentacijo na Občini Cerknica, Cesta
4. maja 53, Cerknica. Pri dvigu razpisne
dokumentacije je potrebno priložiti potrdilo
o plačilu pristojbine v višini 10.000 SIT na
ŽR 50160-630-810321, z namenom naka-
zila “Pristojbina za razpis rekonstrukcija ob-
jekta “Samski dom“ Cerknica“.

Vsa dodatna pojasnila dajeta Samo Mli-
nar ali Jože Turšič, na tel. 061/793-313,
int. 38, od 7. do 15. ure.

11. Investitor si zadržuje pravico določiti
manjši obseg del od razpisanih, glede na
razpoložljiva sredstva. V tem primeru po-
nudnik nima pravice do uveljavljanja odškod-
nine.

12. Predstavnik ponudnika mora komi-
siji za odpiranje ponudb predložiti pisno
pooblastilo.

Upoštevane bodo le popolne ponudbe z
vsemi zahtevanimi podatki.

Nepravočasno prispelih in nepravilno
opremljenih ponudb komisija ne bo obrav-
navala in bodo ponudnikom vrnjene neod-
prte.

Občina Cerknica

Ob-2249
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: Osnovno zdravstvo Gorenjske Kranj,
kont. oseba Lidija Anzelc, Gosposvetska c.
9, Kranj, tel. 064/28-20, faks
064/226-718.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine:
a) ekstra lahko kurilno olje – EL,
b) srednje kurilno olje S – mazut.
3. Orientacijska vrednost naročila:
a) 14,000.000 SIT,
b) 30,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanje dobav: začetek 15. 7. 1998 in
zaključek 15. 7. 1999.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika: najnižja cena, druga merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 8. 6. 1998 do
9. ure, na naslov: Osnovno zdravstvo Go-
renjske Kranj, tajništvo, prevzemnica Lidija
Anzelc, Gosposvetska c. 9, 4000 Kranj,
tel. 064/28-20, faks 064/226-718, tajniš-
tvo zavoda.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 8. 6. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Osnovno zdravstvo
Gorenjske Kranj, odpiranje vodi Mitja Ulčar,
Gosposvetska c. 9, Kranj, tel. 064/28-20,
faks 064/226-718, soba direktorja.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 24. 6. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Osnovna zdravstvo Gorenj-
ske Kranj, kont. oseba Lidija Anzelc, Gos-
posvetska c. 9, Kranj, tel. 064/28-20, faks
064/226-718, tajništvo.
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Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 28. 5. 1998 za 10.000 SIT po enod-
nevni predhodni najavi po faksu št.
064/226-718.

Način plačila: negotovinsko, na račun
številka: 51500-603-32725.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu, samo pisno do 3. 6. 1998: Osnovno
zdravstvo Gorenjske Kranj, kont. oseba Sta-
ne Vidmar, Gosposvetska c. 9, Kranj, faks
064/226-718, splošni sektor.

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

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

čila: 17. 7. 1998.
Osnovno zdravstvo Gorenjske

Kranj

Ob-2251
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.
061/178-44-29, faks 061/178-40-52.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: Škodovnjak – sana-
cija erozijskih žarišč, popravilo objek-
tov.

3. Orientacijska vrednost naročila:
24,700.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: rok izvedbe je 3 mesece –
zadnji rok za dokončanje je 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
predložene najkasneje do 29. 5. 1998 do
12. ure, na naslov: MOP, Uprava RS za
varstvo narave Ljubljana, prevzemnik vlo-
žišče, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana, tel.
061/178-44-09, soba št. P-13.

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 in naslovom ter imenom ponud-
nika.

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

Javno odpiranje ponudb bo 2. 6. 1998
ob 9. uri, na naslovu: MOP, Uprava RS za
varstvo narave, Ljubljana Vojkova 1b.

Naročnik: RS, MOP, Uprava RS za var-
stvo narave, odpiranje vodi Jakopič Matjaž,
Vojkova 1b, Ljubljana, tel. 061/178-44-35.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 11. 6. 1998.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: RS, MOP, Uprava RS za
varstvo narave, Izpostava Gorenjska, kont.
oseba Dušan Čop, dipl. inž., Mirka Vadnova
5, Kranj, tel. 064/241-641, faks
064/241-641.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 21. 5. 1998 za 10.000 SIT, vsak delov-
ni dan, razen petka od 8. do 10. ure.

Način plačila: z virmanom ali položnico,
na račun številka: 50100-637-55076, APP
Ljubljana.

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

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

čila: 15. 6. 1998.

Ob-2252
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.
061/178-44-29, faks 061/178-40-52.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: zadrževalnik Med-
vedci – izvedba kamnitih oblog brežine.

3. Orientacijska vrednost naročila:
34,300.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: začetek del po sprejetem
proračunu RS za leto 1998; rok izvedbe je
2 meseca – zadnji rok za dokončanje je
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
predložene najkasneje do 9. 6. 1998 do
12. ure, na naslov: MOP, Uprava RS za
varstvo narave Ljubljana, prevzemnik vlo-
žišče, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana, tel.
061/178-44-09, soba št. P-13.

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 bo 11. 6. 1998
ob 9. uri, na naslovu: MOP, Uprava RS za
varstvo narave, Ljubljana, Vojkova 1b.

Naročnik: RS, MOP, Uprava RS za var-
stvo narave, odpiranje vodi Jakopič Matjaž,
Vojkova 1b, Ljubljana, tel. 061/178-44-35.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 24. 6. 1998.

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

dokumentacijo: MOP, Uprava RS za varstvo
narave, Izpostava Drava, kont. osebe mag.
Nevenka Colnarič, Ana Funda, Mateja Kla-
neček, Krekova ulica 17, Maribor, tel.
062/28-041, faks 062/221-800.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 26. 5. 1998 za 10.000 SIT, vsak delov-
ni dan, od 8. do 10. ure.

Način plačila: z virmanom ali položnico,
na račun številka: 50100-637-55076, APP
Ljubljana.

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

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

čila: 1. 7. 1998.

Ob-2253
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.
061/178-44-29, faks 061/178-40-52.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine:
1. investicijsko vzdrževalna dela – Vi-

pava v Mirnu – Miren,
2. investicijsko vzdrževalna dela – Vi-

pava v Vipavi – Vipava,
3. investicijsko vzdrževalna dela – Je-

ženk v Poljubinju – Poljubinj.
Pri vseh navedenih objektih gre za vod-

nogospodarske ureditve.
Ponudnik lahko kandidira za več ali za

posamezna razpisana dela, vendar mora za
vsako delo podati samostojno ponudbo v
ločenih ovojnicah.

3. Orientacijska vrednost naročila:
ad 1. 7,500.000 SIT,
ad 2. 4,900.000 SIT,
ad 3. 9,850.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: začetek del po sprejetem
proračunu RS za leto 1998; rok izvedbe je
3 mesece – zadnji rok za dokončanje je
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
predložene najkasneje do 29. 5. 1998 do
12. ure, na naslov: MOP, Uprava RS za
varstvo narave Ljubljana, prevzemnik vlo-
žišče, Jelka Šimenc, Vojkova 1b, 1000
Ljubljana, tel. 061/178-44-09, faks
061/178-40-52, soba št. P-13.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – Ne odpi-
raj” in številko objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta
naročila  in  naslovom  ter  imenom  ponud-
nika.
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7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 3. 6. 1998
ob 10. uri, na naslovu: MOP, Uprava RS za
varstvo narave, Ljubljana Vojkova 1b.

Naročnik: RS, MOP, Uprava RS za var-
stvo narave, odpiranje vodi Matjaž Jakopič,
Vojkova 1b, Ljubljana, tel. 061/178-44-35,
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 11. 6. 1998.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: MOP, Uprava RS za varstvo
narave, Izpostava Nova Gorica, kont. oseba
Zdenko Nusdorfer, Cankarjeva 62, 5000
Nova Gorica, tel. 065/23-140, faks
065/23-115.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 20. 5. 1998 za 10.000 SIT, vsak delov-
ni dan, od 8. do 10. ure.

Način plačila: z virmanom ali položnico,
na račun številka: 50100-637-55076.

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

Ponudba mora veljati do: 31. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 19. 6. 1998.

Ob-2254
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 in Občina Škofja Lo-
ka, kont. oseba Rejc-Saje Marjeta, dipl. inž.
(vsak delovni dan od 8. do 10. ure), Vojko-
va 1b, Ljubljana, tel. 061/178-44-29, faks
061/178-40-52.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: sanacija jezu Puštal
na Poljanski Sori.

3. Orientacijska vrednost naročila:
80,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: rok izvedbe je 3 mesece –
zadnji rok za dokončanje je 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
predložene najkasneje do 9. 6. 1998 do
12. ure, na naslov: MOP, Uprava RS za var-
stvo narave Ljubljana, prevzemnik vložišče,
Šimenc Jelka, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana,
tel. 061/178-44-09, 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 11. 6. 1998
ob 11. uri, na naslovu: RS MOP, Uprava
RS za varstvo narave, Ljubljana Vojkova 1b.

Naročnik: RS, MOP, Uprava RS za var-
stvo narave, odpiranje vodi Jakopič Matjaž,
Vojkova 1b, Ljubljana, tel. 061/178-44-35.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 24. 6. 1998.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: RS, MOP, Uprava RS za
varstvo narave, Izpostava Gorenjska, kont.
oseba Dušan Čop, dipl. inž., Mirka Vadnova
5, 4000 Kranj, tel. 064/241-641, faks
064/241-641.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 22. 5. 1998 za 10.000 SIT, vsak delov-
ni dan, razen petka od 8. do 10. ure.

Način plačila: z virmanom ali položnico,
na račun številka: 50100-637-55076, APP
Ljubljana.

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

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

čila: 1. 7. 1998.
Ministrstvo za okolje in prostor

Uprava Republike Slovenije
za varstvo narave

Ob-2255
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Slovenske železnice, d.d., kont. oseba
Seunig Peter, Kolodvorska 11, Ljubljana,
tel. 13-13-144 int. 4338 ali 13-32-159,
soba št. 112.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: 2 kosa mini avtobus

17 + 1 sedežev.
3. Orientacijska vrednost naročila:

15,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: 3 mesece ali 90 dni, zače-
tek 16. 6. 1998 in zaključek 16. 9. 1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 28. 5. 1998 do
14. ure, na naslov: SŽ – Materialno poslo-
vanje, prevzemnica Lili Banovič, Trg OF 6/I,
1506 Ljubljana, tel. 061/322-746, faks
061/322-745, soba št. 6.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 1. 6. 1998
ob 10 . uri, na naslovu: Slovenske že-
leznice, d.d., odpiranje vodi Rado Moko-
tar, Kolodvorska 11, Ljubljana, tel.
061/13-13-144 int. 2340, steklena dvo-
rana.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 17. 6. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: SŽ – Materialno poslova-
nje, kont. oseba Lili Banovič, Trg OF 6/I,
Ljubljana, tel. 061/322-746, faks
061/322-745, soba št. 6.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 19. 5. 1998 za 15.000 SIT.

Način plačila: virmansko nakazilo na
račun številka: 50100-601-14744 (domači
ponudniki), 50100-620-133-27620-
59383/4 (tuji ponudniki).

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 1. 9. 1998.

Ob-2256
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: Slovenske železnice, d.d., kont. oseba
Juhant Darko, inž. stroj., Trg OF 6, Ljublja-
na, tel. 328-083, faks 061/322-745, soba
št. 12.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: specifikacija potreb-

nih materialov:
21. 4 kosi kretniško menjalo za kret-

nice S 49,
22. 14 kosov zveznih drogov za kret-

nice S 49,
23. 19 kosov vklopnikov in lastovič-

jih repov za kretnice S 49,
24. 4 kose vmesnih drogov za DKW

kretnice S 49,
25. 6 kosov vodilnih tirnic UIC 33 za

kretnice S 49 različnih dolžin,
26. 15 kosov srca za kretnice S 49

različnih radijev,
27. 15 kosov ostric Zu 2/49 za kret-

nice S 49 različnih radijev,
28. 2 kosa desni sklop za levo kretni-

co S 49 R=180–7°,
29. 2 kosa levi in desni sklop kret-

nice S 49R = 200–6° (osnovna tirnica +
ostrica).

3. Predvidena vrednost navedenega ma-
teriala znaša ca. 30 mio SIT.

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

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 2. 6. 1998 do
13. ure, na naslov: SŽ – Materialno
poslovanje, prevzemnik tajništvo, Lili
Banovič,  Trg  OF  6/I,  1506  Ljubljana,
tel. 061/322-746, faks 061/322-745, so-
ba št. 6.
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Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila.

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

Javno odpiranje ponudb bo 3. 6. 1998
ob 10 . uri, na naslovu: Slovenske železni-
ce, odpiranje vodi Leon Kostiov, dipl. inž.,
Kolodvorska 11, Ljubljana, steklena dvora-
na.

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: SŽ – Materialno poslova-
nje, kont. oseba Darko Juhant, inž. stroj.,
Trg OF 6/I, Ljubljana, tel. 061/328-083,
faks 061/322-745, soba št. 12.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 22. 5. 1998 za 18.900 SIT, za ponudni-
ke, ki so odkupili razpisno dokumentacijo –
jim le-ta velja za ponovni razpis.

Način  plačila:  virmanski  nalog  na
račun  številka:  50100-601-14744  (do-
mači ponudniki),  50100-620-133-27620-
59383/4 (tuji ponudniki).

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev, ponov-
ni javni razpis.

Ponudba mora veljati do: 90 dni.

Ob-2257
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: Slovenske železnice, d.d., kont. oseba
Melita Hočevar, ek., Trg OF 6/I, Ljubljana,
tel. 061/328-083, faks 061/322-745, so-
ba št. 21.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: 44327 m3 tolčenca

22–56 mm in sipine 4–8 mm v skladu z
navodilom o kakovosti tolčenca Ur. l.
RS, št. 39/95 in dopolnitve.

3. Orientacijska vrednost naročila: 70
mio SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek junij 1998 in zaključek december 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. 6. 1998 do
13. ure, na naslov: SŽ – Materialno poslo-
vanje, prevzemnica Lili Banovič, Trg OF 6/I,
1506 Ljubljana, tel. 061/322-746, faks
061/322-745, soba št. 6.

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

nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila.

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

Javno odpiranje ponudb bo 9. 6. 1998
ob 10 . uri, na naslovu: Slovenske železni-
ce, odpiranje vodi Leon Kostiov, dipl. inž.,
Kolodvorska 11, Ljubljana, steklena dvora-
na.

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: SŽ – Materialno poslova-
nje, kont. oseba Melita Hočevar, ek., Trg
OF 6/I, Ljubljana, tel. 061/328-084, faks
061/322-745, soba št. 21.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 22. 5. 1998 za 18.900 SIT, za ponudni-
ke, ki so odkupili razpisno dokumentacijo –
jim le-ta velja.

Način  plačila:  virmanski  nalog  na
račun  številka:  50100-601-14744  (do-
mači ponudniki), 50100-620-133-27620-
59383/4 (tuji ponudniki).

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev, ponov-
ni javni razpis.

Ponudba mora veljati do: 90 dni.
Slovenske železnice, d.d., Ljubljana

Št. 314/98 Ob-2268
Na podlagi odredbe o postopku za izva-

janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 24/97) objavlja Občina
Kobilje

javni razpis
za izbiro izvajalca za izgradnjo

kanalizacijskega omrežja - III. faza
v Kobilju

1. Predmet razpisa je izbira izvajalca za
izgradnjo kanalizacije v Kobilju. Z izročitvijo
ponudb na podlagi tega razpisa ponudniki
pristanejo na razpisne pogoje in dajo svoje
privoljenje, da bodo, če bodo izbrani kot
najugodnejši ponudniki za izvajanje del,
sklenili za njihovo izvedbo pogodbo v skla-
du s temi posegi.

2. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo z razpisnimi pogoji od dneva
razpisa dalje, do vključno petega dne po
objavi tega razpisa, vsak delovni dan med
9. in 12. uro, na ZEU - Družbi za načrtova-
nje in inženiring, Staneta Rozmana 5, pri
Štefki Kolmanko. Razpisna dokumentacija
se lahko dvigne na osnovi predhodne pred-
ložitve dokazila o vplačilu 5.000 SIT nepo-
vratnih sredstev, ki jih ponudnik nakaže na
žiro račun št. 51900-601-51516.

3. Ponudniki lahko dobijo ustrezne po-
datke za izdelavo ponudbe ob prevzemu
dokumentacije pri ZEU - Družbi za načrto-
vanje in inženiring, Staneta Rozmana 5, tel.
069-36-310, faks 069-31-312, kontaktna
oseba Stanislav Marič, dipl. inž. gr.

4. Orientacijska vrednost del znaša
18,000.000 SIT.

5. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so razvidna iz razpisnih pogojev.

6. Rok za oddajo ponudb je 30 dni od
objave v Uradnem listu RS, na naslov: ZEU -
Družba za načrtovanje in inženiring, Staneta
Rozmana 5, Murska Sobota.

Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih
kuvertah “Ponudba za kanalizacijo v Kobilju
- Ne odpiraj”.

7. Odpiranje ponudb bo v sejni sobi ZEU
- načrtovanje, inženiring, Murska Sobota,
Staneta Rozmana 5, drugi delovni dan ob
12. uri po preteku roka za oddajo ponudb.

8. Ponudniki bodo pisno obveščeni o
odpiranju ponudb in o izboru najugodnejše-
ga ponudnika.

Občina Kobilje

Ob-2269
Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.

l. RS, št. 24/97) Občina Loška dolina ob-
javlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za opravljanje

šolskih prevozov brez omejitev pri
Osnovni šoli Heroja Janeza Hribarja
Stari trg pri Ložu in pri Osnovni šoli
Tone Šraj Aljoša Nova vas za šolsko

leto 1998/1999
1. Naročnik: Občina Loška dolina, Ce-

sta Notranjskega odreda 2, Stari trg pri
Ložu.

2. Vrednost naročila:
– skupaj največ: 22,364.672 SIT,
– za relacije, ki so pri OŠ Tone Šraj Aljo-

ša Nova vas za prevoz s kombijem v celoti
največ 2,823.552 SIT letno,

– za relacije, ki so pri OŠ Tone Šraj Aljo-
ša Nova vas za prevoz z avtobusom v celoti
največ 7,816.410 SIT skupno letno;

– za relacije, ki so pri OŠ Heroja Janeza
Hribarja Stari trg pri Ložu za prevoz z avto-
busom v celoti največ za 11,724.710 SIT
skupno letno.

Opomba: Vse cene so v šolskem letu
1998/1999 fiksne in že vsebujejo vse dav-
ke, ki jih je potrebno plačevati v skladu z
zakonodajo.

3. Predmet naročila: izvajanje šolskih
prevozov v Občini Loška dolina v šolskem
letu 1998/1999;

a) avtobusni prevozi učencev v Osnovno
šolo Heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Lo-
žu s podružnicama:

Dopoldan:
1. Stari trg–Viševek–Markovec–Knežja

Njiva–Markovec–Vrhnika pri Ložu, Iga vas
(šola)–Pudob–Stari tg pri Ložu;

2. Babno Polje–Zg. Poljane–Podgora pri
Ložu–Iga vas–Iga vas (šola)–Kozarišče–Iga
vas (šola)–Pudob–Stari trg pri Ložu;

3. Lož–Stari trg pri Ložu–Nadlesk–Pod-
cerkev–Dane–Klance–Dane–Podcerkev–
Nadlesk–Stari trg pri Ložu–Viševek–Marko-
vec–Knežja Njiva–Markovec–Vrhnika pri Lo-
žu–Viševek–Iga vas (šola).

Popoldan:
1. Stari trg pri Ložu–Pudob–Iga vas (šo-

la)–Kozarišče–Šmarata–Kozarišče–Iga vas
(šola)–Viševek–Vrhnika pri Ložu–Marko-
vec–Viševek–Stari trg pri Ložu;

2. Stari trg pri Ložu–Pudob–Iga vas (šo-
la)–Kozarišče–Šmarata–Kozarišče–Iga vas
(šola)–Viševek–Vrhnika–Markovec–Knežja
Njiva–Markovec–Viševek–Stari trg pri Lo-
žu–Lož–Stari trg.
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3. Stari trg pri Ložu–Nadlesk–Podcer-
kev–Dane–Klance–Podcerkev–Nadlesk–
Pudob–Kozarišče–Šmarata;

4. Stari trg–Babno Polje.
Opomba: Vse relacije skupaj se avtobu-

snemu prevozniku oddajo v izvajanje le v
celoti in izključno za največ v tem razpisu
predviden letni znesek.

b) Avtobusni prevozi učencev v Osnovno
šolo Tone Šraj Aljoša Nova vas:

Dopoldan:
1. Strmica–Ravnik–Andrejče–Mramoro-

vo–Lovranovo–Šivče–Rožanče, Hribarje-
vo–Ulaka–Velike Bloke–Nova vas;

2. Benete–Runarsko–Studenec–Rav-
ne–Studenec–Veliki Vrh–Nova vas.

3. Glina–Nova vas.
Popoldan:
1. Nova vas–Veliki Vrh–Studenec–Rav-

ne–Runarsko–Benete–Runarsko–Nova
vas;

2. Nova vas–Velike Bloke–Ulaka–Rožan-
če, Hribarjevo–Šivče–Lovranovo–Mramoro-
vo–Andrejče–Ravnik–Strmica–Nova vas;

3. Nova vas–Veliki Vrh–Studenec–Rav-
ne–Runarsko–Benete–Runarsko–Nova
vas;

4. Nova vas–Velike Bloke–Ulaka–Ro-
žanče, Hribarjevo–Šivče–Lovranovo–Mra-
morovo–Andrejče–Ravnik–Strmica–Nova
vas.

Opomba: Vse relacije skupaj se avto-
busnemu prevozniku oddajo v izvajanje le v
celoti in izključno za največ v tem razpisu
predviden letni znesek.

c) Prevozi otrok s kombijem v OŠ Tone
Šraj Aljoša Nova vas:

Dopoldan:
1. Radlek–Nova vas;
2. Metulje–Biva vas;
3. Polšeče–Zavrh–Škufče–Nova vas;
4. Hiteno–Nova vas.
Popoldan:
1. Nova vas–Radlek–Nova vas;
2. Nova vas–Metulje–Nova vas;
3. Nova vas–Ravnik–Polšeče–Zavrh–

Ravnik–Nova vas;
4. Nova vas–Ravnik–Polšeče–Zavrh–

Ravnik–Nova vas;
5. Nova vas–Ravnik–Hiteno–Nova vas;
6. Nova vas–Glina–Nova vas.
Opomba: Vse relacije skupaj se avtobu-

snemu prevozniku oddajo v izvajanje le v
celoti in izključno za največ v tem razpisu
predviden letni znesek.

4. Čas sklenitve pogodb:
– za OŠ Heroja Janeza Hribarja Stari trg

pri Ložu za čas od 1. 9. 1998 do 30. 6.
1999;

– za OŠ Tone Šraj Aljoša Nova vas za
čas od 1. 9. 1998 do 31. 12. 1998. Od
1. 1. 1999 dalje prevozniki, ki vozijo otroke
v to šolo, sklenejo pogodbe z novo občino v
primeru njene ustanovitve.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika

Ponudbe bodo veljavne, če bodo popol-
ne in jim bo priložena v celoti izpolnjena in
podpisana razpisna dokumentacija.

Popolna ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma polno ime ponudnika;
– naslov ponudnika;
– dokazilo o registraciji podjetja in de-

javnosti ter dokazilo, da ponudnik v skladu z
zakonodajo lahko opravlja šolske prevoze;

– natančne podatke o vsakem prevoz-
nem sredstvu, ki se bo uporabljalo za pre-
voz otrok (ali več prevoznih sredstev);

– reference;
– v celoti izpolnjeno in podpisano razpi-

sno dokumentacijo s podpisom katere potr-
juje, da soglaša z razpisnimi pogoji.

V okviru veljavnih ponudb bo izvajalec
izbran na podlagi:

– izpolnjevanja zahtev pod 2. in 3. točko
tega razpisa;

– pripravljenost na dolgoročno sodelo-
vanje z naročnikom brez dodatnih pogojev;

– dodatne ugodnosti, ki jih šole nudijo
ponudniki v že oblikovanih cenah;

– pisno potrdilo ponudnika, da ima za-
gotovljeno nadomestilo v primeru okvare vo-
zila ali bolezni voznika.

6. Razpisno dokumentacijo ponudniki
dvignejo osebno v sprejemni pisarni Obči-
ne Loška dolina in se pod nobenim pogo-
jem ponudniku ne pošilja po pošti.

7. Razpisna dokumentacija se prične dvi-
govati prvi naslednji delovni dan po objavi v
Uradnem listu RS, in se lahko dvigne do
vključno petega delovnega dne od začetka
roka za dvigovanje dokumentacije.

8. Ponudbe opremljene z vso zahtevano
dokumentacijo je potrebno dostaviti v spre-
jemno pisarno Občine Loška dolina osebno
ali priporočeno na naslov naročnika.

Ponudbe  morajo  biti  dostavljene  v
zapečateni  ovojnici  z  oznako  “Ne  odpi-
raj – Ponudba za prevoze osnovnošolskih
otrok v šolskem letu 1998/1999”. Na ovoj-
nici  pa  mora  biti  tudi  točen  naslov
ponudnika.

Upoštevajo se samo ponudbe, ki bodo
do 22. 5. 1998 do 9. ure dostavljene v
sprejemno pisarno Občine Loška dolina
(osebno ali s priporočeno pošiljko).

Javno odpiranje ponudb bo 22. 5. 1998
ob 9.30 na sedežu Občine Loška dolina.

9. Vse ponudbe, ki ne bodo prispele pra-
vočasno ali ne bodo vsebovale vseh ele-
mentov tega razpisa v razpisanih mejah, bo-
do izločene iz nadaljnje obravnave.

10. Predstavniki ponudnikov, ki bodo
navzoči pri odpiranju ponudb morajo s se-
boj imeti pooblastilo za zastopanje.

11. V primeru, da se na javni razpis ne
prijavi zadostno število ponudnikov, se pris-
pele ponudbe odpre, pregleda, evidentira
in se jih v celoti vrne ponudnikom.

12. Ponudniki bodo o izidu javnega raz-
pisa obveščeni najkasneje 15 dni po odpi-
ranju ponudb.

13. Dodatnih  inforamcij  o  razpisu  se
v predhodnem postopku niti po opravlje-
nem  postopku  izbire  izvajalce  ne  posre-
duje.

14. Z izbranim ponudnikom bo na pod-
lagi razpisne dokumentacije, sklenjena po-
godba o izvajanju šolskih prevozov v skladu
s 4. členom tega razpisa.

Sklenitev pogodb bo predvidoma pote-
kala v času od 1. 7. 1998 do 3. 7. 1998.

Občina Loška dolina

Ob-2270
Cankarjev dom, kulturni in kongresni

center, Ljubljana, Prešernova 10, na podla-
gi zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavlja

javni razpis
za obnovo tlaka v Veliki sprejemni

dvorani Cankarjevega doma
1. Naročnik del je Cankarjev dom, kul-

turni in kongresni center, Ljubljana, Prešer-
nova 10.

2. Predmet razpisa je obnova tlaka (Ho-
tavlje, sivi) v Veliki sprejemni dvorani.

3. Zahteve za vsebino ponudbe so nave-
dene v razpisni dokumentaciji.

4. Okvirni čas izvajanja je poletje 1998.
Okvirna vrednost naročila je 6,000.000

SIT.
5. Merila za izbor najboljšega ponudnika

so navedena v razpisni dokumentaciji.
6. Ponudniki  morajo  predložiti  svojo

ponudbo  na  naslov  naročnika  v  zapeča-
teni kuverti z oznako “Ne odpiraj - ponud-
ba za obnovo tlaka ” do 1. 6. 1998 do
14. ure.

7. Javno odpiranje ponudb bo 2. 6.
1998 ob 13. uri na sedežu naročnika v sej-
ni sobi v prvem nadstropju.

8. Informativni sestanek in ogled prosto-
ra bo 18. 5. 1998 ob 12. uri pri naročniku.

9. Ponudniki lahko razpisno dokumenta-
cijo prevzamejo na sedežu naročnika pri
Vinku Severju od 6. 5. do 18. 5. 1998 vsak
delovni dan od 8. do 12. ure (tel.
061/176-71-79). Ponudniki morajo prev-
zem dokumentacije najaviti vsaj dan prej in
pred tem vplačati 5.000 SIT na ŽR:
50100-603-41427.

Cankarjev dom Ljubljana

Št. 319/98 Ob-2271
Na podlagi določb zakona o javnih naro-

čilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za

nadaljevanje rekonstrukcije obstoječe
osnovne šole

1. Naziv in sedež naročnika: Občina Ko-
bilje, Kobilje 35, Dobrovnik, tel.
069/79-395. Kontaktna oseba: župan
Nemet Pavel.

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

3. Orientacijska vrednost del: 28 mio
SIT.

V ceni mora biti vključeni zakonsko dolo-
čeni prometni davek.

4. Rok izvedbe del: junij - avgust 1998,
to je 3 mesece.

5. Merilo za izbiro najugodnejšega po-
nudnika, pomensko po navedenih alinejah:

– ponudbena cena,
– reference o dosedanjih delih v zadnjih

dveh letih,
– plačilni pogoji,
– garancijska doba.
6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo

prispele v tajništvo naročnika po objavi raz-
pisa v Uradnem listu RS najkasneje 21. dan
do 12. ure na naslov: Občina Kobilje, Kobi-
lje 35, 9223 Dobrovnik. Kuverte morajo biti
zapečatene in vidno označene z napisom
“Ne odpiraj - Javni razpis za OŠ Kobilje” ter
s točnim naslovom ponudnika.

7. Javno odpiranje ponudb bo istega
dne, kot je rok za oddajo ponudb, ob 12.30
na sedežu občine. V primeru, da rok za
oddajo del in odpiranje pade izven delovni-
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ka, je rok oddaje in odpiranja ponudb prvi
naslednji delovnik.

8. Ponudniki bodo obveščeni o izboru
javnega razpisa v 10 dneh od odpiranja po-
nudb.

9. Razpisna dokumentacija je na vpogled
na sedežu Občine Kobilje po predhodni na-
javi, vsak delovnik med 8. in 14. uro. Po-
nudniki pa jo lahko dvignejo proti plačilu
10.000 SIT na žiro račun št.
51920-630-76160.

10. Vse morebitne dodatne informacije
v zvezi z javnim razpisom bodo vsi zaintere-
sirani ponudniki dobili dne 11. 5. 1998 ob
12. uri na sedežu občine.

11. Opcija ponudbe mora biti do konca
izvedbe del in končnega obračuna.

12. Naročnik si pridružuje pravico, da
razveljavi javni razpis, vkolikor z analizami in
drugimi informacijami ugotovi, da so v po-
nudbi navedeni neresnični ali zavajajoči po-
datki ali druge nepravilnosti.

Občina Kobilje

Št. 744/98 Ob-2275
Javno podjetje Elektro Ljubljana, p.o.,

Slovenska cesta 58, Ljubljana, na podlagi
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavlja

javni razpis
brez omejitev za izbiro ponudnika
računalniške opreme za poslovni

informacijski sistem javnega podjetja
Elektro Ljubljana

1. Naročnik: Javno podjetje Elektro Ljub-
ljana, p.o., Slovenska cesta 58, Ljubljana.

2. Predmet javnega razpisa: izbira po-
nudnika računalniške opreme (delovne po-
staje, monitorji, prenosni računalniki, tiskal-
niki, usmerjevalniki) za poslovni informacijski
sistem javnega podjetja Elektro Ljubljana.

3. Predvideni rok dobave: za razpisano
opremo je 1 mesec po sklenitvi pogodbe.

4. Orientacijska vrednost razpisa:
35,600.000 SIT.

5. Prijava ponudnika in spremljajoča do-
kumentacija k prijavi mora biti sestavljena v
slovenskem jeziku.

6. Prijavo ponudnika mora vsebovati na-
slednje podatke in dokumentacijo:

6.1 prijava ponudnika na obrazcih na-
ročnika,

6.2 izpis registracije ponudnika, ki ne
sme biti starejša od 30 dni,

6.3 BON 1 in BON 2,
6.4 bančno garancijo za resnost prijave

v višini 5% vrednosti razpisa,
6.5 dokazilo, da podjetje ni v postopku

prisilne poravnave, stečajnem ali likvidacij-
skem postopku,

6.6 dokazilo o poravnanih svojih obvez-
nostih iz naslova davkov.

7. Pogoji za sprejem ponudb:
7.1 zagotavljanje sposobnosti ponudni-

ka za dobavo spremne dokumentacije k pro-
izvodu v smislu 16. člena in dajanje izjav o
skladnosti v smislu 20. člena zakona o stan-
dardizaciji (Ur. l. RS, št. 1/95),

7.2 sposobnost dajanja tehničnih infor-
macij o proizvodu,

7.3 tehnične garancije,
7.4 sposobnost servisiranja za čas pred-

videne življenjske dobe izdelka.
8. Merila: najnižja cena

9. Prijava, ki ne bo v skladu z zahtevami
tega razpisa in za katero se bo v katerikoli
fazi razpisa ugotovilo, da je ponudnik nave-
del neresnične podatke, bo izločena.

10. Oddaja prijave
Prijava ponudnika mora biti oddana v za-

prti in žigosani ovojnici z navedbo točnega
naslova naročnika: Javno podjetje Elektro
Ljubljana, p.o., Služba za javna naročila,
Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana.

Prijava naj ima obvezno pripisano “Javni
razpis – Ponudba za izbiro ponudnika raču-
nalniške opreme za poslovni informacijski
sistem javnega podjetja Elektro Ljubljana –
Ne odpiraj”.

Naročnik bo upošteval le tiste prijave, ki
bodo prispele na naslov naročnika v skladu
s predhodnim odstavkom do petka 29. 5.
1998.

Pisna pojasnila bo naročnik posredoval
le na pisne zahteve, ki bodo naročniku pri-
poročeno posredovane po pošti do pone-
deljka 25. 5. 1998.

11. Javno odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo v torek 2. 6.

1998 ob 10. uri v sejni sobi št. 119 uprave
javnega podjetja Elektro Ljubljana, Sloven-
ska cesta 58/I, Ljubljana.

Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili odpiranja ponudb, morajo predlo-
žiti podpisano in žigosano pooblastilo za
zastopanje ponudnika.

12. Nepravočasno in nepravilno oddane
ali nepravilno opremljene ovojnice s prijava-
mi se ne bodo odpirale in jih bo naročnik
vrnil ponudniku s priporočeno pošto in na-
vedbo razloga.

13. Obvestilo o izbiri
O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo

ponudniki obveščeni najkasneje v ro-
ku 45 dni po odpiranju ponudb.

14. Razpisna dokumentacija
Ponudniki lahko dvignejo razpisno doku-

mentacijo pri kontaktni osebi Nataši Škerja-
nec, tel. št. 131-52-55, v sobi št. 20 na
naslovu: Elektro Ljubljana, Slovenska cesta
56/VI, Ljubljana.

Razpisna dokumentacija bo na razpola-
go do petka 15. 5. 1998, za plačilo 5.000
SIT.

Način plačila: nakazilo na žiro račun
Elektro Ljubljana št. 50102-601-90004.

15. Opcija ponudbe je 60 dni po objavi
v Uradnem listu RS.

Št. 745/98 Ob-2276
Javno podjetje Elektro Ljubljana, p.o.,

Slovenska cesta 58, Ljubljana, na podlagi
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavlja

javni razpis
brez omejitev za izbiro ponudnika

tonfrekvenčnih (MTK) sprejemnikov
1. Naročnik: Javno podjetje Elektro

Ljubljana, p.o., Slovenska cesta 58, Ljub-
ljana.

2. Predmet javnega razpisa: izbira naj-
ugodnejšega ponudnika 14.000 tonfrek-
venčnih sprejemnikov.

3. Predvideni rok dobave: sukcesivno
naročanje s takojšnjo dobavo v obdobju 8
mesecev po sklenitvi pogodbe.

4. Orientacijska vrednost razpisa je
140,000.000 SIT.

5. Prijava ponudnika in spremljajoča do-
kumentacija k prijavi mora biti sestavljena v
slovenskem jeziku.

6. Prijava ponudnika mora vsebovati na-
slednje podatke in dokumentacijo:

6.1 prijavo ponudnika na obrazcih na-
ročnika,

6.2 izpis registracije ponudnika, ki ne
sme biti starejša od 30 dni,

6.3 BON 1 in BON 2,
6.4 bančno garancijo za resnost prijave

v višini 5% vrednosti razpisa,
6.5 dokazilo, da podjetje ni v postopku

prisilne poravnave, stečajnem ali likvidacij-
skem postopku,

6.6 dokazilo o poravnanih svojih obvez-
nostih iz naslova davkov.

7. Pogoji za sprejem ponudb:
7.1 zagotavljanje sposobnosti ponudni-

ka za dobavo spremne dokumentacije k pro-
izvodu v smislu 16. člena in dajanje izjav o
skladnosti v smislu 20. člena zakona o stan-
dardizaciji (Ur. l. RS, št. 1/95),

7.2 sposobnost dajanja tehničnih infor-
macij o proizvodu,

7.3 tehnične garancije,
7.4 sposobnost servisiranja za čas pred-

videne življenjske dobe izdelka,
7.5 plačilni rok 30 dni, 50% s kompen-

zacijo neplačane porabljene električne ener-
gije brez stroškov kompenzacije.

8. Merila:
8.1 najnižja cena,
8.2 pri ocenjevanju ponudb bodo upo-

števane preference za domače ponudnike
v višini 10%.

9. Prijava, ki ne bo v skladu z zahtevami
tega razpisa in za katero se bo v katerikoli
fazi razpisa ugotovilo, da je ponudnik nave-
del neresnične podatke, bo izločena.

10. Oddaja prijave
Prijava ponudnika mora biti oddana v za-

prti in žigosani ovojnici z navedbo točnega
naslova naročnika: Javno podjetje Elektro
Ljubljana, p.o., Služba za javna naročila,
Slovenska cesta 58, Ljubljana.

Prijava naj ima obvezno pripisano “Javni
razpis – Ponudba MTK sprejemniki – Ne
odpiraj”.

Naročnik bo upošteval le tiste prijave, ki
bodo prispele na naslov naročnika v skladu
s predhodnim odstavkom do petka 29. 5.
1998.

Pisna pojasnila bo naročnik posredoval
le na pisne zahteve, ki bodo naročniku pri-
poročeno posredovane po pošti do pone-
deljka 25. 5. 1998.

11. Javno odpiranje ponudb bo v sredo
3. 6. 1998 ob 10. uri v sejni sobi št. 119
uprave javnega podjetja Elektro Ljubljana,
Slovenska cesta 58/I, Ljubljana.

Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili odpiranja ponudb, morajo predlo-
žiti podpisano in žigosano pooblastilo za
zastopanje ponudnika.

12. Nepravočasno in nepravilno oddane
ali nepravilno opremljene ovojnice s prijava-
mi se ne bodo odpirale in jih bo naročnik
vrnil ponudniku s priporočeno pošto in na-
vedbo razloga.

13. Obvestilo o izbiri
O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo

ponudniki obveščeni najkasneje v roku 45
dni po odpiranju ponudb.

14. Razpisna dokumentacija
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Ponudniki lahko dvignejo razpisno doku-
mentacijo pri kontaktni osebi Nataši Škerja-
nec, tel. št. 131-52-55, v sobi št. 20 na
naslovu: Elektro Ljubljana, Slovenska cesta
56/VI, Ljubljana.

Razpisna dokumentacija bo na razpola-
go do petka 15. 5. 1998, za plačilo 5.000
SIT.

Način plačila: nakazilo na žiro račun
Elektro Ljubljana št. 50102-601-90004.

15. Opcija ponudbe je 60 dni po objavi
v Uradnem listu RS.

Št. 746/98 Ob-2277
Javno podjetje Elektro Ljubljana, p.o.,

Slovenska cesta 58, Ljubljana, na podlagi
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavlja

javni razpis
brez omejitev za izbiro ponudnika
opreme za rekonstrukcijo 10 kV

stikališča v RTP 110/10 kV Šiška
1. Naročnik: Javno podjetje Elektro Ljub-

ljana, p.o., Slovenska cesta 58, Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa: izbira naj-

ugodnejšega ponudnika opreme za rekon-
strukcijo 10 kV stikališča v RTP 110/10 kV
Šiška.

3. Predvideni rok dobave: za razpisano
opremo je september 1998.

4. Orientacijska vrednost razpisa je
120,000.000 SIT.

5. Prijava ponudnika in spremljajoča do-
kumentacija k prijavi mora biti sestavljena v
slovenskem jeziku.

6. Prijava ponudnika mora vsebovati na-
slednje podatke in dokumentacijo:

6.1 prijavo ponudnika na obrazcih na-
ročnika,

6.2 izpis registracije ponudnika, ki ne
sme biti starejša od 30 dni,

6.3 BON 1 in BON 2,
6.4 bančno garancijo za resnost prijave

v višini 5% vrednosti razpisa,
6.5 dokazilo, da podjetje ni v postopku

prisilne poravnave, stečajnem ali likvidacij-
skem postopku,

6.6 dokazilo o poravnanih svojih obvez-
nostih iz naslova davkov.

7. Pogoji za sprejem ponudb
7.1 zagotavljanje sposobnosti ponudni-

ka za dobavo spremne dokumentacije k pro-
izvodu v smislu 16. člena in dajanje izjav o
skladnosti v smislu 20. člena zakona o stan-
dardizaciji (Ur. l. RS, št. 1/95),

7.2 sposobnost dajanja tehničnih infor-
macij o proizvodu,

7.3 tehnične garancije,
7.4 sposobnost servisiranja za čas pred-

videne življenjske dobe izdelka.
8. Merila
8.1 skupna ponudbena cena (50% de-

lež),
8.2 plačilni pogoji (10% delež),
8.3 reference ponudnika za dobavo

elektroenergetske opreme Elektro Ljubljani
(10% delež),

8.4 oprema, ki se že uporablja v Elektro
Ljubljani (10% delež),

8.5 oprema, ki se že uporablja v elektroe-
nergetskih podjetjih v Sloveniji (10% delež),

8.6 dobavni rok (10% delež).
9. Prijava, ki ne bo v skladu z zahtevami

tega razpisa in za katero se bo v katerikoli

fazi razpisa ugotovilo, da je ponudnik nave-
del neresnične podatke, bo izločena.

Upoštevali bomo samo ponudbe, ki bo-
do vsebovale vso razpisano opremo, delnih
ponudb ne bomo upoštevali.

10. Oddaja prijave
Prijava ponudnika mora biti oddana v za-

prti in žigosani ovojnici z navedbo točnega
naslova naročnika: Javno podjetje Elektro
Ljubljana, p.o., Služba za javna naročila,
Slovenska cesta 58, Ljubljana.

Prijava naj ima obvezno pripisano “Javni
razpis – Ponudba za izbiro dobavitelja za
dobavo opreme za rekonstrukcijo 10 kV sti-
kališča v RTP 110/10 kV Šiška – Ne odpi-
raj”.

Naročnik bo upošteval le tiste prijave, ki
bodo prispele na naslov naročnika v skladu
s predhodnim odstavkom do petka 29. 5.
1998.

Pisna pojasnila bo naročnik posredoval
le na pisne zahteve, ki bodo naročniku pri-
poročeno posredovane po pošti do pone-
deljka 25. 5. 1998.

11. Javno odpiranje ponudb bo v četr-
tek 4. 6. 1998 ob 10. uri v sejni sobi št.
119 uprave javnega podjetja Elektro Ljub-
ljana, Slovenska cesta 58/I, Ljubljana.

Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili odpiranja ponudb, morajo predlo-
žiti podpisano in žigosano pooblastilo za
zastopanje ponudnika.

12. Nepravočasno in nepravilno oddane
ali nepravilno opremljene ovojnice s prijava-
mi se ne bodo odpirale in jih bo naročnik
vrnil ponudniku s priporočeno pošto in na-
vedbo razloga.

13. Obvestilo o izbiri
O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo

ponudniki obveščeni najkasneje v roku 45
dni po odpiranju ponudb.

14. Razpisna dokumentacija
Ponudniki lahko dvignejo razpisno doku-

mentacijo pri kontaktni osebi Nataši Škerja-
nec, tel. št. 131-52-55, v sobi št. 20 na
naslovu: Elektro Ljubljana, Slovenska cesta
56/VI, Ljubljana.

Razpisna dokumentacija bo na razpolago
do petka 15. 5. 1998, za plačilo 10.000 SIT.

Način plačila: nakazilo na žiro račun
Elektro Ljubljana št. 50102-601-90004.

15. Opcija ponudbe je 60 dni po objavi
v Uradnem listu RS.

Št. 747/98 Ob-2278
Javno podjetje Elektro Ljubljana, p.o.,

Slovenska cesta 58, Ljubljana, na podlagi
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavlja

javni razpis
brez omejitev za izbiro ponudnika

za dobavo opreme za zaščito
in daljinsko vodenje

v RTP 110/20 kV Bršljin
1. Naročnik: Javno podjetje Elektro Ljub-

ljana, p.o., Slovenska cesta 58, Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa: izbira naj-

ugodnejšega ponudnika za dobavo opreme
za zaščito in daljinsko vodenje v RTP
110/20 kV Bršljin.

3. Predvideni rok dobave za razpisano
opremo je 4 mesece po podpisu pogodbe.

4. Orientacijska vrednost razpisa je
75,000.000 SIT.

5. Prijava ponudnika in spremljajoča do-
kumentacija k prijavi mora biti sestavljena v
slovenskem jeziku.

6. Prijava ponudnika mora vsebovati na-
slednje podatke in dokumentacijo:

6.1 prijavo ponudnika na obrazcih na-
ročnika,

6.2 izpis registracije ponudnika, ki ne
sme biti starejša od 30 dni,

6.3 BON 1 in BON 2,
6.4 bančno garancijo za resnost prijave

v višini 5% vrednosti razpisa,
6.5 dokazilo, da podjetje ni v postopku

prisilne poravnave, stečajnem ali likvidacij-
skem postopku,

6.6 dokazilo o poravnanih svojih obvez-
nostih iz naslova davkov.

7. Pogoji za sprejem ponudb
7.1 zagotavljanje sposobnosti ponudni-

ka za dobavo spremne dokumentacije k pro-
izvodu v smislu 16. člena in dajanje izjav o
skladnosti v smislu 20. člena zakona o stan-
dardizaciji (Ur. l. RS, št. 1/95),

7.2 sposobnost dajanja tehničnih infor-
macij o proizvodu,

7.3 tehnične garancije,
7.4 sposobnost servisiranja za čas pred-

videne življenjske dobe izdelka.
8. Merila:
8.1 skupna ponudbena cena (50% de-

lež),
8.2 plačilni pogoji (10% delež),
8.3 reference ponudnika za dobavo

elektroenergetske opreme Elektro Ljubljani
(10% delež),

8.4 oprema, ki se že uporablja v Elektro
Ljubljani (10% delež),

8.5 oprema, ki se že uporablja v elek-
troenergetskih podjetjih v Sloveniji (10% de-
lež),

8.6 dobavni rok (10%).
9. Prijava, ki ne bo v skladu z zahtevami

tega razpisa in za katero se bo v katerikoli
fazi razpisa ugotovilo, da je ponudnik nave-
del neresnične podatke, bo izločena.

Upoštevali bomo samo ponudbe, ki bo-
do vsebovale vso razpisano opremo, delnih
ponudb ne bomo upoštevali.

10. Oddaja prijave
Prijava ponudnika mora biti oddana v za-

prti in žigosani ovojnici z navedbo točnega
naslova naročnika: Javno podjetje Elektro
Ljubljana, p.o., Služba za javna naročila,
Slovenska cesta 58, Ljubljana.

Prijava naj ima obvezno pripisano “Javni
razpis – Ponudba za izbiro dobavitelja za
dobavo opreme za zaščito in daljinsko vo-
denje v RTP 110/20 kV Bršljin – Ne odpi-
raj”.

Naročnik bo upošteval le tiste prijave, ki
bodo prispele na naslov naročnika v skladu
s predhodnim odstavkom do petka 29. 5.
1998.

Pisna pojasnila bo naročnik posredoval
le na pisne zahteve, ki bodo naročniku pri-
poročeno posredovane po pošti do pone-
deljka 25. 5. 1998.

11. Javno odpiranje ponudb bo v pone-
deljek 8. 6. 1998 ob 10. uri v sejni sobi št.
119 uprave javnega podjetja Elektro Ljub-
ljana, Slovenska cesta 58/I, Ljubljana.

Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili odpiranja ponudb, morajo predlo-
žiti podpisano in žigosano pooblastilo za
zastopanje ponudnika.
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12. Nepravočasno in nepravilno oddane
ali nepravilno opremljene ovojnice s prijava-
mi se ne bodo odpirale in jih bo naročnik
vrnil ponudniku s priporočeno pošto in na-
vedbo razloga.

13. Obvestilo o izbiri
O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo

ponudniki obveščeni najkasneje v roku
45 dni po odpiranju ponudb.

14. Razpisna dokumentacija
Ponudniki lahko dvignejo razpisno doku-

mentacijo pri kontaktni osebi Nataši Škerja-
nec, tel. št. 131-52-55, v sobi št. 20 na
naslovu: Elektro Ljubljana, Slovenska cesta
56/VI, Ljubljana.

Razpisna dokumentacija bo na razpola-
go do petka 15. 5. 1998, za plačilo 10.000
SIT.

Način plačila: nakazilo na žiro račun
Elektro Ljubljana št. 50102-601-90004.

15. Opcija ponudbe
Opcija ponudbe je 60 dni po objavi v

Uradnem listu RS.

Št. 749/98 Ob-2279
Javno podjetje Elektro Ljubljana, p.o.,

Slovenska cesta 58, Ljubljana, na podlagi
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavlja

javni razpis
brez omejitev za izbiro ponudnika
opreme za rekonstrukcijo 110 kV

stikališča, 20 kV stikališča ter naprav
lastne rabe v RTP 110/10 kV Kočevje

1. Naročnik: Javno podjetje Elektro Ljub-
ljana, p.o., Slovenska cesta 58, Ljubljana.

2. Predmet javnega razpisa: izbira naj-
ugodnejšega ponudnika opreme za rekon-
strukcijo 110 kV stikališča, 20 kV stikališča
ter naprav lastne rabe v RTP 110/10 kV
Kočevje.

3. Predvideni rok dobave za razpisano
opremo je 3 mesece po podpisu pogodbe.

4. Orientacijska vrednost razpisa je
40,000.000 SIT.

5. Prijava ponudnika in spremljajoča do-
kumentacija k prijavi mora biti sestavljena v
slovenskem jeziku.

6. Prijava ponudnika mora vsebovati na-
slednje podatke in dokumentacijo

6.1 prijavo ponudnika na obrazcih na-
ročnika,

6.2 izpis registracije ponudnika, ki ne
sme biti starejša od 30 dni,

6.3 BON 1 in BON 2,
6.4 bančno garancijo za resnost prijave

v višini 5% vrednosti razpisa,
6.5 dokazilo, da podjetje ni v postopku

prisilne poravnave, stečajnem ali likvidacij-
skem postopku,

6.6 dokazilo o poravnanih svojih obvez-
nostih iz naslova davkov.

7. Pogoji za sprejem ponudb
7.1 zagotavljanje sposobnosti ponudni-

ka za dobavo spremne dokumentacije k pro-
izvodu v smislu 16. člena in dajanje izjav o
skladnosti v smislu 20. člena zakona o stan-
dardizaciji (Ur. l. RS, št. 1/95),

7.2 sposobnost dajanja tehničnih infor-
macij o proizvodu,

7.3 tehnične garancije,
7.4 sposobnost servisiranja za čas pred-

videne življenjske dobe izdelka.
8. Merila:

8.1 skupna ponudbena cena (50% de-
lež),

8.2 plačilni pogoji (10% delež),
8.3 reference ponudnika za dobavo

elektroenergetske opreme Elektro Ljubljani
(10% delež),

8.4 oprema, ki se že uporablja v Elektro
Ljubljani (10% delež),

8.5 oprema, ki se že uporablja v elek-
troenergetskih podjetjih v Sloveniji (10% de-
lež),

8.6 dobavni rok (10%).
9. Prijava, ki ne bo v skladu z zahtevami

tega razpisa in za katero se bo v katerikoli
fazi razpisa ugotovilo, da je ponudnik nave-
del neresnične podatke, bo izločena.

Upoštevali bomo samo ponudbe, ki bo-
do vsebovale vso razpisano opremo, delnih
ponudb ne bomo upoštevali.

10. Oddaja prijave
Prijava ponudnika mora biti oddana v za-

prti in žigosani ovojnici z navedbo točnega
naslova naročnika: Javno podjetje Elektro
Ljubljana, p.o., Služba za javna naročila,
Slovenska cesta 58, Ljubljana.

Prijava naj ima obvezno pripisano “Javni
razpis – Ponudba za izbiro dobavitelja za
dobavo opreme za rekonstrukcijo 110 kV
stikališča, 20 kV stikališča ter naprav lastne
rabe v RTP 110/10 kV Kočevje – Ne odpi-
raj”.

Naročnik bo upošteval le tiste prijave, ki
bodo prispele na naslov naročnika v skladu
s predhodnim odstavkom do petka 29. 5.
1998.

Pisna pojasnila bo naročnik posredoval
le na pisne zahteve, ki bodo naročniku pri-
poročeno posredovane po pošti do pone-
deljka 25. 5. 1998.

11. Javno odpiranje ponudb bo v torek
9. 6. 1998 ob 10. uri v sejni sobi št. 119
uprave javnega podjetja Elektro Ljubljana,
Slovenska cesta 58/I, Ljubljana.

Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili odpiranja ponudb, morajo predlo-
žiti podpisano in žigosano pooblastilo za
zastopanje ponudnika.

12. Nepravočasno in nepravilno oddane
ali nepravilno opremljene ovojnice s prijava-
mi se ne bodo odpirale in jih bo naročnik
vrnil ponudniku s priporočeno pošto in na-
vedbo razloga.

13. Obvestilo o izbiri
O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo

ponudniki obveščeni najkasneje v roku 45
dni po odpiranju ponudb.

14. Razpisna dokumentacija
Ponudniki lahko dvignejo razpisno doku-

mentacijo pri kontaktni osebi Nataši Škerja-
nec, tel. št. 131-52-55, v sobi št. 20 na
naslovu: Elektro Ljubljana, Slovenska cesta
56/VI, Ljubljana.

Razpisna dokumentacija bo na razpola-
go do petka 15. 5. 1998, za plačilo 10.000
SIT.

Način plačila: nakazilo na žiro račun
Elektro Ljubljana št. 50102-601-90004.

15. Opcija ponudbe je 60 dni po objavi
v Uradnem listu RS.

Št. 748/98 Ob-2280
Javno podjetje Elektro Ljubljana, p.o.,

Slovenska cesta 58, Ljubljana, na podlagi
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavlja

javni razpis
brez omejitev za izbiro ponudnika

za izvajanje gradbenih in obrtniških del
pri rekonstrukciji 110 kV stikališča v

RTP 110/20 kV Bršljin
1. Naročnik: Javno podjetje Elektro Ljub-

ljana, p.o., Slovenska cesta 58, Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa: izbira naj-

ugodnejšega ponudnika za izvajanje grad-
benih in obrtniških del pri rekonstrukciji
110 kV stikališča v RTP 110/20 kV Bršljin.

3. Predvideni rok izvedbe za posamez-
no etapo je po 2 meseca. Dela bodo pote-
kala v 2 etapah z vmesno prekinitvijo razpi-
sanih del okoli 2 meseca.

4. Orientacijska vrednost razpisa je
60,000.000 SIT.

5. Prijava ponudnika in spremljajoča do-
kumentacija k prijavi mora biti sestavljena v
slovenskem jeziku.

6. Prijava ponudnika mora vsebovati na-
slednje podatke in dokumentacijo:

6.1 prijavo ponudnika na obrazcih na-
ročnika,

6.2 izpis registracije ponudnika, ki ne
sme biti starejša od 30 dni,

6.3 BON 1 in BON 2,
6.4 bančno garancijo za resnost prijave

v višini 5% vrednosti razpisa,
6.5 dokazilo, da podjetje ni v postopku

prisilne poravnave, stečajnem ali likvidacij-
skem postopku,

6.6 dokazilo o poravnanih svojih obvez-
nostih iz naslova davkov.

7. Pogoji za sprejem ponudb
7.1 zagotavljanje sposobnosti ponudni-

ka za dobavo spremne dokumentacije k pro-
izvodu v smislu 16. člena in dajanje izjav o
skladnosti v smislu 20. člena zakona o stan-
dardizaciji (Ur. l. RS, št. 1/95),

7.2 sposobnost dajanja tehničnih infor-
macij o proizvodu,

7.3 izvajalec mora zagotoviti garancijo
za konstruktivne elemente 10 let, za ostala
dela pa 2 leti od uspešnega tehničnega
pregleda.

8. Merila:
8.1 skupna ponudbena cena (60% de-

lež),
8.2 plačilni pogoji (10% delež),
8.3 reference ponudnika pri izvedbi

gradbenih in obrtniških del pri Elektro Ljub-
ljani (10% delež),

8.4 reference ponudnika pri izvedbi grad-
benih in obrtniških del pri drugih elektroe-
nergetskih podjetij v Sloveniji (10% delež),

8.5 rok izvedbe del (10%).
9. Prijava, ki ne bo v skladu z zahtevami

tega razpisa in za katero se bo v katerikoli
fazi razpisa ugotovilo, da je ponudnik nave-
del neresnične podatke, bo izločena.

Upoštevali bomo samo ponudbe, ki bo-
do vsebovale vsa razpisana dela, delnih po-
nudb ne bomo upoštevali.

10. Oddaja prijave
Prijava ponudnika mora biti oddana v za-

prti in žigosani ovojnici z navedbo točnega
naslova naročnika: Javno podjetje Elektro
Ljubljana, p.o., Služba za javna naročila,
Slovenska cesta 58, Ljubljana.

Prijava naj ima obvezno pripisano “Javni
razpis – Ponudba za izbiro izvajalca za izva-
janje gradbenih in obrtniških del pri rekon-
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strukciji 110 kV stikališča v RTP 110/20 kV
Bršljin – Ne odpiraj”.

Naročnik bo upošteval le tiste prijave, ki
bodo prispele na naslov naročnika v skladu
s predhodnim odstavkom do petka 29. 5.
1998.

Pisna pojasnila bo naročnik posredoval
le na pisne zahteve, ki bodo naročniku pri-
poročeno posredovane po pošti do pone-
deljka 25. 5. 1998.

11. Javno odpiranje ponudb bo v petek
5. 6. 1998 ob 10. uri v sejni sobi št. 119
uprave javnega podjetja Elektro Ljubljana,
Slovenska cesta 58/I, Ljubljana.

Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili odpiranja ponudb, morajo predlo-
žiti podpisano in žigosano pooblastilo za
zastopanje ponudnika.

12. Nepravočasno in nepravilno oddane
ali nepravilno opremljene ovojnice s prijava-
mi se ne bodo odpirale in jih bo naročnik
vrnil ponudniku s priporočeno pošto in na-
vedbo razloga.

13. Obvestilo o izbiri
O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo

ponudniki obveščeni najkasneje v roku 45
dni po odpiranju ponudb.

14. Razpisna dokumentacija
Ponudniki lahko dvignejo razpisno doku-

mentacijo pri kontaktni osebi Nataši Škerja-
nec, tel. št. 131-52-55, v sobi št. 20 na
naslovu: Elektro Ljubljana, Slovenska cesta
56/VI, Ljubljana.

Razpisna dokumentacija bo na razpola-
go do petka 15. 5. 1998, za plačilo 10.000
SIT.

Način plačila: nakazilo na žiro račun
Elektro Ljubljana št. 50102-601-90004.

15. Opcija ponudbe
Opcija ponudbe je 60 dni po objavi v

Uradnem listu RS.
Javno podjetje

Elektro Ljubljana p.o.

Ob-2281A
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

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

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: širitev AC baze Po-
stojna.

3. Orientacijska vrednost naročila:
570,000.000 SIT.

4. Rok dokončanja del je 31. 12. 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 10. 6. 1998 do
9. ure, na naslov: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, prevzemnik vložišče, Tr-
žaška 19a, 1000 Ljubljana, tel.
061/178-83-25, faks 061/178-83-26, so-
ba št. 123.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za razširitev AC baze Postojna na AC Ljub-
ljana–Razdrto, odsek Vrhnika–Postojna
ACB Postojna”. Na hrbtni strani mora biti
označen naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 10. 6. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Direkcija Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana.

Naročnik: Družba za avtoceste v Repub-
liki Sloveniji, d.d., odpiranje vodi strokovna
komisija, Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-81-11, 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 24. 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 10. 6. 1998 za 50.000 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 Oto Rubinič, dipl. inž.,
Tržaška 19a, Ljubljana, tel.
061/178-83-31, faks 061/178-83-32, so-
ba št. 104.

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

Ponudba mora veljati do: 9. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 31. 7. 1998.

Ob-2281B
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: Družba za avtoceste v Republiki Slove-
niji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: rezkanje asfalta vo-

zišča na avtocestah.
3. Orientacijska vrednost naročila:

18,000.000 SIT.
4. Rok dokončanja del je 30. 9. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 10. 6. 1998 do 8.30,
na naslov: Družba za državne ceste, d.o.o.,
Ljubljana, prevzemnik vložišče, Tržaška 19a,
1000 Ljubljana, tel. 061/178-83-25, faks
061/178-83-26, soba št. 123.

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

za rezkanje asfalta vozišča na avtocestah”.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 10. 6. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Direkcija Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana.

Naročnik: Družba za avtoceste v Repub-
liki Sloveniji, d.d., odpiranje vodi strokovna
komisija, Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-81-11, 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 2. 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 10. 6. 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 Svit Černe, dipl. inž.,
Einspielerjeva 6, Ljubljana, tel.
061/132-22-41, faks 061/132-21-70, so-
ba št. 314.

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

Ponudba mora veljati do: 9. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 10. 7. 1998.

Ob-2281C
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: Družba za avtoceste v Republiki Slove-
niji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: študija možnih loka-

cij bencinskega servisa na odseku Ljub-
ljana–Višnja Gora in idejna rešitev za
izbrano lokacijo.

3. Orientacijska vrednost naročila:
5,300.000 SIT.

4. Dobavni rok: rok izdelave gradiva je
75 dni po podpisu 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 28. 5. 1998 do
8.30, na naslov: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, prevzemnik vložišče, Tr-
žaška 19a, 1000 Ljubljana, tel.
061/178-83-25, faks 061/178-83-26, so-
ba št. 123.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
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za študija možnih lokacij bencinskega servi-
sa na odseku Ljubljana–Višnja Gora in idej-
na rešitev za izbrano lokacijo”. Na hrbtni
strani mora biti označen naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 28. 5. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Direkcija Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana.

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

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 19. 6. 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 28. 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 Branka Dervarič, inž., Tr-
žaška 19a, Ljubljana, tel. 061/178-83-65,
faks 061/178-83-53, soba št. 227.

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

Ponudba mora veljati do: 26. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 26. 6. 1998.

Ob-2281Č
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

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

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: AC Fram–Slivnica–
BDC, nadhod za pešce s priključnimi
rampami.

3. Orientacijska vrednost naročila:
40,000.000 SIT.

4. Rok dokončanja del je 3 mesece po
podpisu 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 11. 6. 1998 do
10.30, na naslov: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, prevzemnik vložišče, Tr-
žaška 19a, 1000 Ljubljana, tel.
061/178-83-25, faks 061/178-83-26, so-
ba št. 123.

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

za AC Fram–Slivnica–BDC, nadhod za peš-
ce s priključnimi rampami”. Na hrbtni strani
mora biti označen naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 11. 6. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Direkcija Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana.

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

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 3. 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.
178-83-31, faks 061/178-83-32, soba št.
104.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 11. 6. 1998 za 20.000 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 Anton Brodnjak, dipl. inž.,
Ulica talcev 24, Maribor, tel. 062/224-559,
faks 061/224-549.

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

Ponudba mora veljati do: 10. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 10. 7. 1998.

Ob-2281D
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

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

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: cestninska postaja
Divača na AC Divača–Kozina.

3. Orientacijska vrednost naročila:
126,500.000 SIT.

4. Rok dokončanja del je 3 mesece od
uvedbe izvajalca v delo.

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 pred-
ložene najkasneje do 11. 6. 1998 do 8.30,
na naslov: Družba za državne ceste, d.o.o.,
Ljubljana, prevzemnik vložišče, Tržaška 19a,
1000 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 cestninska postaja Divača na AC Diva-
ča–Kozina”. Na hrbtni strani mora biti ozna-
čen naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 11. 6. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Direkcija Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana.

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

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 31. 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 11. 6. 1998 za 40.000 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 Oto Rubinič, dipl. inž.,
Tržaška 19a, Ljubljana, tel.
061/178-83-31, faks 061/178-83-32, so-
ba št. 104.

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

Ponudba mora veljati do: 10. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 7. 8. 1998.
Družba za avtoceste

v Republiki Sloveniji, d.d.

Ob-2282
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) in navodila o vsebini in obliki
obrazcev za objavo namere o oddaji javne-
ga naročila, javnega razpisa v Uradnem listu
RS in določitvi obrazcev za objavo (Ur. l.
RS, št. 41/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Kmetijska zadruga Polzela, z.o.o., kont.
oseba Tomaž Cvenk, Polzela 11/a, Polzela
(tel. 063/720-311, faks 063/720-811).

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izvedba komasacije

Orova vas–Breg, v k.o. Polzela na povr-
šini 36 ha.

3. Orientacijska vrednsot naročila:
6,500.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: za-
četek in dokončanje del je odvisno od jav-
nega razpisa za zbiranje zahtevkov Repub-
like Slovenije, Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano – Javni razpis za
zbiranje zahtevkov za dodelitev nepovrat-
nih sredstev iz naslova intervencij za ce-
lostno urejanje podeželja in obnovo vasi za
leto 1998. Predvideni zaključek del je
1. april 1999.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.
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Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 22. 5. 1998 do
12. ure na naslov: Kmetijska zadruga Pol-
zela, z.o.o. Polzela 11/a, 3313 Polzela.

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

6. Naslov, prostor, datum in ura javne-
ga odpiranja ponudb: javno odpiranje po-
nudb bo 22. maja 1998 ob 14. uri na na-
slovu: Kmetijska zadruga Polzela, z.o.o.,
Polzela 11/a, Polzela, sejna soba št. 4. I.
nadstropje.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa: ponudniki
bodo obveščeni o izidu javnega razpisa naj-
kasneje v 30 dneh od dneva odpiranja po-
nudb.

8. Kraj, čas in oseba pri kateri lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno do-
kumentacijo: Kmetijska zadruga Polzela,
z.o.o., Polzela 11/a, kont. oseba Tomaž
Cvenk, tel. 063/720-311, faks
063/720-811. Razpisna dokumentacija je
na razpolago v času trajanja javnega razpisa
med delovnem času Kmetijske zadruge Pol-
zela. Ponudniki prejmejo razpisno doku-
mentacijo proti plačilu 5.000 SIT na žiro
račun št. 50750-601-19922.

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

Ponudba mora veljati do: konca leta
1998.

10. Predvideni datum objave naročila: ju-
lij 1998.

Kmetijska zadruga Polzela

Št. 170/98 Ob-2283
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 in navedba vsebine:
a) sanacija plazu Kalc na lokalni ce-

sti L-7607: preddela, zemeljska dela, zgor-
nji ustroj, ureditev odvodnjavanja, oprema
ceste, gradnja opornega zidu, kamnite za-
ložbe in zaščita brežin,

b) modernizacija lokalne ceste
L-7601, Trbovlje–Dobovec: zemeljska de-
la – razširitev ceste, sanacija usadov s kam-
nitimi zložbami, ureditev odvodnjavanja,

c) modernizacija lokalne ceste
L-7613, Planinska vas, Trbovlje: uredi-
tev odvodnjavanja in zgornjega ustroja ce-
ste – priprava tampona, asfaltiranje, opre-
ma ceste,

d) izgradnja kanalizacijskega kolek-
torja Žabjek – potok Trboveljščica: za-
količba osi, rušenje in obnova asfaltnega
vozišča, izkop za kanalizacijo, vgrajevanje
cevi, izvedba priključkov, zasip gradbene
jame, čiščenje terena,

e) izgradnja vodovodnega rezervoar-
ja Zg. Topoletovo – obrtna cona Neža
stanovanjska izgradnja Zg. Topoletovo,
Trbovlje: zemeljska dela, gradbena dela,
montažna dela, elektro dela,

f) vodovod Gabrsko: zemeljska dela,
gradbena dela, montažna dela,

g) modernizacija ceste Terezija – de-
ponija Trbovlje: zemeljska dela, razširitev
ceste, ureditev odvodnjavanja in zgornjega
ustroja, asfaltiranje,

h) sanacija plazu Jager – Trbovlje –
preddela, zemeljska dela, zgornji ustroj, ure-
ditev odvodnjavanja, oprema ceste, gradnja
opornega zidu, čiščenje terena.

4. Orientacijska vrednost naročila:
a) 8,000.000 SIT,
b) 15,000.000 SIT,
c) 6,000.000 SIT,
d) 20,000.000 SIT,
e) 25,000.000 SIT,
f) 25,000.000 SIT,
g) 15,000.000 SIT,
h) 17,000.000 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: dela morajo
biti izvedena v letu 1998, v skladu z termin-
skimi plani izvajalcev in razpoložljivimi finanč-
nimi sredstvi Občine Trbovlje.

6. Merila za izbiro najboljšega ponud-
nika:

– strokovna usposobljenost,
– ponudbena vrednost,
– način plačila,
– fiksnost cen,
– reference ponudnika,
– celovitost ponudbe,
– upoštevanje razpisnih pogojev,
– druge ugodonosti 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,
– pondubeno ceno,
– rok izdelave v koledarkih dneh in ter-

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

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

nja ponudbena dokumentacija:
– izjava, da je ponudnik preučil terenske

razmere,
– izjava, da je ponudnik pregledal doku-

mentacijo in da ima ali nima pripombe,
– izjavo da bo ponudnik opravil vsa de-

la po svoji ponudbi pravilno, solidno in kva-
litetno in to v skladu z veljavnimi zakoni,
predpisi, standardi, tehničnimi navodili in
normami,

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

da bo v primeru sklenitve pogodbe kot izva-
jalec izročil naročniku bančno garancijo v
višini 10% od vrednosti pogodbenih del, kot
garancijo za kakovostno izvedbo in pravo-
časno izvedbo prevzetih del.

V pondubenem 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 dvajseti dan
po objavi tega razpisa v Uradnem listu RS,
do 8.30 na naslov Občina Trbovlje, Leninov
trg 4, 1420 Trbovlje.

Ponudba mora biti oddana v posebnem
ovitku zapečatena in označena z napisom:
“Ne odpiraj, ponudba za izbiro izvajalca brez
omejitev za (navedi predmet razpisa, primer
– za sanacijo plazu Klac na lokalni cesti
L-7607), Občina Trbovlje.

9. Razpisno dokumentacijo lahko po-
nudniki prevzamejo vsak delovni dan med
9. in 12. uro, 10 dni po objavi tega razpisa
v Uradnem listu RS na Oddelku za komunal-
ne zadeve Občine Trbovlje, za sklop d), e),
f) in h) na podlagi predhodne predložitve
dokazila o vplačilu 10.000 SIT nepovratnih
sredstev, ki jih nakažejo na ŽR št.
52700-630-1056 – Proračun Občine Tr-
bovlje.

10. Odpiranje ponudb bo v prostorih Od-
delka za komunalne dejavnosti Občine Tr-
bovlje, Leninov trg 4, Trbovlje, peti dan po
preteku roka za oddajo ponudb, ob 9. uri,
če je peti dan dela prost dan, bo odpiranje
ponudb prvi naslednji delovni dan ob isti 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.

11. Ponudniki bodo o izidu natečaja ob-
veščeni v 15 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-2284
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Naročnik: Občina Šmarje pri Jelšah,
Aškerčev trg 12, Šmarje pri Jelšah.

2. Predmet razpisa: nadzidava Podruž-
nične Osnovne šole Šentvid pri Grobel-
nem.

3. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 29,000.000 SIT.

4. Predvideni rok pričetka del je 20. ju-
nij 1998, rok za dokončanje del pa 25. av-
gust 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 pri izvajanju tovrstnih del,
– usposobljenosti in sposobnosti za iz-

vajanje del,
– rok izvedbe,
– druge ugodnosti.
Omejitev za izbiro najugodnejšega po-

nudnika je fiksna cena na enoto do konca
gradnje.

Najnižja pondubena cena še ne pred-
stavlja najugodnejše ponudbe.

6. Rok za dostavo ponudb je 29. maj
1998 do 10. ure na naslov: Občina Šmarje
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pri Jelšah, Aškerčev trg 12. Ponudbe mora-
jo biti dostavljene v zaprti kuverti z navedbo
naslova ponudnika in z oznako “Ne odpiraj
– ponudba za nadzidavo PŠ Šentvid pri Gro-
belnem”.

7. Javno odpiranje ponudb bo v sredo,
29. maja ob 10. uri v sejni sobi Občine
Šmarje pri Jelšah. Ponudniki, ki bodo pri-
sotni na javnem odpiranju ponudb, morajo
predložiti komisiji pisno pooblastilo.

8. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo z razpisnimi pogoji vsak delov-
ni dan od 8. do 10. ure na Občini Šmarje
pri Jelšah Aškerčev tg 12, v Oddelku za
družbene dejavnosti pri Zlatki Pilko, tel.
063/821-220 ali 821-111.

9. Razpisna dokumentacija je na razpo-
lago do 30. 5. 1998 za 15.000 SIT.

Način plačila: virmansko nakazilo na žiro
račun št. 50730-630-10189 pripisom “za
razpisno dokumentacijo PŠ Šentvid”.

10. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
javnega razpisa najkasaneje v 15 dneh od
dneva odpiranja ponudb.

Občina Šmarje pri Jelšah

Ob-2285
Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.

l. RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime in sedež naročnika: Občina Ko-
barid, Trg svobode 2, Kobarid.

2. Predmet javnega naročila: gradbena,
obrtniška in instalacijska dela pri rekon-
strukciji in dozidavi Osnovne šole v Ko-
baridu II. faza.

3. Orientacijska vrednost naročila:
85,000.000 SIT.

4. Predviden rok začetka in dokončanja
del:

– začetek 22. 6. 1998,
– dokončanje 30. 8. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika in kakršnekoli omejitve bodo nave-
dene v razpisni dokumentaciji.

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

6. Dostava ponudbe
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo

predložene najkasneje do 5. 6. 1998 do
11. ure na naslov Občina Kobarid, Trg svo-
bode 2, 5222 Kobarid.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj,
Osnovna šola Kobarid” ter številko objave
javnega razpisa v Uradnem listu RS.

7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb: Občina Kobarid, Trg svo-
bode 2, Kobarid, 5. 6. 1998 ob 11.15.

8. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa: 12. 6.
1998.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Edil inženiring, d.o.o., No-
va Gorica, Tolminskih puntarjev 4, Nova Go-
rica, tel. 065/29-202, faks 065/23-315
kont. oseba Edi Melinc, mtel.
041/634-494.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 29. 5. 1998 po plačilu stroškov 14.000
SIT na žiro račun Edil inženiring, d.o.o.,
Nova Gorica št. 52000-601-52971.

10. Ponudba mora veljati do 15. 7.
1998.

Občina Kobarid

Ob-2286
Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.

l. RS, št. 24/97) Občina Mengeš, Sloven-
ska cesta 30, Mengeš, objavlja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

izvedbo gradbenih in obrtniških del,
ureditev obstoječega podstrešja –

Osnovna šola Mengeš
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Občina Mengeš, Slovenska cesta 30,
Mengeš.

2. Predmet javnega naročila: izdelava
gradbenih, obrtniških in instalacijskih del
skladno s popisom del, predizmerami in pro-
jektno dokumentacijo.

– arhitektura št. 18/97,
– statika št. 45/97,
– strojne instalacije št. 40/97,
– elektro instalacije, št. 97-163.
3. Orientacijska vrednost del
Okvirna vrednost investicije je

10,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanje del: izbra-

ni izvajalec naj bi z deli pričel v juliju 1998 in
končal do septembra 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– reference na področju predmeta raz-
pisa,

– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– rok izvedbe del,
– podpisani in potrjeni razpisni pogoji,
– finančna boniteta ponudnika,
– zavarovanje ponudbenih del,
– ostale ponujene ugodnosti.
6. Rok,  v  katerem  lahko  ponudniki

predložijo ponudbe in način predložitve po-
nudb

Pismene ponudbe z zahtevanimi dokazili
morajo biti oddane do 8. 6. 1998 do
12. ure v zapečateni kuverti z naslovom Ob-
čina Mengeš, Slovenska cesta 30, 1234
Mengeš, z napisom “Javni razpis – Ne odpi-
raj” in “Javni razpis – ureditev podstrehe
OŠ Mengeš”.

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

Javno odpiranje ponudb bo 10. 6. 1998
ob 10. uri v prostorih Občine Mengeš. Vse
nepravilno vložene in nepopolne ponudbe
ne bodo upoštevane.

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

Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku
15 dni po odpiranju ponudb.

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

Ponudniki lahko dvignejo razpisno doku-
mentacijo vsako sredo in petek od 8. do
12. ure v Oddelku za kom. gospodarstvo in
prostorsko planiranje Občine Mengeš, Slo-
venska cesta 30, Mengeš, kont. oseba g.
Frleta. Odkupnina za razpisno dokumenta-
cijo znaša 5.000 SIT, plačljivo v gotovini ali
z virmanom na žiro račun št.
50120-630-810251 – Proračun Občine
Mengeš – Razpis – “Ureditev podstrehe

OŠ Mengeš”. Ogled projektne dokumenta-
cije in konzultacija s projektantom bo 20. 5.
1998 od 9. do 12. ure.

10. Informacije in ostalo
Pomanjkljivih in prepozno prispelih po-

nudb komisija ne bo obravnavala in jih bo
smatrala kot nepopolne.

Investitro si pridržuje pravico, da ne iz-
bere nobene od prispelih ponudb, oziroma
jo sklene v manjšem obsegu.

Občina Mengeš

Ob-2287
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 Rogatec, Ceste 11, Rogatec,
tel. 063/827-127, faks 063/827-363.

2. Predmet javnega naročila: izbira naj-
ugodnejšega ponudnika za rekonstruk-
cijo občinske ceste Kuternik–Bele.

3. Orientacijska vrednost naročila:
30,000.000 SIT.

4. Predviden rok začetka in dokončanja
del:

– pričetek del: konec junija 1998,
– dokončanje del: konec julija 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika in kakršnekoli omejitve: druga me-
rila, navedena v razpisni dokumnetaciji.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do ponedeljka, 1. 6.
1998, do 12. ure na naslov Občina Roga-
tec, Cesta 11, 3252 Rogatec, prevzemni-
ca Rosana Ozvaldič, vodja pisarne urada
župana.

6. Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba, ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila.

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

Javno odpiranje ponudb bo v torek, 2. 6.
1998 ob 14. uri na naslovu: Občina Roga-
tec, Ceste 11, 3252 Rogatec, v sejni sobi
občinske uprave. Odpiranje bo vodil Anton
Roškar, dipl. inž. str.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa do 11. 6. 1998.

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

Ponudniki lahko dvignejo razpisno doku-
mentacijo na sedežu Občine Rogatec, Ce-
sta 11, pri tajniku Občine Strajn Pavlu, tel.
063/827-127, faks 063/827-363.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 26. 5. 1998 za 2.000 SIT.

Način plačila: gotovinsko ali virmansko
na žiro račun št. 50730-630-10222.

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

Ponudba mora veljati do konca julija
1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 26. 6. 1998.

Občina Rogatec
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Št. 225 Ob-2288
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

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

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

2. Predmet javnega naročila: najem zu-
nanjih prevozov za celoto, oziroma po bla-
govnih skupinah.

3. Navedba vsebine:
– blagovna skupina A: kombi za pre-

voz oseb,
– blagovna skupina B: kamion do

5.000 kg nosilnosti in kombi furgon za
prevoz tovora,

– avtobus mali do 25 sedežev.
4. Orientacijska vrednost naročila: ca.

40,000.000 SIT.
5. Dobavni rok oziroma začetek in do-

končanje nabav: za dobo enega leta.
6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in omejitve, ki bodo upoštevane:
– cena in stalnost cen,
– kakovost,
– plačilni pogoji in rok plačila,
– sposobnost prilagajanja potrebam na-

ročnika,
– reference ponudnika,
– druge posebne ugodnosti, ki jih nudijo

ponudniki,
– usposobljenost ponudnikov,
– druga merila, navedena v razpisni do-

kumentaciji.
7. Rok v katerem morajo ponudniki

predložiti ponudbe je 7. 6. 1998 in začne
teči naslednji dan po objavi v Uradnem li-
stu RS. Ponudbe je potrebno poslati na
naslov RTV Slovenija – Vložišče, Kolodvor-
ska 2, Ljubljana, s pripisom Ne odpiraj –
Ponudba za razpis št. 016/98 – Najem
zunanjih prevozov. Na hrbtni strani ponud-
be mora biti označen naslov ponudnika.
Ponudbe morajo biti v zaprtih kuvertah. Za
pravočasno prispele ponudbe bo veljal da-
tum poštnega žiga ali žiga vložišča RTV
Slovenija.

Ponudbe morajo biti veljavne do skleni-
tve pogodbe.

8. Javno odpiranje ponudb bo 9. 6.
1998 ob 11. uri v sobi V/52 v prostorih JZ
RTV Slovnija, Kolodvorska 2, Ljubljana.

9. Ponudniki lahko dvigajo razpisno do-
kumnetacijo vsak delovni dan od 11. 5. do
22. 5. 1998 med 8. in 9. uro pri Marku
Černetu, vodji Avtoparka RTV SLO, Kolod-
vorska 2, Ljubljana, tel. 175-20-26.

Razpisna dokumentacija bo na razpola-
go za 5.000 SIT, na podlagi dokazila o vpla-
čilu. Način plačila je negotovinski na račun
št. 50101-603-45036 z oznako predmeta
plačila (oznako razpisa). Dodatne informa-
cije so na razpolago samo v pismeni obliki
na naslovu in pri kont. osebi, navedeni v
razpisni dokumentaciji.

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

V tem primeru izbrani ponudnik ni upra-
vičen do odškodnine iz tega naslova.

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

Javni zavod RTV Slovenija

Ob-2289
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. Naročnik: Telekom Slovenije, d.d., PE
Ljubljana, Stegne 19, Ljubljana.

2. Predmet razpisa je izbira izvajalca brez
omejitev za dobavo in montažo digitalne-
ga radijskega sistema:

1. Ljubljana–Cerknica–DRS–34–
7GHz,

2. Litija (Sitarjevec)–Vače in Vače–
Polšnik–DRS–34–18GHz,

za potrebe Telekom Slovenije, d.d.,
PE Ljubljana, Stegne 19, Ljubljana.

3. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko ponudni-

ki dvignejo proti potrdilo o plačilu 15.000
SIT na žiro račun št. 50100-849-87150.

Razpisno dokumentacijo lahko ponudni-
ki prevzamejo osebno pri Saši Gornjec, dipl.
ek., 13. 5. 1998 in 14. 5. 1998 med 7. in
9. uro v poslovni stavbi Telekom Slovenije,
d.d., PE Ljubljana, Stegne 19, soba 3B-44,
tel. 061/151-11-70.

4. Orientacijska vrednost naročila:
Ocenjena vrednost naročila:
pod 1. znaša: 15,000.000 SIT,
pod 2. znaša: 20,000.000 SIT.
5. Rok dobave in zaključek montaže:

30. avgust 1998.
6. Merila za izbor najugodnejšega po-

nudnika so opredeljena v razpisni dokumen-
taciji naročnika in so: cena, rok dobave in
izvedbe del, reference ponudnika in kvalite-
ta že opravljenih del.

Naročnik si pridržuje pravico, da glede
na ostale kriterije, najcenejše ponudbe ne
šteje za najugodnejšo.

7. Rok za oddajo ponudb
Upoštevajo se vse ponudbe, ki jih prej-

me naročnik na svoj sedež do 29. 5. 1998
do 12. ure.

Ponudbe pošljite na naslov: Telekom
Slovenije, d.d., PE Ljubjana, Stegne 19,
Ljubljana, ali oddajte osebno v pisarni vlo-
žišča poslovne stavbe Stegne 19, Ljublja-
na, soba 4B-18.

9. Odpiranje ponudb bo 1. 6. 1998 v
sejni sobi št. 4A-06, poslovne stavbe Tele-
kom Slovenije, d.d., PE Ljubljana, Stegne
19, s pričetkom ob 9. uri.

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

10. Obvestilo o izbiri
O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo

ponudniki obveščeni najkasneje do 19. 6.
1998.

Telekom Slovenije, d.d.,
PE Ljubljana

Ob-2290
Na podlagi določil zakona o izvrševanju

proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 5/96 in 78/97), prvega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.

RS, št. 24/97) in proračuna Republike Slo-
venije za leto 1998 (Ur. l. RS, št. 34/98),
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, Kot-
nikova 5, Ljubljana, objavlja

javni razpis
na področju energetike za obnovljive

vire energije
1. Predmet razpisa
A) Financiranje sistemskih programov

izrabe obnovljivih virov energije, v celoti s
strani ministrstva. Ministrstvo bo financiralo
programe, ki pomenijo boljšo oceno razpo-
ložljivih potencialov za posamezne obnovlji-
ve vire energije (male hidroelektrarne, bio-
masa, geotermalna energija, solarna ener-
gija, veter, odpadna toplota, odpadki, itd.)
ter strategijo in pristop pri sistemskem spod-
bujanju investicij za posamezne vrste.

B) Sofiancniranje študij izvedljivosti in in-
vesticijsko tehnične dokumentacije za pro-
izvodnjo energije iz obnovljivih virov, s strani
ministrstva v višini do 50% njihove vredno-
sti, za konkretne investicije. Ministrstvo bo
sofinanciralo izdelavo investicijske doku-
mentacije za konkretne investicije, ki bodo
na podlagi proučitve tehničnih, ekonomskih
in finančnih pogojev omogočale investitor-
jem odločitev za realizacijo investicijskih pro-
jektov.

C) Nepovratne subvencije za investicij-
ske projekte obnovljivih virov energije (male
hidroelektrarne, sisteme daljinskega ogre-
vanja in kurilne naprave na lesno biomaso,
geotermalna energija, solarni sistemi za to-
plo vodo, fotovoltaika, elektrarne na veter in
toplarne in elektrarne na odpadke).

D) Program nepovratnih subvencij za
gospodinjstva (solarni sistemi za toplo vo-
do, toplotne črpalke, zimski vrtovi).

2. Vrednost razpisanih del
Okvirna vrednost za naloge po razpisa-

nih programih je 120,000.000 SIT.
3. Merila in pogoji
Za izvajanje razpisanih projektov pod A)

in B) lahko kandidirajo pravne osebe, ki so
registrirane po zakonu o gospodarskih druž-
bah. Za izvajanje projektov pod C) in D)
lahko kandidirajo pravne in fizične osebe.

Merila in pogoji za izbiro najugodnejših
ponudb za projekte pod točko A in B so:

– nivo in kvaliteta predloženega progra-
ma del,

– preglednost ciljev in predlaganih ukre-
pov,

– pristop pri organiziranju izvajanja del,
– reference vodje naloge in predlaga-

nih ekspertov na področju razpisanega pro-
grama,

– reference in kvalificiranost podjetja na
področju razpisanega programa,

– višina ponudbene cene.
Merila vezana na kakovost ponudbe in

ponudnika imajo prevladujoč vpliv pri izbiri v
primerjavi z višino ponudbene cene.

Izgradnja novih investicijskih projektov
obnovljivih virov energije pod točko C se
nepovratno sofinancira pod naslednjimi po-
goji:

– daljinsko ogrevanje s pomočjo bioma-
se, v višini do 25% investicijske vrednosti
projekta,

– kurilne naprave na biomaso, v višini do
15% investicijske vrednosti naprave z avto-
matsko dozirno napravo,
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– male hidroelektrarne, v višini do
20.000 SIT/kW,

– uporaba geotermalne energije, v višini
do 10.000 SIT/kW,

– vgradnja fotovoltaičnih celic za elektri-
ko, v višini do 240.000 SIT/kW,

– elektrarne na veter, v višini do
120.000 SIT/kW,

– toplarne in elektrarne na odpadke, v
višini do 120.000 SIT/kW,

– kurilne naprave ne smejo presegati
mejnih koncentracij emisij za male oziroma
srednje naprave, ki jih določa uredba o mej-
nih, opozorilnih in kritičnih emisijskih vred-
nostih snovi v zraku (Uradni list RS, št.
73/94).

Investicijski projekti za gospodinjstva pod
točko D se nepovratno sofinancirajo pod
naslednjimi pogoji:

– solarni sistemi za toplo vodo, največ
6 m2, v višini do 18.000 SIT/m2,

– zimski vrtovi, v višini do 100.000
SIT/enoto,

– toplotne črpalke, v višini do 50.000
SIT/enoto.

4. Vsebina ponudbe
Ponudbe morajo biti izdelane v sloven-

skem jeziku in predložena na predpisanem
obrazcu z zahtevanimi prilogami.

Za projekte pod točko A in B mora za
formalno popolnost vloga vsebovati nasled-
nje priloge:

1. usposobljenost ponudnika,
2. dokazilo o registraciji,
3. obvestilo o identifikaciji in razvrsti-

tvi po dejavnosti Statističnega urada,
4. boniteto ponudnika (BON 1 in

BON 2 ali BON 3),
5. program del,
6. predračun stroškov,
7. plan financiranja,
8. terminski plan,
9. seznam strokovnjakov,
10. vzorec pogodbe,
11. splošne pogoje za izvajanje po-

godbe,
12. izjavo, da ponudnik sprejema po-

goje iz razpisne dokumentacije,
13. pisne dokaze oziroma reference

o uspešnem izvajanju tovrstnih nalog v pre-
teklosti,

14. izjavo o zagotovitvi sredstev za po-
nudbe, kjer se zahteva sofinanciranje inve-
stitorjev.

Za projekte pod točko C mora vloga za
formalno popolnost vsebovati naslednje ele-
mente:

1. vlogo na predpisanem obrazcu,
2. dokazilo o registraciji,
3. obvestilo o identifikaciji in razvrsti-

tvi po dejavnosti Statističnega urada,
4. boniteto ponudnika (BON 1 in

BON 2 ali BON 3),
5. idejni projekt,
6. investicijski program ali študijo iz-

vedljivosti,
7. sklep organov upravljanja o naložbi,
8. dokazila za celotno finančno kon-

strukcijo projekta vključno z lastnimi sredstvi,
9. način zavarovanja pridobljenih fi-

nančnih sredstev,
10. lokacijsko in gradbeno dovoljenje.

Za projekte pod točko D mora vloga za
formalno popolnost vsebovati naslednje ele-
mente:

1. vlogo na predpisanem obrazcu,
2. osnovne tehnične podatke in načr-

te o napravah,
3. fotografijo vgrajene naprave,
4. fotokopije računov za opremo in

dela,
5. ustrezno dovoljenje upravnega or-

gana,
6. pozitivno oceno energetskega sve-

tovalca.
5. Rok za prijavo
Ponudniki naj pošljejo ponudbe, v enem

izvodu, na naslov: Ministrstvo za gospodar-
ske dejavnosti, Kotnikova 5, 1000 Ljublja-
na. Na ovitku mora biti naslov naročnika z
vidno oznako “Ne odpiraj, ponudba” in na-
vedbo javnega razpisa, na katerega se po-
nudba nanaša. Ovitki morajo biti zapečateni
ali zaprti tako, da je na odpiranju možno
preveriti, da so zaprti tako, kot so bili preda-
ni. Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

Neveljavnih (nepravočasno predloženih
ali nepravilno označenih) in nepopolnih po-
nudb komisija ne bo obravnavala.

Prvo javno odpiranje ponudb bo 29. 5.
1998, ob 10. uri, nato pa vsako zadnjo sre-
do v mesecu do porabe razpoložljivih prora-
čunskih sredstev, v prostorih Ministrstva za
gospodarske dejavnosti, Kotnikova 5, Ljub-
ljana.

Na javnem odpiranju bodo upoštevane
ponudbe, ki bodo prispele v vložišče mini-
strstva en dan pred javnim odpiranjem, do
15. ure.

Ponudniki bodo o izidu razpisa obvešče-
ni najkasneje v 45 dneh po odpiranju po-
nudb.

Razpisna dokumentacija je na voljo na
recepciji ministrstva na Kotnikovi 5, v Ljub-
ljani, vsak delovni dan od 8. do 14. ure.

Dodatne inforamcije posreduje Alojz Sa-
viozzi vsak delovni dan od 9. do 12. ure,
tel. 061/178-3285.

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti

Št. 35/98 Ob-2294
Občina Idrija, na podlagi zakona o javnih

naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Idrija, Mestni trg 1, Idrija, tel.
065/1719-100, kont. osebi Jože Močnik
in Rajko Bezeljak.

2. Predmet javnega razpisa:
Navedba vsebine: večja obnovitvena

in vzdrževalna dela na občinskih cestah
po naslednjem seznamu in vrstah del:

a) preplastitve občinskih lokalnih
cest v dolžini ca. 3 km:

Idrija–Vojsko,
Idrija–Rebro–Dole–Godovič,
Zala–Jelični vrh–Rebro–Ledinsko raz-

potje,
Predgriže–Spodnje Lome,
Podroteja–Idrijska bela;
b) obnova zidov, parapetnih zidov,

kron zidov in robnikov na lokalnih ce-
stah:

Idrija–Vojsko,
Idrija–Čekovnik–Kočevše;
c) dobava in montaža cestnih var-

nostnih ograj na lokalnih cestah.

3. Orientacijska vrednost naročila
a) preplastitve občinskih lokalnih cest:

18,000.000 SIT,
b) obnova zidov, parapetnih zidov, kron

zidov in robnikov na lokalnih cestah:
8,000.000 SIT,

c) dobava in montaža cestnih varnostnih
ograj: 2,500.000 SIT,

skupaj 28,500.000 SIT.
4. Pričetek in dokončanje del:
– pričetek: junij 1998,
– dokončanje: september 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in omejitve, ki bodo upoštevane pri oce-
njevanju ponudb:

– ugodnejša cena,
– fiksnost cen,
– plačilni pogoji,
– reference,
– usposobljenost,
– rok izvedbe, garancijski rok,
– ostale ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
Naročnik si pridržuje pravico izbire raz-

ličnih izvajalcev za posamezne vrste del in z
njimi sklene ločene pogodbe.

6. Rok za oddajo ponudbe
Ponudbe morajo biti vložene do vključno

28. 5. 1998 na vložišče Upravne enote Idri-
ja, Mestni trg 1, Idrija tel. 065/73-841,
kont. oseba Marinka Vidmar.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”,
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS, navedbo predmeta naročila “Ob-
nova občinskih cest” ter naslovom ponudni-
ka na zadnji strani kuverte.

7. Naslov – kraj, prostor, dan in ura jav-
nega odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 29. 5. 1998
ob 10. uri na naslovu Občina Idrija, Mestni
trg 1, Idrija v veliki sejni sobi.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 15. 6. 1998.

9. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumnetacijo lahko ponudni-

ki dvignejo na Občini Idrija, Mestni trg 1,
Idrija, vsak delovni dan od 8. do 12. ure pri
Jožetu Močnik ali Rajku Bezeljak (soba 17).
Razpisna dokumentacija je na razpolago do
28. 5. 1998 in jo ponudniki lahko dvignejo
ob dokazilu plačila cene razpisne dokumen-
tacije v višini 10.000 SIT na žiro račun Ob-
čine Idrija 52020-630-7085.

10. Dodatne informacije
Dodatne informacije lahko ponudniki do-

bijo na Občini Idrija, Mestni trg 1, Idrija, ali
po tel. 065/1719-100, kont. osebi Jože
Močnik ali Rajko Bezeljak.

Št. 35/98 Ob-2295
Občina Idrija, na podlagi zakona o javnih

naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Idrija, Mestni trg 1, Idrija, tel.
065/1719-100, kont. osebi Jože Močnik
in Rajko Bezeljak.

2. Predmet javnega razpisa:
Navedba vsebine: modernizacija ob-

činskih cest v sledečih krajevnih skup-
nostih:
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KS Vojsko–naselje Vojsko,
KS Kanomlja–naselje Gorenja Kanomlja,
KS Zavratec–naselje Zavratec, Potok,
KS Ledine–naselje Pečnik,
KS Črni Vrh–naselje Zadlog,
KS Idrija–mesto Idrija.
3. Orientacijska vrednost naročila znaša

30,000.000 SIT.
4. Pričetek in dokončanje del:
– pričetek: junij 1998,
– dokončanje: september 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in omejitve, ki bodo upoštevane pri oce-
njevanju ponudb:

– ugodnejša cena,
– fiksnost cen,
– plačilni pogoji,
– reference,
– usposobljenost,
– rok izvedbe, garancijski rok,
– ostale ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
6. Rok za oddajo ponudbe
Ponudbe morajo biti vložene do vključno

28. 5. 1998 na vložišče Upravne enote Idri-
ja, Mestni trg 1, Idrija tel. 065/73-841,
kont. oseba Marinka Vidmar.

Zapečatene  kuverte  morajo  biti  jasno
označene  z  napisom  “Ponudba  –  Ne
odpiraj”, številko objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS, navedbo predmeta na-
ročila “Modernizacija občinskih cest” ter
naslovom ponudnika na zadnji strani ku-
verte.

7. Naslov – kraj, prostor, dan in ura jav-
nega odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 29. 5. 1998
ob 11. uri na naslovu Občina Idrija, Mestni
trg 1, Idrija v veliki sejni sobi.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 15. 6. 1998.

9. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumnetacijo lahko ponudni-

ki dvignejo na Občini Idrija, Mestni trg 1,
Idrija, vsak delovni dan od 8. do 12. ure pri
Jožetu Močnik ali Rajku Bezeljak (soba 17).
Razpisna dokumentacija je na razpolago do
28. 5. 1998 in jo ponudniki lahko dvignejo
ob dokazilu plačila cene razpisne dokumen-
tacije v višini 10.000 SIT na žiro račun Ob-
čine Idrija 52020-630-7085.

10. Dodatne informacije
Dodatne informacije lahko ponudniki do-

bijo na Občini Idrija, Mestni trg 1, Idrija, ali
po tel. 065/1719-100, kont. osebi Jože
Močnik ali Rajko Bezeljak.

Občina Idrija

Št. 80/98 Ob-2296
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 naročnika: Zavod
dr. Marijana Borštnarja Dornava, Dornava
št. 128, Dornava, tel. 062/755-014, faks
062/755-050.

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

prehrano:
– skupina artiklov D: mleko in mlečni

izdelki: 10,179.166 SIT,

– skupina artiklov E: ostali prehram-
beni artikli: 18,267.500 SIT.

Ponudniki se lahko prijavijo za posa-
mezno skupino artiklov (D, E).

3. Orientacijska vrednost naročila:
28,446.666 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: začetek 1. 7. 1998 in za-
ključek 1. 5. 1999.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 1. 6. 1998 do
10. ure na naslov: Zavod dr. Marijana Boršt-
narja Dornava, Dornava št. 128, 2252 Dor-
nava, prevzemnik: Ciglar Marjeta, tajništvo,
tel. 062/755-014, faks 062/755-050.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 1. 6. 1998
ob 11. uri na naslovu: Zavod dr. Marijana
Borštnarja Dornava, Dornava št. 128, Dor-
nova, v konferenčni sobi Zavoda, odpiranje
vodi komisija, tel. 062/755-014, faks
062/755-050.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu javne-
ga razpisa najkasneje do 12. 6. 1998.

8. Kraj, čas in oseba pri kateri lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno do-
kumentacijo: Zavod dr. Marijana Borštnarja
Dornava, Dornava št. 128, Dornava, tel.
062/755-014, faks 062/755-050, kont.
oseba: Simona Petrovič.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 27. 5. 1998 za 3.000 SIT.

Način plačila: virman na račun št.
52400-603-30549.

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

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

čila: 26. 6. 1998.

Št. 107/98 Ob-2297
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 naročnika: Zavod
dr. Marijana Borštnarja Dornava, Dornova
št. 128, Dornava, tel. 062/755-014, faks
062/755-050.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: zdravila in sanitetni

material:
a) sanitetni in drugi material: 5,740.000

SIT,
b) zdravila: 7,672.000 SIT.
Ponudniki se lahko prijavijo za posa-

mezno skupino artiklov (A, B).
3. Orientacijska vrednost naročila:

13,412.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: začetek 1. 7. 1998 in za-
ključek 1. 7. 1999.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 29. 5. 1998 do
10. ure na naslov: Zavod dr. Marijana Boršt-
narja Dornava, Dornava št. 128, 2252 Dor-
nava, prevzemnik: Ciglar Marjeta, tajništvo,
tel. 062/755-014, faks 062/755-050.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 29. 5. 1998
ob 12. uri na naslovu: Zavod dr. Marijana
Borštnarja Dornava, Dornava št. 128, Dor-
nava, v konferenčni sobi Zavoda, odpiranje
vodi komisija, tel. 062/755-014, faks
062/755-050.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu javne-
ga razpisa najkasneje do 12. 6. 1998.

8. Kraj, čas in oseba pri kateri lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno do-
kumentacijo: Zavod dr. Marijana Borštnarja
Dornava, Dornava št. 128, Dornava, tel.
062/755-014, faks 062/755-050, kont.
oseba: Simona Petrovič.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 26. 5. 1998 za 3.000 SIT.

Način plačila: gotovinski na blagajni za-
voda ali negotovinski, z nakazilom na ŽR št.
52400-603-30549.

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

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

čila: 26. 6. 1998.
Zavod za varstvo in usposabljanje

dr. Marijana Borštnarja, Dornava

Ob-2311
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Zdravstveni dom Ravne na Koroškem,
kont. oseba Stanislav Pušnik, dr. med., Ob
Suhi 11, Ravne na Koroškem, tel.
0602/21-610, faks 0602/21-610.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: gradbena, obrtniška
in instalacijska dela pri prenovi
Zdravstvene postaje v Mežici.

3. Orientacijska vrednost naročila:
55,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: začetek 30. 6. 1998 in za-
ključek 30. 9. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: ponudbena cena, način plačila, rok
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izvedbe, reference pri izvajanju tovrstnih del
in druga merila navedena v razpisni doku-
mentaciji.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 8. 6. 1998 do
10. ure, na naslov: Zdravstveni dom Ravne
na Koroškem, prevzemnik tajništvo zavoda,
Ob Suhi 11, 2390 Ravne na Koroškem, tel.
0602/21-610, faks 0602/21-610.

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. 6. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Zdravstveni dom Rav-
ne na Koroškem, odpiranje vodi strokovna
komisija, Ob Suhi 11, Ravne na Koroškem,
tel. 0602/21-610, faks 0602/21-610.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 20. 6. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Zdravstveni dom Ravne na
Koroškem, kont. oseba Stanislav Pušnik,
dr. med. (pon., sreda, petek od 8. do
10. ure), Ob Suhi 11, Ravne na Koroškem,
tel. 0602/21-610, faks 0602/21-610.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 29. 5. 1998 za 10.000 SIT.

Način plačila na račun številka:
51830-603-33049.

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

Ponudba mora veljati do: 30. 7. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 30. 6. 1998.
Zdravstveni dom Ravne na Koroškem

Ob-2307B
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Institut “Jožef Stefan”, kont. oseba Štef-
ka Lavrič, Jamova 39, Ljubljana,
tel.177-33-54, faks 061/123-22-05, soba
št. C 142.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: sistem za načrtova-

nje zahtevnega vodenja redundantnih
robotov – subvencioniran s strani MZT v
okviru paketa IX pod zaporedno št. 112.

3. Orientacijska vrednost naročila:
9,800.000 SIT.

4. Dobavni rok: 2 meseca po podpisu
pogodbe.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 3. 6. 1998 do
12. ure, na naslov: Institut “Jožef Stefan”,
prevzemnik vložišče Instituta, Jamova 39,

vhod z Jadranske ulice, Ljubljana, tel.
177-39-00 (centrala), faks 061/12-35-400.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za sistem za načrtovanje zahtevnega vode-
nja redund. robotov” s številko objave jav-
nega razpisa v Uradnem listu RS in s točnim
naslovom ponudnika.

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

Javno odpiranje ponudb bo 4. 6. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Institut “Jožef Ste-
fan”, Jamova 39, sejna soba IJS, 1000 Ljub-
ljana, tel. 177-39-00 (centrala), faks
061/12-35-400.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 24. 6. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Institut “Jožef Stefan”, vlo-
žišče Instituta, Jamova 39, vhod z Jadran-
ske ulice, Ljubljana, tel. 177-39-00 (cen-
trala), faks 061/12-35-400, soba št. C
079.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
vsak dan od 8. do 12. ure v vložišču Institu-
ta do 18. 5. 1998 na podlagi predložitve
dokazila o predhodnem plačilu 5.000 SIT
na žiro račun ali na blagajni Instituta.

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

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu naročnika na podlagi pisne zahteve, po-
slane po pošti ali po faksu do 21. 5. 1998
– pisna pojasnila glede razpisne dokumen-
tacije bodo posredovana najkasneje do
25. 5. 1998.

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: 17. 7. 1998.
Institut “Jožef Stefan”

Ob-2321
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 Hrastnik, kont. osebe Kraner
Janez, Sihur Tomaž, Zalezina Ljubo, Pot
Vitka Pavliča 5, Hrastnik, tel. 0601/43-600,
faks 0601/44-041, soba št. 33.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izgradnja telovadni-
ce pri OŠ Narodnega Heroja Rajka –
podružnica Dol pri Hrastniku.

3. Orientacijska vrednost naročila:
220,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 26. 6. 1998 in/ali zaključek junij 1999.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 8. 6. 1998 do
12. ure, na naslov: Občina Hrastnik, Direk-
cija za prostor, okolje in javne komunalne
službe, prevzemnik vložišče, Pot Vitka Pa-
vliča 5, 1430 Hrastnik, tel. 0601/43-600,
faks 0601/44-041, soba št. 9.

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. 6. 1998
ob 13. uri, na naslovu: Sejna soba, Pot V.
Pavliča 5, Hrastnik.

Naročnik: Občina Hrastnik, odpiranje vo-
di Kraner Janez, Pot Vitka Pavliča 5, Hrast-
nik, tel. 0601/43-600, faks 0601/44-041.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 22. 6. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Direkcija za prostor, okolje
in javne komunalne službe, kont. osebe Kra-
ner Janez, Sihur Tomaž, Zalezina Ljubo, Pot
V. Pavliča 5, Hrastnik, tel. 0601/43-600,
faks 0601/44-041, soba št. 33.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 29. 5. 1998 za 50.000 SIT.

Način plačila: na ŽR Občine Hrastnik, z
navedbo predmeta naročila na račun števil-
ka: 52710-630-10061.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

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

čila: 19. 6. 1998.
Občina Hrastnik

Št. 308 Ob-2322
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: Veterinarski zavod Slovenija, kont. ose-
ba Albina Čad, Cesta v Mestni log 47a,
Ljubljana, p.p. 4251, tel. 061/334-033,
faks 061/334-033.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: izdobava treh do-

bavnih vozil vrste Pick-UP.
3. Orientacijska vrednost naročila:

4,500.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: 1,5 meseca ali 50 dni, za-
četek 8. 5. 1998 in zaključek 25. 6. 1998.

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

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upo-
števane preference za domače ponudnike.
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Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 18. 5. 1998 do
14. ure, na naslov: Veterinarski zavod Slo-
venije, prevzemnik tajništvo, Cesta v Mestni
log 47a, 1000 Ljubljana, p.p. 4251, tel.
061/334-033, faks 061/334-033.

6. Predložitev ponudbe
Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 20. 5. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Cesta v Mestni log
47a.

Naročnik: Veterinarski zavod Slovenije,
odpiranje vodi mag. Jernej Hočevar, Cesta
v Mestni log 47a, Ljubljana, tel., faks
061/334-033.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 2. 6. 1998.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Veterinarski zavod Sloveni-
je, kont. oseba Albina Čad, Cesta v Mestni
log 47a, Ljubljana, tel., faks 061/334-033.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 15. 5. 1998.

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

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

čila: 19. 6. 1998.
Veterinarski zavod Slovenije

Št. 40301-03/95-14 Ob-2312
Na podlagi določil zakona o javnih naro-

čilih (Ur. l. RS, št. 24/97) Mestna občina
Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, kot naročnik
objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za
obnovo cest v krajevnih skupnostih

Mestne občine Kranj
1. Naročnik: Mestna občina Kranj, Slo-

venski trg 1, Kranj.
2. Predmet razpisa: obnova cest v kra-

jevnih skupnostih Mestne občine Kranj.
3. Orientacijska vrednost razpisanih del:

60,000.000 SIT.
4. Predvideni rok izvajanja del
Pričetek del je takoj po podpisu pogod-

be, zaključek del do 30. 9. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše po-

nudbe:
– skladnost pogodbe z razpisnimi pogoji,
– ponudbena cena,
– reference ponudnikov pri takih oziro-

ma podobnih delih,
– rok garancije izvedenih del,
– ostale ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
6. Interesenti morajo oddati ponudbe tri-

deseti dan od dneva objave javnega razpisa
do 10. ure na Oddelku župana Mestne ob-
čine Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, soba 98.
Ponudba mora biti v zapečateni ovojnici z
oznako: “Ne odpiraj, ponudba za obnovo
cest v krajevnih skupnostih Mestne občine
Kranj.”

7. Javno odpiranje ponudb bo na dan
oddaje ponudb ob 11. uri v sobi 20/I,
zgradbe Mestne občine Kranj, Slovenski trg
1, Kranj.

8. Ponudniki bodo o izidu javnega razpi-
sa obveščeni v roku 15 dni od dneva odpi-
ranja ponudb.

9. Zainteresirani ponudniki lahko dvig-
nejo razpisno dokumentacijo pri Radu Pe-
čarju, v sobi 98 Mestne občine Kranj sedmi
dan od objave javnega razpisa od 8. do
12. ure.

Mestna občina Kranj

Št. 26/98 Ob-2215

Javni razpis
za izbiro izvajalca za izgradnjo

kanalizacije in čistilne naprave v
KS Črenšovci – II. faza

1. Naročnik: Občina Črenšovci, Prek-
murske čete 20, Črenšovci.

2. Predmet javnega naročila: izgradnja
kanalizacije in čistilne naprave v KS Čren-
šovci – II. faza.

3. Orientacijska vrednost naročila:
120,000.000 SIT.

4. Predvideni rok izgradnje: od 1. 8.
1998 do 31. 5. 1999.

5. Merila za izbiro najugodnejše po-
nudbe:

– cena,
– reference,
– plačilni pogoji,
– ostala merila določena z razpisno do-

kumentacijo.
6. Ponudniki morajo ponudbe predložiti

naročniku najkasneje do 12. ure tridesete-
ga dne od objave razpisa.

Ponudniki predložijo ponudbe v zaprti
kuverti z označbo “Ne odpiraj, ponudba za
izgradnjo kanalizacije in čistilne naprave v
KS Črenšovci – II. faza”.

Na kuverti mora biti naslov naročnika, na
hrbtni strani kuverte pa naslov pošiljatelja.

7. Javno odpiranje ponudb bo drugi de-
lovni dan po poteku razpisnega roka v sejni
sobi Občine Črenšovci ob 12. uri.

8. Ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v roku 5 dni po odpiranju po-
godb.

9. Zainteresirani naročniki lahko v razpi-
snem roku, vsak delovni dan dvignejo razpi-
sno dokumentacijo na podlagi predhodne
predložitve dokazila o vplačilu 10.000 SIT
za stroške, ki se nakažejo na ŽR Občine
Črenšovci, št. 51920-630-76155. Na ome-
njenem naslovu lahko ponudniki dobijo na
vpogled tudi kompletno projektno dokumen-
tacijo.

10. Dodatne informacije v zvezi z javnim
naročilom lahko ponudniki dobijo pri pod-
jetju Atrij, d.o.o., Gajska 39, Odranci – Ko-
larič Anton, tel. 069/71-245.

Občina Črenšovci

Št. 40/98 Ob-2216
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalcev brez omejitev

1. Naročnik: Lekarna Ljubljana, Ulica sta-
re pravde 11, Ljubljana, tel. 061/302-112,
telefaks 061/302-905.

2. Predmet javnega naročila: obnova
Lekarne Tabor na Metelkovi ulici 9 v
Ljubljani.

Navedba vsebine: vsebina javnega naro-
čila je izvedba rušitvenih, gradbenih, obrt-
niških in instalacijskih del za obnovitev pro-
storov Lekarne Tabor v pritličju Zdravstve-
nega doma Center na Metelkovi ulici 9 v
Ljubljani.

3. Orientacijska vrednost naročila je
21,000.000 SIT. Ponudnik mora pripraviti
ponudbo na podlagi projektne dokumenta-
cije, ki je sestavni del razpisne dokumenta-
cije in popisa del. Ponudba mora biti izdela-
na po sistemu fiksnih enotnih cen.

4. Roki izvedbe:
– pričetek del: 1. 7. 1998,
– zaključek del: 15. 8. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so opredeljena v razpisni dokumen-
taciji.

6. Rok za oddajo ponudb:
Ponudbe je treba oddati v tajništvu Le-

karne Ljubljana na Ulici stare pravde 11 v
Ljubljani osebno do 8. 6. 1998 do 13. ure.
Ponudbe je treba oddati v zapečateni ovoj-
nici z nazivom ponudnika in pripisom: “Le-
karna Tabor – Ponudba – Ne odpiraj”.

7. Javno odpiranje ponudb bo v sejni
sobi Lekarne Ljubljana (3. nadst.) na Ulici
stare pravde 11 v Ljubljani 8. 6. 1998 ob
13.30.

8. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni naj-
kasneje do 15. 6. 1998.

9. Interesenti lahko prevzamejo razpisno
dokumentacijo v tajništvu Lekarne Ljubljana
na Ulici stare pravde 11 v Ljubljani od 13. 5.
1998 do 26. 5. 1998 med 8.30 in 9.30 ob
predložitvi pooblastila in potrdila o vplačilu
30.000 SIT za kritje materialnih stroškov
razpisnega gradiva na žiro račun naročnika
št. 50101-603-45730.

10. Vsa pojasnila v zvezi z razpisom lah-
ko interesenti dobijo v roku iz 9. točke te
objave, med 8.30 in 9.30 pri Maji Horvat,
tel. 061/302-112.

Lekarna Ljubljana

Št. 31301-2/95-12/1121 Ob-2217
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 Kranj, Slovenski trg 1,
Kranj, kont. oseba: Tanja Varl, soba št. 143,
tel. 064/373-134, faks 064/373-167.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: priprava teksta in

fotografij, oblikovanje in tisk turistične-
ga prospekta Krajevne skupnosti Jošt.

Tehnični podatki: obseg: 12 ali 16 stra-
ni; format 210×210 mm; tisk: 5/5; papir:
bioglos 135 g; vezava: šivano; naklada:
5.000 izvodov.

3. Orientacijska vrednost naročila:
1,460.000 SIT.
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4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 24. 6. 1998, dokončanje 30. 9. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe:
– reference ponudnika (referenčni pro-

spekti),
– najugodnejša cena ob kvaliteti, opre-

deljeni v razpisu in
– celovitost ponudbe.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo

predložene najkasneje do 29. 5. 1998 do
12. ure na naslov: Mestna občina Kranj, Od-
delek za gospodarstvo, Slovenski trg 1,
4000 Kranj, prevzemnik: sprejemna pisar-
na, soba št. 156.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS z navedbo “Turistični prospekt
KS Jošt”. Na hrbtni strani mora biti označen
naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 29. 5. 1998
ob 12. uri v upravni stavbi Mestne občine
Kranj, Slovenski tg 1, soba št. 140. Odpira-
nje vodi strokovna komisija.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 13. 6. 1998.

8. Kraj, čas in oseba pri kateri lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno do-
kumentacijo: Mestna občina Kranj, Sloven-
ski trg 1, Kranj, Tanja Varl, soba št. 143,
tel. 064/373-134, faks 064/373-167.

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.
Mestna občina Kranj

Št. 263/98 Ob-2218
Na podlagi določil odredbe o financira-

nju in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz
sredstev proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 58/94, 19/95 in 22/96), uredbe
o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest (Ur.
l. RS, št. 38/94 in 20/95) in zakona o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 28/93,
24/97), Občina Radovljica v sodelovanju z
Zavodom za gozdove Slovenije, OE Bled
objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Naročnik: Občina Radovljica, Gorenj-
ska cesta 19, Radovljica.

2. Predmet razpisa:
a) ročna cestarska dela zajemajo ročna

čiščenja cestnih odvodnikov oziroma dražni-
kov, čiščenja cevnih in ploščatih propustov,
ročne izkope koritnic in prečnih kanalov, roč-
no posipanje cestišča, urejanje brežin in vzdr-
ževanje objektov na gozdnih cestah,

b) strojna vzdrževalna dela vsebujejo
gradnjo in profiliranje cestišča, valjanje ce-
stišča, nasipanje gramoznega materiala ter
vzdrževanje in izdelava objektov na gozdnih
cestah,

c) zimska vzdrževalna dela za sezono
1998/99. Pri tej postavki gre označevanje
gozdnih cest, pluženje in posipanje.

3. Orientacijska vrednost razpisanih del:
8,000.000 SIT.

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

4. Ponudba mora vsebovati: dokazilo o
registraciji, reference, cenik razpisanih del in
skupno vrednost razpisanih del, izhodiščni
cenik strojev, vključno s premiki in delovne
sile (v vseh cenah mora biti vključen promet-
ni davek), seznam lastne mehanizacije, os-
nutek pogodbe, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije, rok plačila, način spremem-
be cen, garancijski rok, delež proizvajalcev.
Ponudba mora biti sestavljena po istem vrst-
nem redu, kot je sestavljen gornji zahtevek.

5. Rok za izvedbo. Pričetek in obseg del
je po dogovoru in v skladu z razpoložljivimi
sredstvi, zaključek del je 1. 12. 1998. Dela
se izvajajo po kvantalnih operativnih planih.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so: celovitost ponudbe, reference,
usposobljenosti ponudnika za realizacijo po-
nudbenih del, cene po enoti mere, strojne
in delovne kapacitete, plačilni pogoji, fik-
snost cen, garancijski rok in druge ugodno-
sti ter druga merila, navedena v razpisni
dokumentaciji.

7. Rok za oddajo ponudb: ponudbe na
javni razpis predložite osebno ali po pošti
do dvajsetega dne po objavi v Uradnem li-
stu RS (dan objave v Uradnem listu RS se
ne šteje), do 12. ure v sprejemno pisarno
Občine Radovljica, Gorenjska c. 19, v zapr-
ti kuverti z oznako “Ne odpiraj” Javni razpis
za izbiro izvajalca vzdrževalnih del na gozd-
nih cestah Občine Radovljica. Ponudbe mo-
rajo biti označene tako, da je možno preve-
riti, da so zaprte tako, kot so bile predane.

8. Javno odpiranje ponudb bo dvajseti
dan po objavi v Uradnem listu RS (dan izda-
je Uradnega lista RS, se ne šteje) ob 14. uri
v sejni sobi Občine Radovljica, Gorenjska
c. 19, Radovljica.

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

10. Razpisno dokumnetacijo lahko po-
nudniki dvignejo na Zavodu za gozdove Slo-
venije, OE Bled, Ljubljanska cesta 19, Bled,
Odsek za gozdne prometnice in tehnologijo
dela pri Andreju Klinar, dipl. inž., z dokazi-
lom o plačilu stroškov razpisne dokumenta-
cije v višini 5.000 SIT, ki jo vplačajo na žiro
račun Zavoda za gozdove Slovenije, št.
50106-603-54908.

Občina Radovljica

Št. 351/7-2/98 Ob-2219

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,
064/881-846, faks 064/881-350.

2. Predmet javnega naročila: gradnja
poslovilnih vežic v Ratečah

– izvedba gradbenih, obrtniških in in-
stalacijskih del.

3. Orientacijska vrednost gradbenih,
obrtniških in instalacijskih del znaša
12,000.000 SIT.

4. Predvideni rok za izvedbo del: od
15. 6. 1998 do 15. 10. 1998.

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,
– ter druga merila, navedena v razpisni

dokumentaciji.
6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo

predložene najkasneje do 28. 5. 1998 do
12. 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 – Poslovilne vežice
Rateče.

7. Javno odpiranje ponudb bo 28. 5.
1998 ob 12.15 v sejni sobi Občine Kranj-
ska Gora, 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
pripisom: razpisna dokumentacija za poslo-
vilne vežice v Ratečah.

10. Ostali podatki:
Dodatne informacije bodo zainteresirani

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

Občina Kranjska Gora

Št. 417/2 Ob-2220
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Univerza v Mariboru – Fakulteta za stroj-
ništvo, Smetanova 17, Maribor, tel.
062/220-7500, faks 062/220-7990.

2. Predmet javnega naročila: storitev.
Navedba vsebine: dobava KES-FB me-

rilnega sistema za objektivno vrednote-
nje otipa tkanin (KES-FB1, KES-FB2,
KES-FB3, KES-FB4 in Auto Data Proces-
sing Unit).

3. Orientacijska vrednost naročila:
20,000.000 SIT.

Plačilni pogoji: 70% ob naročilu in 30% v
120 dneh od dneva naročila.

4. Rok dobave: 2 meseca po naročilu.
5. Pogoji za priznanje sposobnosti in do-

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

javnosti,
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– potrdilo sodišča, da proti ponudniku ni
uveden postopek prisilne poravnave, ste-
čajni postopek ali postopek likvidacije,

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

– potrdilo Agencije za plačilni promet ozi-
roma davčnega organa, da ima ponudnik
poravnavane svoje obveznosti iz naslova
davkov, taks in drugih dajatev, določenih z
zakonom,

– potrjen obrazec BON 1 in BON 2 ozi-
roma BON 3,

– potrjena garancija za resnost ponudbe,
– potrjena izjava banke, da bo ponudnik

dobil garancijo za dobro izvedbo posla,
– pogodba o dobavi.
6. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika: najnižja cena, druga merila, nave-
dena v razpisni dokumentaciji.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 22. 5. 1998 do 10. ure
na naslov: Univerza v Mariboru – Fakulteta za
strojništvo, Smetanova 17, Maribor.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 22. 5. 1998
ob 12. uri na naslovu: Fakulteta za strojniš-
tvo Maribor, odpiranje vodi mag. Janez Guit,
dipl. jur., Smetanova 17, Maribor, sejna so-
ba B-304.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 5. 6. 1998.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Univerza v Mariboru – Fa-
kulteta za strojništvo, Smetanova 17, 2000
Maribor, kont. oseba, Janko Zierer, tel.
062/220-7542, faks 062/220-7990.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 15. 5. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: negotovinsko, na račun
št. 51800-609-1029 s pripisom Razpisna
dokumentacija.

10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu:

Fakulteta za strojništvo, kont. oseba Jelka Ger-
šak, Smetanova 17, Maribor, faks
062/220-7990, samo pisno do 19. 5. 1998.

Univerza v Mariboru
Fakulteta za strojništvo

Št. 91/98 Ob-2324
Na podlagi 18. in 19. člena zakona o

javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objav-
lja Občina Šentilj

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Naročnika: Občina Šentilj, Šentilj 69,
Šentilj v Slovenskih goricah.

2. Predmet razpisa: izgradnja mrliške
veže na Zg. Velki.

3. Orientacijska vrednost: 17,000.000
SIT.

4. Predviden začetek del je junij1998,
dokončanje del oktober 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe:
– ponudbena cena,
– reference,
– plačilni pogoji,
– garancijski roki,
– rok dokončanja del,
– usposobljenost ponudnika za izvedbo

razpisanih del.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugod-

nejši.
6. Ponudniki morajo ponudbe z vso

ustrezno dokumentacijo predložiti najkasne-
je v 21 dneh od objave v Uradnem listu RS,
do 14. ure (ne glede na način prenosa).

Ponudniki predložijo ponudbe v zaprtih
kuvertah z označbo “Ne odpiraj – javni raz-
pis za mrliško vežo” (kuverta I, kuverta II).

Na kuverti mora biti naslov naročnika:
Občina Šentilj, Šentilj 69, 2212 Šentilj v
Slovenskih goricah, na hrbtni strani kuverte
pa naslov pošiljatelja.

Vsebina kuverte je predpisana v razpisni
dokumentaciji.

Nepravilno opremljene in pomanjkljive
ponudbe ne bodo upoštevane.

7. Javno odpiranje ponudb bo naslednji
delovni dan po poteku razpisnega roka v
prostorih naročnika ob 9. uri.

Pri odpiranju ponudb morajo imeti pred-
stavniki ponudnikov pisna pooblastila za za-
stopanje ponudnika.

8. Ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v roku 8 dni od odpiranja po-
nudb.

9. Zainteresirani ponudniki lahko dvigne-
jo razpisno dokumentacijo v razpisnem roku
na naslovu naročnika vsak delovni dan med
8. in 12. uro. Za dvig razpisne dokumentaci-
je je potrebno vplačati 5.000 SIT nepovrat-
nih sredstev na blagajni Občine Šentilj.

Št. 90/98 Ob-2325

Na podlagi 18. in 19. člena zakona o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objav-
lja Občina Šentilj

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Naročnika: Občina Šentilj, Šentilj 69,
Šentilj v Slovenskih goricah.

2. Predmet razpisa: izgradnja vodovod-
nega cevovoda Marija Snežna–Žitence,
krak Roj.

3. Orientacijska vrednost: 28,000.000
SIT.

4. Predviden začetek del je junij1998,
dokončanje del november 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe:
– ponudbena cena,
– reference,
– plačilni pogoji,
– garancijski roki,
– rok dokončanja del,
– usposobljenost ponudnika za izvedbo

razpisanih del.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugod-

nejši.
6. Ponudniki morajo ponudbe z vso

ustrezno dokumentacijo predložiti najkasne-
je v 21 dneh od objave v Uradnem listu RS,
do 14. ure (ne glede na način prenosa).

Ponudniki predložijo ponudbe v zaprtih
kuvertah z označbo “Ne odpiraj – javni raz-
pis za vodovod” (kuverta I, kuverta II).

Na kuverti mora biti naslov naročnika:
Občina Šentilj, Šentilj 69, 2212 Šentilj v
Slovenskih goricah, na hrbtni strani kuverte
pa naslov pošiljatelja.

Vsebina kuverte je predpisana v razpisni
dokumentaciji.

Nepravilno opremljene in pomanjkljive
ponudbe ne bodo upoštevane.

7. Javno odpiranje ponudb bo naslednji
delovni dan po poteku razpisnega roka v
prostorih naročnika ob 10. uri.

Pri odpiranju ponudb morajo imeti pred-
stavniki ponudnikov pisna pooblastila za za-
stopanje ponudnika.

8. Ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v roku 8 dni od odpiranja po-
nudb.

9. Zainteresirani ponudniki lahko dvigne-
jo razpisno dokumentacijo v razpisnem roku
na naslovu naročnika vsak delovni dan med
8. in 12. uro. Za dvig razpisne dokumentaci-
je je potrebno vplačati 5.000 SIT nepovrat-
nih sredstev na blagajni Občine Šentilj.

Občinski urad
Občina Šentilj

Št. 05-48/98 Ob-2354
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: Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o.,
kont. oseba Flak Branko, Hajdrihova 2/II,
Ljubljana, tel. 061/174-35-54, faks
222-633, soba št. 2, B7.

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

Navedba vsebine: zapiranje pretočne-
ga polja, sanacija tesnenja in obnova
protikorozijske zaščite segmentne za-
pornice v HE Vrhovo.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 29,000.000
SIT, začetek 8. 5. 1998, zaključek 4. 6.
1998.

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

5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane
pri ocenjevanju ponudb: najnižja cena, druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

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

Upoštevane  bodo  ponudbe,  ki  bodo
predložene  najkasneje  do  29.  5.  1998
do  10. ure,  na  naslov:  Savske  elektrar-
ne  Ljubljana,  d.o.o.,  prevzemnica  Prek-
savec Marija, Hajdrihova 2/II, Ljubljana, tel.
061/174-35-51, faks 222-633, soba št.
2, A1.1.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba javni razpis –
Zapiranje pretočnega polja sanacija tesne-
nja in obnova protikorozijske zaščite seg-
mentne zapornice v HE Vrhovo – Ne odpi-
raj” in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS.
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6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 29. 5. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Savske elektrarne
Ljubljana, d.o.o., odpiranje vodi Polak Dra-
go, Hajdrihova 2/II, Ljubljana, tel.
061/174-35-50, faks 222-633, sejna so-
ba (II. nadstropje).

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 12. 6. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Savske elektrarne Ljublja-
na, d.o.o., kont. oseba Flak Branko, Hajdri-
hova 2/II, Ljubljana, tel. 061/174-35-54,
faks 222-633, soba št. 2, B7.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 15. 5. 1998 med 7. in 10. uro za
30.000 SIT.

Način plačila: z virmanom – z oznako:
Zapiranje pretočnega polja, sanacija tesne-
nja in obnova protikorozijske zaščite seg-
mentne zapornice v HE Vrhovo, na račun
številka: 50106-601-27492 pri Agenciji za
plačilni promet, ekspozitura Ljubljana Vič.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o.,
kont. oseba Flak Branko, Hajdrihova 2/II,
Ljubljana, tel. 061/174-35-54, faks
222-633, soba št. 2, B7.

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: 30. 6. 1998.
Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o.,

Ljubljana

Ob-2356
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: Javni zavod Zdravstveni dom Ptuj, kont.
oseba Silvo Perko, ek., Potrčeva 19A, Ptuj,
tel. 062/771-251, faks 062/779-069.

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

zdravstvenega materiala.
3. Orientacijska vrednost naročila:

24,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: 24 mesecev, začetek 1. 7.
1998 in zaključek 30. 6. 2000.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 29. 5. 1998 do
12. ure, na naslov: Javni zavod Zdravstveni
dom Ptuj, prevzemnici Vlasta Mršek in So-
nja Drobnak, Potrčeva 19A, 2250 Ptuj, tel.
062/771-251, tajništvo.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 1. 6. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Javni zavod
Zdravstveni dom Ptuj, odpiranje vodi Cvet-
ka Merc, dipl. pravnica, Potrčeva 19A, Ptuj,
tel. 062/771-251, soba direktorja.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 15. 6. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo: Javni zavod Zdravstveni dom Ptuj,
kont. osebi Vlasta Mršek, Sonja Drobnak,
Potrčeva 19A, Ptuj, tel. 062/771-251, faks
062/779-069, tajništvo.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 25. 5. 1998 za 5.000 SIT po predhodni
enodnevni najavi.

Način plačila: negotovinsko na račun šte-
vilka: 52400-603-31322.

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: sklenitve po-

godbe.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 26. 6. 1998.
Javni zavod Zdravstveni dom Ptuj

Št. 512/1708-147 Ob-2361A

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: Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.,
Obrežna ul. 170, Maribor, kont. oseba San-
di Ritlop, tel. 062/30-050, 30-05-291, te-
lefaks 062/30-05-691.

2. Predmet javnega naročila: storitev in
blago.

Navedba vsebine: obnova prvega pre-
točnega polja HE Ožbalt.

3. Orientacijska vrednost naročila:
21,850.000 SIT.

4. Rok izvedbe del, oziroma začetka in
dokončanja del: pričetka predvidoma 30. 6.
1998 in končanja v 5 mesecih.

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

6. Predložitev ponudb
Ponudba mora biti oddana v zaprti ovoj-

nici, pravilno označena, in sicer: v desnem
spodnjem kotu naslov naročnika, v levem
spodnjem kotu se napiše predmet javnega
razpisa z označbo “Ponudba – Ne odpiraj, z
navedbo številke objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS, na hrbtni strani kuverte
mora biti označen naslov pošiljatelja.

Vse označbe morajo biti napisane z veli-
kimi tiskanimi črkami.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 29. 5. 1998 do
12. ure.

7. Javno odpiranje pravočasno prispelih
ponudb bo 1. 6. 1998 ob 12. uri v prosto-
rih Dravskih elektrarn Maribor, Obrežna
170, Maribor.

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

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

Nepravočasno prispele in nepravilno
opremljene ponudbe se ne bodo odpirale
in bodo vrnjene ponudniku neodprte.

8. Ponudniki bodo obveščeni o izidu raz-
pisa najkasneje v roku 22 dni po odpiranju
ponudb.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo: Dravske elektrarne Maribor,
Obrežna ul. 170, Maribor, vložišče, soba št.
16, tel. 062/30-05-389 med 8. in 12. uro.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
od 11. 5. do 14. 5. 1998 za 30.000 SIT,
ob predložitvi potrdila o plačilu.

Način plačila: negotovinsko na žiro ra-
čun št.: 51800-601-28970.

10. Dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom lahko ponudniki dobijo na tel.
062/30-050, 30-05-291, med 7. in 8. uro
pri Sandi Ritlop od 11. 5. do 15. 5. 1998.

Ogled objekta bo možen v torek, 19. 5.
1998 po predhodni telefonski najavi.

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

Ponudba mora veljati 45 dni od dneva
odpiranja ponudb.

Št. 512/1708-147 Ob-2361B

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: Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.,
Obrežna ul. 170, Maribor, kont. oseba San-
di Ritlop, tel. 062/30-050, 30-05-291, te-
lefaks 062/30-05-691.

2. Predmet javnega naročila: storitev in
blago.

Navedba vsebine: antikorozijska zašči-
ta opreme prvega pretočnega polja HE
Ožbalt.

3. Orientacijska vrednost naročila:
12,000.000 SIT.

4. Rok izvedbe del, oziroma začetka in
dokončanja del: pričetka predvidoma 30. 6.
1998 in končanja v 5 mesecih.

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

6. Predložitev ponudb
Ponudba mora biti oddana v zaprti ovoj-

nici, pravilno označena, in sicer: v desnem
spodnjem kotu naslova naročnika, v levem
spodnjem kotu se napiše predmet javnega
razpisa z označbo “Ponudba – Ne odpiraj, z
navedbo številke objave javnega razpisa v
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Uradnem listu RS, na hrbtni strani kuverte
mora biti označen naslov pošiljatelja.

Vse označbe morajo biti napisane z veli-
kimi tiskanimi črkami.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 29. 5. 1998 do
12. ure.

7. Javno odpiranje pravočasno prispelih
ponudb bo 1. 6. 1998 ob 11. uri v prosto-
rih Dravskih elektrarn Maribor, Obrežna
170, Maribor.

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

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

Nepravočasno prispele in nepravilno
opremljene ponudbe se ne bodo odpirale
in bodo vrnjene ponudniku neodprte.

8. Ponudniki bodo obveščeni o izidu raz-
pisa najkasneje v roku 22 dni po odpiranju
ponudb.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Dravske elektrarne Maribor,
Obrežna ul. 170, Maribor, vložišče, soba
št. 16, tel. 062/30-05-389 med 8. in
12. uro.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
od 11. 5. do 14. 5. 1998 za 30.000 SIT,
ob predložitvi potrdila o plačilu.

Način plačila: negotovinsko na žiro ra-
čun št.: 51800-601-28970.

10. Dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom lahko ponudniki dobijo na tel.
062/30-050, 30-05-291, med 7. in 8. uro
pri Sandi Ritlop od 11. 5. do 15. 5. 1998.

Ogled objekta bo možen v torek, 19. 5.
1998 po predhodni telefonski najavi.

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

Ponudba mora veljati 45 dni od dneva
odpiranja ponudb.

Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.,
Maribor

Ob-2343
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 Brda, kont. oseba Simčič Ton-
ka, Trg 25. maja 2, Dobrovo, tel.
065/42-233, faks 065/42-233, soba št.
20/II.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: modernizacija kra-
jevnih cest v naseljih: Fojana, Imenje in
Biljana-Robida.

3. Orientacijska vrednost naročila:
23,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 30 dni, začetek 1. 7. 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. 6. 1998 do
12. ure, na naslov: Občina Brda, prevzem-
nica Tatjana Verderber, Trg 25. maja 2,
5212 Dobrovo, tel. 065/42-233, faks
065/42-233, soba št. 14/I.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 8. 6. 1998
ob 12.15, na naslovu: Občina Brda, odpi-
ranje vodi Simčič Tonka, Trg 25. maja 2,
Dobrovo, tel. 065/42-233, faks
065/42-233, soba št. 10/I.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 30. 6. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Brda, kont. oseba
Tatjana Verderber, Trg 25. maja 2, Dobro-
vo, tel. 065/42-233, faks 065/42-233, so-
ba št. 14/I.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
za 4.000 SIT.

Način plačila: virmansko, na račun šte-
vilka: 52000-630-7017.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Občina Brda, kont. oseba Simčič Ton-
ka, Trg 25. maja 2, Dobrovo, tel.
065/42-233, faks 065/42-233, soba št.
20/II.

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: 30. 6. 1998.

Ob-2344
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 Brda, kont. oseba Simčič Ton-
ka, Trg 25. maja 2, Dobrovo, tel.
065/42-233, faks 065/42-233, soba št.
20/II.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: oprema prostorov za

prizidek k osnovni šoli in vrtcu na Do-
brovem.

3. Orientacijska vrednost naročila:
10,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 2 meseca in/ali 60 dni.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

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

Pri ocenjevanju ne bodo upoštevane
preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 20. 5. 1998 do
12. ure, na naslov: Občina Brda, prevzem-
nica Tatjana Verderber, Trg 25. maja 2,

5212 Dobrovo, tel. 065/42-233, faks
065/42-233, soba št. 14/I.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 20. 5. 1998
ob 12.15, na naslovu: Občina Brda, odpi-
ranje vodi Vetrih Marjan, Trg 25. maja 2,
Dobrovo, tel. 065/42-233, faks
065/42-233, soba št. 10/I.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 20. 6. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Brda, kont. oseba
Tatjana Verderber, Trg 25. maja 2, Dobro-
vo, tel. 065/42-233, faks 065/42-233, so-
ba št. 14/I.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 18. 5. 1998 za 4.000 SIT.

Način plačila: virmansko, na račun šte-
vilka: 52000-630-7017.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Občina Brda, kont. oseba Simčič Ton-
ka, Trg 25. maja 2, Dobrovo, tel.
065/42-233, faks 065/42-233, soba št.
20/II.

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

Ponudba mora veljati do 20. 6. 1998.
Občina Brda

Ob-2346

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: Republiški zavod za zaposlovanje, kont.
oseba Mija Poglajen, Glinška 12, Ljubljana,
tel. 125-14-41, faks 125-98-23.

2. Predmet javnega naročila: blago,
gradbena dela.

Navedba vsebine: adaptacija poslovnih
prostorov in dobava ter montaža pisar-
niške opreme za RZZ, Center za informi-
ranje in poklicno svetovanje (CIPS).

3. Orientacijska vrednost naročila:
15,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 7. 1998 in zaključek 31. 8. 1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 28. 5. 1998, na
naslov: Republiški zavod za zaposlovanje,
prevzemnica Milena Kyrinov, Glinška 12,
1000 Ljubljana, tel. 125-98-07, faks
125-98-23, vložišče.
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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 28. 5. 1998
ob 12.30, na naslovu: Republiški zavod za
zaposlovanje, kont. oseba Mija Poglajen,
Glinška 12, Ljubljana, tel. 125-14-41.

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 razpisno
dokumentacijo: Republiški zavod za zapo-
slovanje, kont. oseba Milena Kyrinov, Glinš-
ka 12, Ljubljana, tel. 125-98-07, vložišče
do 15. ure.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 15. 5. 1998 za 15.000 SIT.

Način plačila: virman, na račun številka:
50106-603-44712.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Republiški zavod za zaposlovanje, kont.
oseba Mija Poglajen, Glinška 12, Ljubljana,
tel. 125-14-41.

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: 19. 6. 1998.
Republiški zavod za zaposlovanje

Ljubljana

Št. 40310/0014/98 0700 10 Ob-2347
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 Ferdo Jehart, Ul. heroja Staneta 1, Mari-
bor, tel. 062/2201-314, faks
062/2201-293, soba št. 340.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: obnova strešne kri-
tine nad severovzhodnim delom objek-
ta Pokrajinski muzej Maribor, Grajska
ulica 2, Maribor.

3. Orientacijska vrednost naročila:
14,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 1 mesec, začetek 15. 6.
1998 in zaključek 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 bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike v viši-
ni 10%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 27. 5. 1998 do
11.30, na naslov: Mestna občina Maribor,
Mestna uprava, Oddelek za družbene de-

javnosti, prevzemnik Ferdo Jehart, Ul. he-
roja Staneta 1, 2000 Maribor, tel.
062/2201-314, faks 062/2201-293, so-
ba št. 340.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 27. 5. 1998
ob 12.30, na naslovu: Mestna občina Mari-
bor, Mestna uprava, Oddelek za družbene
dejavnosti, odpiranje vodi Ferdo Jehart, Ul.
heroja Staneta 1, Maribor, tel.
062/2201-314, 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 10. 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 Ferdo Jehart, Ul. he-
roja Staneta 1, Maribor, tel.
062/2201-314, faks 062/2201-293, so-
ba št. 340.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 27. 5. 1998.

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

Ponudba mora veljati do 27. 7. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 10. 6. 1998.

Št. 40310/0052/97 0700 10 Ob-2348
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 Ferdo Jehart, Ul. heroja Staneta 1, Mari-
bor, tel. 062/2201-314, faks
062/2201-293, soba št. 340.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: gradbeno obrtniška
in instalacijska dela za ureditev mansar-
de zobozdravstvene ambulante na Sve-
tozarevski 21 v Mariboru.

3. Orientacijska vrednost naročila:
26,834.000 SIT.

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

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 27. 5. 1998 do
11.30, na naslov: Mestna občina Maribor,
Mestna uprava, Oddelek za družbene de-

javnosti, prevzemnik Ferdo Jehart, Ul. he-
roja Staneta 1, 2000 Maribor, tel.
062/2201-314, faks 062/2201-293, so-
ba št. 340.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 27. 5. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Mestna občina Mari-
bor, Mestna uprava, Oddelek za družbene
dejavnosti, odpiranje vodi Ferdo Jehart, Ul.
heroja Staneta 1, Maribor, tel.
062/2201-314, 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 8. 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 Ferdo Jehart, Ul. he-
roja Staneta 1, Maribor, tel.
062/2201-314, faks 062/2201-293, so-
ba št. 340.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 27. 5. 1998.

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

Ponudba mora veljati do 27. 7. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 10. 6. 1998.
Mestna občina Maribor

Mestna uprava

Št. 001088 Ob-2349

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 Ravne-Prevalje, Čečovje 12/a,
Ravne na Koroškem, kont. oseba Stanislav
Osojnik, Gozdarska pot 11, Ravne na Ko-
roškem, tel. 0602/21-495, faks
0602/20-182.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: obnovitvena dela,
športni pod in oprema športne dvorane
pri Osnovni šoli Prežihovega Voranca
Ravne na Koroškem.

Ponudba zajema gradbena dela, doba-
vo in montažo športnega poda, dobavo in
montažo športne opreme, zaščitni pod, fik-
sne in premične tribune, zaščite oken in
drobna športna oprema. Ponudba je lahko
celovita ali za posamezne elemente po po-
pisu.

3. Orientacijska vrednost naročila:
29,750.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 20. 6. 1998 in zaključek 10. 8. 1998.

Naročnik si pridržuje pravico, da nekate-
ra dela iz predmeta javnega razpisa, izvede
v kasnejšem roku.
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5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji, ponudbena cena.

Merila za izbiro najugodnejšega ponud-
nika so ponudbena cena, reference ponud-
nika, plačilni pogoji, morebitne druge ugod-
nosti, ki jih nudi ponudnik.

Najnižja cena ni nujno najugodnejša po-
nudbena cena.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 1. 6. 1998 do
12. ure, na naslov: Občina Ravne-Prevalje,
prevzemnica Darja Piko, Čečovje 12a,
2390 Ravne na Koroškem, tel.
0602/22-821, faks 0602/23-638, spre-
jemna pisarna.

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 3. 6. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Občina Ravne-Pre-
valje, odpiranje vodi Ervin Rozman, Čečov-
je 12/a, Ravne na Koroškem, tel.
0602/22-821, faks 0602/23-638.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 11. 6. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: SGP Kograd Inženiring,
d.o.o., kont. oseba Zdenka Šmid, Maribor-
ska c. 3, 2370 Dravograd, tel.
0602/83-141, faks 0602/83-023.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 20. 5. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: nakazilo z oznako “Pristoj-
bina za razpis – ŠD“, na račun številka: ŽR
51820-601-85114.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: SGP Kograd Inženiring, d.o.o., kont.
osebi Miran Švarc ali Zdenka Šmid, Mari-
borska c. 3, Dravograd, tel. 0602/83-141,
faks 0602/83-023..

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: 20. 6. 1998.
SGP Kograd Inženiring, d.o.o.

Dravograd

Ob-2350
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 gospodarske dejavnosti,
kont. oseba Alojz Saviozzi, Kotnikova 5,
Ljubljana, tel. 061/1783-285, faks
061/13-26-094.

2. Predmet javnega naročila: storitve.

Navedba vsebine:
A) Financiranje sistemskih progra-

mov obnovlj. virov energije.
B) Sofinanciranje študij izvedeljivosti

in invest. dokument.
C) Nepovratne subvencije za investi-

cijske projekte OVE.
D) Program nepovratnih subvencij za

gospodinjstva.
3. Orientacijska vrednost naročila:

120,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: 6 mesecev, začetek junij
1998 in/ali zaključek 31. 12. 1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 28. 5. 1998 do
15. ure, na naslov: Ministrstvo za gospo-
darske dejavnosti, prevzemnik vložišče,
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, tel.
061/1783-311, faks 061/13-26-094,
vložišče.

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 29. 6. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Ministrstvo za gos-
podarske dejavnosti, odpiranje vodi Alojz
Saviozzi, Kotnikova 5, Ljubljana, tel.
061/1783-285, faks 061/13-26-094, ma-
la sejna soba.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 13. 7. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Ministrstvo za gospodarske
dejavnosti, kont. oseba receptor, Kotnikova
5, Ljubljana, tel. 061/1783-311, faks
061/13-26-094, recepcija.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 28. 5. 1998.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Ministrstvo za gospodarske dejavnosti,
kont. oseba Alojz Saviozzi, Kotnikova 5,
Ljubljana, tel. 061/1783-285, faks
061/13-26-094.

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

Ponudba mora veljati do 28. 7. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 17. 7. 1998.
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti

Su 42/98-23 Ob-2364
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: Ustavno sodišče Republi-
ke Slovenije, Beethovnova ulica 10, Ljublja-
na, telefon 061/17-76-400, faks:
061/210-451.

2. Predmet javnega naročila: obnovitve-
na in druga investicijsko-vzdrževalna dela.

Navedba vsebine: gradbena, obrtniška
in instalacijska dela za delno obnovo
objekta na Beethovnovi ulici 10 v Ljub-
ljani, ki obsegajo dodatno podkletitev in
obnovo dela prostorov v pritličju ob
Beethovnovi ulici (faza E) in v drugem
nadstropju (faza D):

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

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

lacij,
d) klimatizacijo in prezračevanje prosto-

rov.
Naročnik si pridržuje pravico do fazne

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

3. Orientacijska vrednost naročila je
95,000.000 SIT. Ponudnik izračuna svoje
cene po sistemu fiksnih enotnih cen in na
podlagi količin iz popisa del, ki ga vsebuje
razpisna dokumentacija.

4. Roki izvedbe:
Pričetek del: 3. 7. 1998.
Dokončanje del: 31. 8. 1998 za drugo

nadstopje, 16. 10. 1998 za klet in pritličje.
5. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika vsebuje razpisna dokumentacija.
6. Ogled objekta bo 22. 5. 1998 ob

14. uri.
7. Rok za oddajo ponudb je 8. 6. 1998

do 10. ure v glavni pisarni Ustavnega so-
dišča, pritličje, Beethovnova ulica 10, Ljub-
ljana. Ponudbe je treba oddati osebno v
zapečateni ovojnici z nazivom ponudnika
in pripisom “Obnovitvena in investicij-
sko-vzdrževalna  dela  -  Ponudba  -  Ne
odpiraj.“

8. Javno odpiranje ponudb bo v razprav-
ni dvorani ustavnega sodišča, 1. nadstrop-
je, Beethovnova ulica 10, Ljubljana, dne
8. 6. 1998 ob 10.30.

9. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni naj-
kasneje do 17. 6. 1998.

10. Interesenti lahko dvigujejo razpisno
dokumentacijo na ustavnem sodišču, Beet-
hovnova ulica 10, Ljubljana od 13. 5. do
vključno 26. 5. 1998 med 9. in 10. uro pri
Metki Štimec-Janeš, ob predložitvi poobla-
stila in potrdila o vplačilu 50.000 SIT za
kritje materialnih stroškov razpisnega gradi-
va na žiro račun naročnika št.
50100-637-55167.

11. Vsa pojasnila v zvezi z razpisom lah-
ko dobijo interesenti telefonično v roku iz
10. točke razpisa, med 8. in 11. uro, pri
Janku Korenu, na Ustavnem sodišču, Beet-
hovnova ulica 10, Ljubljana, telefon
061/17-76-400.

Ustavno sodišče Republike Slovenije

Ob-2370
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: Občina Kočevje, Ljubljanska c. 26, Ko-
čevje, kont. oseba Lovko Marko, tel.
061/851-343, faks 061/855-531, soba
št. 27.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izgradnja vodovoda
Knežja lipa.

3. Orientacijska vrednost naročila:
25,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 15. 7. 1998 in/ali zaključek 31. 12.
1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene (ne glede na vrsto prenosa) naj-
kasneje do 8. 6. 1998 do 10. ure, na na-
slov: Občina Kočevje, Ljubljanska c. 26,
1330 Kočevje – vložišče, prevzemnici Hor-
vat Jelka in Kravanja Ana, tel.
061/851-026, faks 061/855-531.

6. Zapečatene kuverte morajo biti ja-
sno označene z napisom “Ponudba – Ne
odpiraj” in številko objave javnega razpisa
v Uradnem listu RS ter z navedbo predme-
ta naročila “Vodovod Knežja lipa“. Na ku-
verti mora biti navedeno tudi ime in naslov
ponudnika.

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

Javno  odpiranje  ponudb  bo  9.  6.
1998  ob  8.  uri,  na  naslovu:  Občina
Kočevje,  Ljubljanska c.  26,  Kočevje,
odpiranje vodi strokovna komisija, ki jo ime-
nuje naročnik, tel. 061/851-834, faks
061/855-531.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje v roku 15 dni od dneva odpi-
ranja ponudb.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Kočevje, Ljub-
ljanska c. 26, Kočevje, kont. oseba Lovko
Marko, tel. 061/851-343, faks
061/855-531.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 1. 6. 1998, za protiplačilo 10.000 SIT
na žiro račun naročnika, št.
51300-630-10077, pri APP RS Izpostava
Kočevje, z navedbo predmeta naročila.

10. Naročnik si pridržuje pravico do
sklenitve pogodbe v zmanjšanjem obsegu
od razpisanega, pa tudi, da javnega naro-
čila ne odda nobenemu od ponudnikov. O
morebitnih odstopanjih na podlagi tehnič-
nih oziroma finančnih razlogov se bo na-
ročnik pogajal z najugodnejšim ponudni-
kom pred sklenitvijo pogodbe. V vseh na-
vedenih primerih izbrani ponudnik nima
pravice do uveljavljanja odškodnine. Na-
ročnik ne odgovarja za škodo, ki bi jo po-
nudniki utrpeli, ker njihova ponudba ni bila
sprejeta.

Predstavniki ponudnikov morajo pri jav-
nem razpisu imeti pisna pooblastila za za-
stopanje.

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

Ponudba  mora  veljati  do:  90  dni  po
izbiri.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 35 dni po objavi v Uradnem listu RS.

Ob-2371

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 Kočevje, Ljubljanska c. 26, Ko-
čevje, kont. oseba Lovko Marko, tel.
061/851-343, faks 061/855-531, soba
št. 27.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: vključitev vrtin v vo-
dovodno omrežje v Dolu.

3. Orientacijska vrednost naročila:
35,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 9. 1998 in/ali zaključek – fazna iz-
gradnja v odvisnosti od priliva sredstev.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene (ne glede na vrsto prenosa) naj-
kasneje do 8. 6. 1998 do 10. ure, na na-
slov: Občina Kočevje, Ljubljanska c. 26,
1330 Kočevje – vložišče, prevzemnici Hor-
vat Jelka in Kravanja Ana, tel.
061/851-026, faks 061/855-531.

6. Zapečatene kuverte morajo biti ja-
sno označene z napisom “Ponudba – Ne
odpiraj” in številko objave javnega razpisa
v Uradnem listu RS ter z navedbo predme-
ta naročila “Vodovod Dol“. Na kuverti mora
biti navedeno tudi ime in naslov ponud-
nika.

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

Javno odpiranje ponudb bo 9. 6. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Občina Kočevje, Ljub-
ljanska c. 26, Kočevje, odpiranje vodi stro-
kovna komisija, ki jo imenuje naročnik, tel.
061/851-834, faks 061/855-531.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje v roku 15 dni od dneva odpi-
ranja ponudb.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Kočevje, Ljubljan-
ska c. 26, Kočevje, kont. oseba Lovko Mar-
ko, tel. 061/851-343, faks 061/855-531.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 1. 6. 1998, za protiplačilo 10.000 SIT
na žiro račun naročnika, št.
51300-630-10077, pri APP RS Izpostava
Kočevje, z navedbo predmeta naročila.

10. Naročnik si pridržuje pravico do skle-
nitve pogodbe v zmanjšanjem obsegu od
razpisanega, pa tudi, da javnega naročila
ne odda nobenemu od ponudnikov. O mo-
rebitnih odstopanjih na podlagi tehničnih
oziroma finančnih razlogov se bo naročnik
pogajal z najugodnejšim ponudnikom pred
sklenitvijo pogodbe. V vseh navedenih pri-
merih izbrani ponudnik nima pravice do uve-
ljavljanja odškodnine. Naročnik ne odgovar-
ja za škodo, ki bi jo ponudniki utrpeli, ker
njihova ponudba ni bila sprejeta.

Predstavniki ponudnikov morajo pri jav-
nem razpisu imeti pisna pooblastila za za-
stopanje.

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

Ponudba  mora  veljati  do:  90  dni  po
izbiri.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 35 dni po objavi v Uradnem listu RS.

Občina Kočevje

Ob-2372
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca, Ma-
ribor, 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: brizge in igle, potro-

šni material za sterilizacijo in drugo bla-
go za splošno medicino, inštrumenti in
manjši medicinski pripomočki ter RTG
filmi, sredstva za razvijanje in njihovi pri-
pomočki.

3. Orientacijska vrednost naročila:
29,000.000 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 in reference ponudnika.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 29. 5. 1998 do
12. ure, na naslov: Zdravstveni dom dr.
Adolfa Drolca, Maribor, prevzemnik pravna
služba Ul. talcev 9, 2000 Maribor, tel.
062/2286-260, soba št. 414.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 1. 6. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Zdravstveni dom dr.
Adolfa Drolca, Maribor, odpiranje vodi mag.
Bojana Filej, dipl. org. dela, Ul. talcev 9,
Maribor, tel. 062/2286-283, sejna soba
št. 426/III.
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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 zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca,
Maribor, kont. oseba Čretnik Zdenka, prav-
nik, Ul. talcev 9, Maribor, tel. 062/2286-260,
faks 062/29-481, soba št. 414.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 25. 5. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: negotovinsko, na račun
številka: 51800-603-31999.

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  podpisa

pogodbe.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 19. 6. 1998.
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca

Maribor

Št. 106/98 Ob-2373
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Poklicna gasilska enota Krško, oseba
direktor – poveljnik, Kolar Blaž-Željko, To-
varniška 19, Krško, tel. 0608/21-489, faks
0808/22-905.

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

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

3. Orientacijska vrednost naročila:
25,000.000 SIT.

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

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 29. 5. 1998 do
12. ure, na naslov: Poklicna gasilska enota
Krško, Tovarniška 19, 8270 Krško, prev-
zemnik tajništvo Kranjc Vlasta, od 8. do
13. ure, vsak delovni dan, tel.
0608/21-489, faks 0608/22-905.

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 29. 5. 1998
ob 12.30, na naslovu: Poklicna gasilska
enota Krško, Tovarniška 19, Krško, odpira-
nje vodi predsednik strokovne komisije.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 8. 6. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Poklicna gasilska enota Kr-
ško, Tovarniška 19, Krško, kont. oseba
Dvoršek Stanislav, pomočnik
direktorja-poveljnika, tel. 0608/21-489,
faks 0608/22-905, vsak delovnik od 8. do
13. ure.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 25. 5. 1998, po predhodnem plačilu
10.000 SIT, kot nepovratna sredstva na ži-
ro račun številka 51600-603-31247.

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

Poklicna gasilska enota Krško

Ob-2397
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Elektro Primorska, d.d., Javno podjetje
za distribucijo električne energije, Erjavče-
va 22, Nova Gorica, tel. 065/22-311, faks
065/23-212, kont. oseba Živan Savković,
dipl. inž. gr., ali Tomislav Kogoj, dipl. inž. el.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: pripravljalna in grad-
bena dela na objektu RTP Dekani
110/20/10 kV.

3. Orientacijska vrednost naročila:
100,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek avgust 1998 in zaključek november
1999.

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

6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
prispele ali bodo predložene v tajništvo
Elektro Primorske, d.d., Erjavčeva 22, No-
va Gorica, najkasneje do 12. 6. 1998 do
12. ure, ali poslane po pošti priporočeno s
povratnico na naslov naročnika do navede-
nega roka.

7. Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ne odpiraj – ponud-
ba za RTP Dekani 110/20/10 kV – Priprav-
ljalna in gradbena dela” in številko objave
javnega razpisa v Uradnem listu RS. Na hrbt-
ni strani ovojnice mora biti označen naslov
pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 16. 6. 1998
ob 9. uri, v sejni dvorani Elektro Primorske,
Erjavčeva 22, Nova Gorica. Odpiranje bo
vodil Dominik Nemec, dipl. inž. el.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje v roku 7 dni od sprejema
sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.

10. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Elektro Primorska, d.d., No-
va Gorica, Erjavčeva 22, 5000 Nova Gori-
ca – pri administratorki tehničnega sektorja
– Andreji Smole.

Razpisna dokumentacija je na razpola-
go do vključno 20. 5. 1998, med 9. in
11. uro, po enodnevni predhodni najavi po
pošti ali po faksu 065/23-212 in ob pred-
ložitvi dokazila o plačilu razpisne dokumen-
tacije.

Način plačila razpisne dokumentacije:
50.000 SIT na ŽR št. 52000-601-22566,
s pripisom razpisna dokumentacija Dekani.

11. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 1. točko.
Naročnik bo organiziral predhodni se-

stanek s ponudniki dne 22. 5. 1998, od
10. do 12. ure, na objektu RTP 35/10 kV
Dekani v Dekanih.

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

Ponudba mora veljati do 5. 9. 1998.
Elektro Primorska, d.d.

Nova Gorica

Ob-2382
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 Novo mesto, kont. ose-
ba Danica Okleščen, Seidlova cesta 1, No-
vo mesto, tel. 068/317-206, faks
068/322-731, soba št. 46.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: dobava in montaža

tribun v športni dvorani Marof v Novem
mestu.

3. Orientacijska vrednost naročila:
20,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 2 meseca ali 60 dni, zače-
tek 1. 7. 1998 in zaključek 1. 9. 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 29. 5. 1998 do
10. ure, na naslov: Mestna občina Novo
mesto, prevzemnik Služba za investicije (Da-
nica Okleščen), Seidlova cesta 1, 8000 No-
vo mesto, tel. 068/317-206, faks
068/322-731, soba št. 46.

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 3. 6. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Mestna občina Novo
mesto, odpiranje vodi Pavle Jenič, d.i.g.,
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Seidlova cesta 1, Novo mesto, faks
068/322-731, soba št. 67/2.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje 20 dni po odpiranju.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Mestna občina Novo me-
sto, Služba za investicije, kont. oseba Dani-
ca Okleščen, Seidlova cesta 1, Novo me-
sto, tel. 068/317-206, faks 068/322-731,
soba št. 46.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 21. 5. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: z virmanom z oznako: “Za
razpisno dokumentacijo Tribune–Marof”, na
račun številka: 52100-630-40-115.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Mestna občina Novo mesto, Služba za
investicije, kont. oseba Danica Okleščen,
Seidlova cesta 1, Novo mesto, tel.
068/317-206, faks 068/322-731, soba
št. 46.

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

Ponudba mora veljati do: 1. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 26. 6. 1998.

Ob-2383
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 Novo mesto, kont. ose-
ba Danica Okleščen, Seidlova cesta 1, No-
vo mesto, tel. 068/317-206, faks
068/322-731, soba št. 46.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: parketarska dela v
Športni dvorani Marof v Novem mestu.

3. Orientacijska vrednost naročila:
15,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 2 meseca ali 60 dni, zače-
tek 1. 7. 1998 in zaključek 1. 9. 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 29. 5. 1998 do
10. ure, na naslov: Mestna občina Novo
mesto, prevzemnik Služba za investicije (Da-
nica Okleščen), Seidlova cesta 1, 8000 No-
vo mesto, tel. 068/317-206, faks
068/322-731, soba št. 46.

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 3. 6. 1998
ob 14. uri, na naslovu: Mestna občina Novo
mesto, odpiranje vodi Pavle Jenič, d.i.g.,
Seidlova cesta 1, Novo mesto, faks
068/322-731, soba št. 67/2.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje 20 dni po odpiranju.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Mestna občina Novo me-
sto, Služba za investicije, kont. oseba Dani-
ca Okleščen, Seidlova cesta 1, Novo me-
sto, tel. 068/317-206, faks 068/322-731,
soba št. 46.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 21. 5. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: z virmanom z oznako: “Za
razpisno dokumentacijo za parketarska de-
la v Športni dvorani Marof”, na račun števil-
ka: 52100-630-40-115.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Mestna občina Novo mesto, Služba za
investicije, kont. oseba Danica Okleščen,
Seidlova cesta 1, Novo mesto, tel.
068/317-206, soba št. 46.

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

Ponudba mora veljati do: 1. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 26. 6. 1998.

Ob-2384
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 Novo mesto, kont. ose-
ba Danica Okleščen, Seidlova cesta 1, No-
vo mesto, tel. 068/317-206, faks
068/322-731, soba št. 46.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: nadzidava aneksov
Športne dvorane Marof v Novem mestu
do IV. gradbene faze.

3. Orientacijska vrednost naročila:
25,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 2 meseca ali 60 dni, zače-
tek 1. 7. 1998 in zaključek 1. 9. 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 29. 5. 1998 do
10. ure, na naslov: Mestna občina Novo
mesto, prevzemnik Služba za investicije (Da-
nica Okleščen), Seidlova cesta 1, 8000 No-
vo mesto, tel. 068/317-206, faks
068/322-731, soba št. 46.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – Ne odpi-
raj” in številko objave javnega razpisa v

Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta
naročila.

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

Javno odpiranje ponudb bo 2. 6. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Mestna občina Novo
mesto, odpiranje vodi Pavle Jenič, d.i.g.,
Seidlova cesta 1, Novo mesto, faks
068/322-731, soba št. 67/2.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje 20 dni po odpiranju.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Mestna občina Novo me-
sto, Služba za investicije, kont. oseba Dani-
ca Okleščen, Seidlova cesta 1, Novo me-
sto, tel. 068/317-206, faks 068/322-731,
soba št. 46.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 21. 5. 1998 za 15.000 SIT.

Način plačila: z virmanom z oznako: “Za
razpisno dokumentacijo nadzidava aneksov
Športne dvorane Marof”, na račun številka:
52100-630-40-115.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu:

Mestna občina Novo mesto, Služba za investi-
cije, kont. oseba Danica Okleščen, Seidlova
cesta 1, Novo mesto, tel. 068/317-206, faks
068/322-731, soba št. 46.

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

Ponudba mora veljati do: 1. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 26. 6. 1998.
Mestna občina Novo mesto

Ob-2385
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: KS Dolž, Dolž, Lipnica 5, Novo mesto,
kont. oseba Danica Okleščen, Seidlova ce-
sta 1, Novo mesto, tel. 068/317-206, faks
068/322-731, soba št. 46.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izgradnja mrliške ve-
žice in zunanje ureditve na Dolžu.

3. Orientacijska vrednost naročila:
15,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 2 meseca ali 60 dni, zače-
tek 1. 7. 1998 in zaključek 1. 9. 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 29. 5. 1998 do
10. ure, na naslov: Mestna občina Novo
mesto, Služba za investicije, prevzemnica
Danica Okleščen, Seidlova cesta 1, 8000
Novo mesto, tel. 068/317-206, faks
068/322-731, soba št. 46.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 34-35 / 8. 5. 1998 / Stran 3495

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 1. 6. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Krajevna skupnost
Dolž, odpiranje vodi Feliks Strmole, d.i.g.,
Seidlova cesta 1, Novo mesto, faks
068/322-731, soba št. 67/2.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 15. 6. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Mestna občina Novo me-
sto, Služba za investicije, kont. oseba Dani-
ca Okleščen, Seidlova cesta 1, Novo me-
sto, tel. 068/317-206, faks 068/322-731,
soba št. 46.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 21. 5. 1998 za 15.000 SIT.

Način plačila: z virmanom z oznako: “Za
razpisno dokumentacijo izgradnja mrliške
vežice Dolž”, na ŽR MO Novo mesto:
52100-630-40-115.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Mestna občina Novo mesto, Služba za
investicije, kont. oseba Danica Okleščen,
Seidlova cesta 1, Novo mesto, tel.
068/317-206, faks 068/322-731, soba
št. 46.

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

Ponudba mora veljati do: 1. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 19. 6. 1998.
Krajevna skupnost Dolž

Ob-2386
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 Dravograd, kont. oseba Drago
Lasič, Trg 4. julija 7, Dravograd,
tel.0602/83-011, faks 0602/83-284, so-
ba št. 30.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izvedba gradbe-
no-obrtniških in inštalacijskih del telo-
vadnice v velikosti približno 450 m2.
Adaptacija srednjega dela v obstoječi
šoli, ki je funkcionalno vezan na novo
telovadnico ter zunanja ureditev objek-
tov obstoječe šole in telovadnice.

3. Orientacijska vrednost naročila:
92,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 5,5 mesecev, začetek
1. 7. 1998 in zaključek 15. 12. 1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 9. 6. 1998 do
12. ure, na naslov: Občina Dravograd, Trg
4. julija 7, 2370 Dravograd, prevzemnik Ob-
čina Dravograd, Trg 4. julija 7, Dravograd,
tel. 0602/83-011, faks 0602/83-284..

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 9. 6. 1998
ob 13. uri, na naslovu: Občina Dravograd,
Trg 4. julija 7, Dravograd, odpiranje vodi
predsednik komisije za postopek oddaje jav-
nega naročila, Trg 4. julija 7, Dravograd,
tel. 0602/83-011, faks 0602/83-284, sej-
na soba.

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: Občina Dravograd, kont.
oseba Dragica Krumpačnik, Trg 4. julija 7,
Dravograd, tel. 0602/83-011, faks
0602/83-284, soba št. 26.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 22. 5. 1998 za 30.000 SIT.

Način plačila: virman, na račun številka:
51820-630-25594.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Občina Dravograd, kont. oseba Drago
Lasič, Trg 4. julija 7, Dravograd, tel.
0602/83-011, faks 0602/83-284, soba
št. 30.

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: 30. 6. 1998.
Občina Dravograd

Ob-2387
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj,
tel. 062/772-731, faks 062/771-783.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: rekonstrukcija man-
sarde na OŠ Mladika.

3. Orientacijska vrednost naročila:
a) gradbena dela – 65,565.000 SIT,
b) strojne instalacije – 15,692.000 SIT,
c) elektro instalacije – 6,987.000 SIT,
skupaj – 88,244.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek 30. 6. 1998 in/ali zaključek 30. 8.
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 28. 5. 1998 do 12. ure,
na naslov: Mestna občina Ptuj, Oddelek za
družbene dejavnosti, Mestni trg 1, 2250 Ptuj,
tel. 062/772-731, faks 062/771-783.

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 29. 5. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Mestna občina Ptuj,
Oddelek za družbene dejavnosti, odpiranje
vodi Samo Segulin, inž. gradb., Mestni trg
1, Ptuj, tel. 062/772-731, faks
062/771-783.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 15. 6. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Mestna občina Ptuj, Odde-
lek za družbene dejavnosti, kont. oseba
Zdenka Ristič, Mestni trg 1, Ptuj, tel.
062/772-731, faks 062/771-783.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 25. 5. 1998 za 10.000 SIT.

Način plačila: virman, na račun številka:
52400-630-20701.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko in TMD Invest, d.o.o.,
kont. oseba Anica Drevenšek, Ob Dravi 3a,
Ptuj, tel. 062/783-830, faks
062/783-835.

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: 19. 6. 1998.
Mestna občina Ptuj

Ob-2388
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

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

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: dograditev voznega
pasu na izvoznem kraku Ljubljana–Vrh-
nika na CP Vrhnika.

3. Orientacijska vrednost naročila:
13,000.000 SIT.

4. Rok dokončanja del je 30. 6. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 16. 6. 1998 do
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9.30, na naslov: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, prevzemnik vložišče, Tr-
žaška 19a, 1000 Ljubljana, tel.
061/178-83-25, faks 061/178-83-26, so-
ba št. 123.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za Dograditev voznega pasu na izvoznem
kraku Ljubljana–Vrhnika na CP Vrhnika”. Na
hrbrtni strani mora biti označen naslov poši-
ljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 16. 6. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Direkcija Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana.

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

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 8. 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 16. 6. 1998 za 5.200 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 Svit Černe, dipl. inž.,
Einspielerjeva 6, Ljubljana, tel.
061/13-22-241, faks 061/13-22-170.

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

Ponudba mora veljati do: 15. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 17. 7. 1998.

Ob-2389
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

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

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: krpanje z vročo as-

faltno maso na območju AC baze Slo-
venske Konjice in AC baze Maribor.

3. Orientacijska vrednost naročila:
41,000.000 SIT.

4. Rok dokončanja del je 30. 9. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 16. 6. 1998 do

10.30, na naslov: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, prevzemnik vložišče, Tr-
žaška 19a, 1000 Ljubljana, tel.
061/178-83-25, faks 061/178-83-26, so-
ba št. 123.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ne odpiraj – Ponud-
ba za Krpanje z vročo asfaltno maso na
območju AC baze Slovenske Konjice in AC
baze Maribor”. Na hrbrtni strani mora biti
označen naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 16. 6. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Direkcija Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana.

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

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 8. 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 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 16. 6. 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 Svit Černe, dipl. inž.,
Einspielerjeva 6, Ljubljana, tel.
061/13-22-241, faks 061/13-22-170.

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

Ponudba mora veljati do: 15. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 17. 7. 1998.

Ob-2390
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

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

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: dograditev voznega
pasu na izvoznem kraku Ljubljana–Po-
stojna na CP Postojna.

3. Orientacijska vrednost naročila:
15,000.000 SIT.

4. Rok dokončanja del je 30. 6. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 16. 6. 1998 do
8.30, na naslov: Družba za državne ceste,

d.o.o., Ljubljana, prevzemnik vložišče, Tr-
žaška 19a, 1000 Ljubljana, tel.
061/178-83-25, faks 061/178-83-26, so-
ba št. 123.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za Dograditev voznega pasu na izvoznem
kraku Ljubljana–Postojna na CP Postojna”.
Na hrbrtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 16. 6. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Direkcija Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana.

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

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 8. 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 16. 6. 1998 za 5.000 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 Svit Černe, dipl. inž.,
Einspielerjeva 6, Ljubljana, tel.
061/13-22-241, faks 061/13-22-170.

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

Ponudba mora veljati do: 15. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 17. 7. 1998.
Družba za avtoceste

v Republiki Sloveniji, d.d.

Ob-2391
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: RS, Ministrstvo za šolstvo in šport, kont.
oseba Marina Cankar, d.i.a., Župančičeva
6, Ljubljana, tel. 212-838, faks 13-12-327.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba  vsebine:  dobava  in  monta-

ža opreme za Srednjo gostinsko šolo v
Celju:

a) splošna šolska oprema,
b) športna oprema.
3. Orientacijska vrednost naročila:
a) 95,000.000 SIT,
b) 35,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek 1. 7. 1998 in/ali zaključek 5. 8. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

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

Najcenejši ponudnik ni nujno najugod-
nejši.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 9. 6. 1998 do
14. ure, na naslov: IRA Inženiring Radovlji-
ca, prevzemnica Ana Čeh, Gorenjska cesta
26, Radovljica, tel. 064/715-452.

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. 6. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Urad za šolstvo, RS
Ministrstvo za šolstvo in šport, odpiranje vo-
di Marina Cankar, d.i.a., Trubarjeva 3, Ljub-
ljana, soba št. 95.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 26. 6. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: IRA Inženiring Radovljica,
kont. oseba Ana Čeh, Gorenjska cesta 26,
Radovljica, tel. 064/715-452.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 22. 5. 1998 za 20.000 SIT.

Način plačila: z virmanom, na račun šte-
vilka: 51540-601-11945 pri APPNI Radov-
ljica.

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: 11. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 3. 7. 1998.
Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-2394

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 Majšperk, kont. oseba Marjan
Gorčenko, Majšperk 32A, Majšperk, tel.
062/794-495, faks 062/794-422.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izbira izvajalca za
novogradnjo osnovne šole v Žetalah
(gradbena, obrtniška in inštalacijska dela z
zunanjo ureditvijo).

3. Orientacijska vrednost naročila:
270,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 24 mesecev, začetek
15. 7. 1998 in zaključek 15. 7. 2000.

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

Najcenejši ponudnik ni nujno najugod-
nejši.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 19. 6. 1998 do
11. ure, na naslov: Občina Majšperk, prev-
zemnik občinska uprava, Majšperk 32A,
2322 Majšperk, tel. 062/794-495, faks
062/794-422, soba št. 12.

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. 6. 1998
ob 14. uri, na naslovu: Občina Majšperk,
odpiranje vodi predsednik komisije, Majš-
perk 32A, Majšperk, tel. 062/794-495,
faks 062/794-422, soba št. 20.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 20. 7. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Majšperk, kont.
oseba Marjan Gorčenko, Majšperk 32A,
Majšperk, tel. 062/794-495, faks
062/794-422, soba št. 12.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 1. 6. 1998 za 20.000 SIT.

Način plačila: virman – predložitev potr-
dila o plačilu na račun št.:
52400-630-20764, sklic 00 544, davčna
št.: 11993197.

Ponudba mora veljati do: 15. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 24. 7. 1998.
Občina Majšperk

Št. 2.0.2325/98 Ob-2398

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Slovenske železnice, kont. oseba Franc Snoj,
Kolodvorska 11, Ljubljana, tel. 13-13-144
(41-42), faks 13-35-150, soba št. 367.

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

dokumentacije PZR, PGD in PZI obnove
električnega voznega omrežja – 3000 V
– na posameznih odsekih železniške
proge Postojna–Sežana.

3. Orientacijska vrednost naročila:
35,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 10 mesecev, začetek 1. 7.
1998 in/ali zaključek 30. 9. 1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 8. 6. 1998 do 9. ure,
na naslov: Slovenske železnice, Kolodvorska
11, 1000 Ljubljana, tel. 13-13-144 int.
41-42, faks 13-35-150, 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 8. 6. 1998
ob 9.30, na naslovu: Slovenske železnice,
odpiranje vodi Franc Snoj, Kolodvorska 11,
Ljubljana, tel. 13-13-144 int. 41-42, faks
13-35-150, soba št. 367.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 6. 7. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Slovenske železnice, kont.
oseba Franc Snoj, Kolodvorska 11, Ljublja-
na, tel. 13-13-144 int. 41-42, faks
13-35-150, soba št. 367

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 22. 5. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: z virmanom, na račun šte-
vilka: NLB 50100-601-50114744.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko.
Ponudba mora veljati 60 dni, do 8. 8.

1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 6. 7. 1998.
Slovenske železnice, d.d., Ljubljana

Št. 1864/98 Ob-2400
Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.

l. RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca za dela pri

arheoloških zaščitnih izkopavanjih na
odseku avtoceste SK 04, Slivnica–

Miklavž, najdišče Rogoza
1. Naročnik: Zavod za varstvo naravne

in kulturne dediščine Maribor, Slomškov trg
6, Maribor.

2. Predmet razpisa: ročna zemeljska de-
la pri zaščitnih izkopavanjih.

3. Orientacijska vrednost naročila je
95,000.000 SIT.

4. Predvideni pričetek del je 20. 5.
1998, dokončanje 30. 11. 1998 oziroma
po dogovoru.

5. Merila, ki bodo upoštevana pri oce-
njevanju ponudb: dosedanje kvalitete izva-
jalca pri podobnih delih.

6. Ponudniki predložijo ponudbe do
10. dne po objavi razpisa v Uradnem listu
RS do 10. ure, v tajništvu naročnika; kuver-
ta s ponudbo mora biti opremljena z oznako
“Ne odpiraj – Javni razpis Rogoza“.

7. Ponudbe se bodo odpirale 10. dan
po objavi v Uradnem listu RS, ob 10. uri, na
sedežu naročnika.

8. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri iz-
vajalca v roku 7 dni.

9. Dvig razpisne komisije: v roku 5 dni
po objavi v Uradnem listu RS, na sedežu
naročnika (tajništvu) ob predložitvi poobla-
stila v dveh izvodih.

Zavod za varstvo naravne
in kulturne dediščine

Maribor
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Javni razpis za izbiro izvajalca
s predhodnim ugotavljanjem

sposobnosti

Preklic

Ob-2380
Ortopedska bolnišnica Valdoltra prekli-

cuje ponovni javni razpis za izbiro izvajalca s
predhodnim ugotavljanjem sposobnosti za
nabavo blaga-živil in materiala za prehrano,
objavljen v Uradnem listu RS, št. 33, z dne
24. 4. 1998, Ob-1969.

Ortopedska bolnišnica Valdoltra

Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Jadran-
ska c. 31, Ankaran, na podlagi prvega in
drugega odstavka 18. člena ter v zvezi s
50. členom zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavlja

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Jadran-
ska c. 31, Ankaran, kont. oseba Lilijana
Vouk, dipl. inž. živ. teh., tel. 066/462-252,
faks 066/527-185.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nabava živil in ma-

teriala za prehrano po skupinah:
I. skupina: sadje in zelenjava,
II. skupina: mleko in mlečni izdelki,
III. skupina: ribe in morski sadeži, ma-

ščobe rastlinskega izvora, sladkor, sladki
namazi, napitki, kompoti, začimbe, koncen-
trati in ostala živila.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa:

orientacijska vrednost: 26,310.000 SIT,
oziroma po skupinah:

I. skupina v vrednosti: 8,000.000 SIT,
II. skupina v vrednosti: 9,000.000 SIT,
III. skupina v vrednosti: 9,310.000 SIT,
čas objave: 8. 5. 1998.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: 12 mesecev od sklenitve
pogodb z izbranimi ponudniki.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika in kakršnekoli omejitve, ki bodo
upoštevane pri ocenjevanju ponudb: cena,
ob zahtevanju kakovosti in druga merila, na-
vedena v razpisni dokumentaciji.

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 dobave od razpisa-
nega glede na razpoložljiva finančna sred-
stva in dejanske potrebe.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 4. 6. 1998 do
10. ure, na naslov: Ortopedska bolnišnica
Valdoltra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran,
v tajništvo uprave, prevzemnica Alenka Vo-
dopivec, tel. 066/462-218, faks
066/527-185, v zapečatenem ovitku ali ta-
ko zaprtem ovitku, da je na odpiranju mož-
no preveriti, da je ovitek zaprt tako, kot je bil

predan, z oznako: “Ne odpiraj – javni raz-
pis” in številko objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta
naročila in številko skupine.

Kolikor ponudnik pripravi ponudbe za
več skupin, ki so predmet javnega razpisa,
morajo biti ponudbe za vsako skupino v po-
sebnem ovitku.

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

Nepravočasno prispele, nepravilno
opremljene, nejasne in nepopolne ponud-
be bodo v postopku odpiranja oziroma oce-
njevanja ponudb izločene.

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

Javno odpiranje ponudb bo potekalo za
skupine po naslednjem razporedu:

I. skupina: 4. 6. 1998 ob 11. uri,
II. skupina: 5. 6. 1998 ob 10. uri,
III. skupina: 5. 6. 1998 ob 12. uri,
na naslovu: Ortopedska bolnišnica Val-

doltra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran, v
sejni sobi na upravi. Odpiranje bo vodila
Gordana Hero, dipl. jur., tel. 066/462-207,
faks 066/527-185.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 22. 6. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Ortopedska bolnišnica Val-
doltra, Jadranska c. 31, Ankaran, pri Alenki
Vodopivec, upravna stavba – I. nadstropje,
tel. 066/462-218, faks 066/527-185.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
vsak delovnik do 15. 5. 1998, med 7. in
15. uro za 3.000 SIT za posamezno skupi-
no predmeta javnega razpisa po enodnevni
predhodni najavi po faksu ob predložitvi
pooblastila in dokazila o vplačilu odkupni-
ne.

Način plačila: negotovinsko na račun Or-
topedske bolnišnice Valdoltra št.
51400-603-30666 pri Agenciji za plačilni
promet Koper.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije lahko ponudniki za-

stavijo samo pisno ali po faksu na naslov:
Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Jadranska
c. 31, Ankaran, kont. oseba Lilijana Vouk,
dipl. inž. živ. teh., tel. 066/562-252, faks
066/527-185.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotav-
ljanjem sposobnosti.

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

čila: 10. 7. 1998.
Ortopedska bolnišnica Valdoltra

Ob-2258
Na podlagi prvega odstavka 18. člena 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 in sedež naročnika: Termoelek-

trarna toplarna Ljubljana, kont. oseba Ritlop
Andreja, dipl. ek., Toplarniška 19, Ljublja-
na, tel. 061/446-646, faks 061/444-567.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: dobava kurilnega ol-

ja – srednje.
3. Orientacijska vrednost naročila:

130,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

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

5. Pogoji za priznanje sposobnosti in do-
kazila, ki jih mora predložiti ponudnik:

– veljavna registracija za opravljanje de-
javnosti,

– potrdila sodišča, da proti ponudniku ni
uveden postopek prisilne poravnave, ste-
čajni postopek ali postopek likvidacije,

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

– potrjen obrazec BON 1, BON 2 ali
BON 3,

– potrjena garancija za resnost ponud-
be,

– potrjeno izjavo banke, da bo ponudnik
dobil garancijo za dobro izvedbo posla.

6. Merila za izbiro ponudnika: najnižja
cena, druga merila navedena v razpisni do-
kumentaciji.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 22. 5. 1998 do
12. ure na naslov Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, Toplarniška 19, 1000 Ljubljana.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom Ponudba – Ne odpiraj in
številko objave javnega razpisa v Ur. l. RS,
ter z navedbo predmeta naročila.

7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb
bo 25. 5. 1998 ob 12. uri na naslovu Ter-
moelektrarna toplarna Ljubljana, Toplarniška
19, Ljubljana, sejna soba v upravni stavbi
podjetja.

8. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa: ponudniki
bodo obveščeni o izidu javnega razpisa do
2. 6. 1998.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 15. 5. 1998 za 3.000 SIT v Komercial-
no nabavnem sektorju, soba št. 33.

Način plačila negotovinsko na račun št.
50103-601-16504.

Ponudba mora veljati do: 30. 6. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 15. 6. 1998.
Termoelektrarna toplarna Ljubljana

Št. 512/2626-145 Ob-2259
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
1. Naročnik: Dravske elektrarne Mari-

bor, javno podjetje za proizvodnjo električ-
ne energije, d.o.o., Obrežna 170, Maribor.

2. Predmet javnega naročila: obrtniška
dela. (Podrobna specifikacija del je nave-
dena v razpisni dokumentaciji).

3. Orientacijska vrednost del: do
70,000.000 SIT.
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4. Dobavni rok: naročnik bo izbranim po-
nudnikom priznal sposobnost za obdobje
12 mesecev.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika in ponudbe in kakršnekoli omeji-
tve, ki bodo upoštevane: merila za izbiro
najugodnejšega ponudnika in ponudb so na-
vedena v razpisni dokumentaciji.

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

Upoštevane bodo prijave, ki bodo pred-
ložene najkasneje  do 8. 6. 1998 do 12.
ure na naslov: Dravske elektrarne Maribor,
Obrežna 170, Maribor.

Prijava mora biti oddana v zaprti ovojnici,
pravilno označena, in sicer: v desnem spod-
njem kotu naslov naročnika, v levem spod-
njem kotu se napiše predmet javnega razpi-
sa z označbo  “Prijava – Ne odpiraj”, z na-
vedbo številke objave javnega razpisa v Ur.
l. RS, na hrbtni strani kuverte mora biti oz-
načen naslov pošiljatelja. Vse označbe mo-
rajo biti napisane z velikimi tiskanimi črkami.

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

Javno odpiranje pravočasno prispelih po-
nudb bo 10. 6. 1998 ob 11. uri v prostorih
Dravskih elektrarn Maribor, Obrežna 170,
Maribor.

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

Nepravočasno prispele in nepravilno
opremljene oziroma oddane ponudbe se ne
bodo odpirale in bodo vrnjene ponudniku
neodprte.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu javne-
ga razpisa najkasneje do 23. 7. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Dravske elektrarne Maribor,
Obrežna 170, Maribor, vložišče, soba 16,
tel. 062/30-05-389.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
od 11. 5. do 15. 5. 1998 za 50.000 SIT.
Način plačila: negotovinsko na račun št.
51800-601-28970.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije v zvezi z javnim raz-

pisom lahko dobite od 11. 5. do 15. 5.
1998 med 8. in 9. uro na tel.
062/30-05-176, od 18. 5. do 29. 5. 1998
pa pisno po telefaksu 062/30-05-655.
Kontaktna oseba je Igor Čuš.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotav-
ljanjem sposobnosti po 43. členu ZJN.

Ponudba mora veljati do 23. 7. 1998.
Predviden datum objave dodelitve naro-

čila: 31. 7. 1998.

Št. 512/2626-145 Ob-2260
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
1. Naročnik: Dravske elektrarne Mari-

bor, javno podjetje za proizvodnjo električ-
ne energije, d.o.o., Obrežna 170, Maribor.

2. Predmet javnega naročila: instalater-
ska dela na objektih. (Podrobna specifi-
kacija del je navedena v razpisni dokumen-
taciji).

3. Orientacijska vrednost del: do
50,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: naročnik bo izbranim po-
nudnikom priznal sposobnost za obdobje
12 mesecev.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika in ponudbe in kakršnekoli omeji-
tve, ki bodo upoštevane: merila za izbiro
najugodnejšega ponudnika in ponudb so na-
vedena v razpisni dokumentaciji.

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

Upoštevane bodo prijave, ki bodo pred-
ložene najkasneje  do 8. 6. 1998 do 12.
ure na naslov: Dravske elektrarne Maribor,
Obrežna 170, Maribor.

Prijava mora biti oddana v zaprti ovojnici,
pravilno označena, in sicer: v desnem spod-
njem kotu naslov naročnika, v levem spod-
njem kotu se napiše predmet javnega razpi-
sa z označbo  “Prijava – Ne odpiraj”, z na-
vedbo številke objave javnega razpisa v Ur.
l. RS, na hrbtni strani kuverte mora biti oz-
načen naslov pošiljatelja. Vse označbe mo-
rajo biti napisane z velikimi tiskanimi črkami.

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

Javno odpiranje pravočasno prispelih po-
nudb bo 12. 6. 1998 ob 11. uri v prostorih
Dravskih elektrarn Maribor, Obrežna 170,
Maribor.

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

Nepravočasno prispele in nepravilno
opremljene oziroma oddane ponudbe se ne
bodo odpirale in bodo vrnjene ponudniku
neodprte.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu javne-
ga razpisa najkasneje do 23. 7. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Dravske elektrarne Maribor,
Obrežna 170, Maribor, vložišče, soba 16,
tel. 062/30-05-389.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
od 11. 5. do 15. 5. 1998 za 50.000 SIT.
Način plačila: negotovinsko na račun št.
51800-601-28970.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije v zvezi z javnim raz-

pisom lahko dobite od 11. 5. do 15. 5.
1998 med 8. in 9. uro na tel.
062/30-05-176, od 18. 5. do 29. 5. 1998
pa pisno po telefaksu 062/30-05-655.
Kontaktna oseba je Igor Čuš.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotav-
ljanjem sposobnosti po 43. členu ZJN.

Ponudba mora veljati do 23. 7. 1998.
Predviden datum objave dodelitve naro-

čila: 31. 7. 1998.

Št. 512/2626-145 Ob-2261

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

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
1. Naročnik: Dravske elektrarne Mari-

bor, javno podjetje za proizvodnjo električ-
ne energije, d.o.o., Obrežna 170, Maribor.

2. Predmet javnega naročila: sanacij-
ska dela na elektroenergetskih objek-
tih. (Podrobna specifikacija del je navede-
na v razpisni dokumentaciji).

3. Orientacijska vrednost del: do
145,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: naročnik bo izbranim po-
nudnikom priznal sposobnost za obdobje
12 mesecev.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika in ponudbe in kakršnekoli omeji-
tve, ki bodo upoštevane: merila za izbiro
najugodnejšega ponudnika in ponudb so na-
vedena v razpisni dokumentaciji.

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

Upoštevane bodo prijave, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 8. 6. 1998 do 12.
ure na naslov: Dravske elektrarne Maribor,
Obrežna 170, Maribor.

Prijava mora biti oddana v zaprti ovojnici,
pravilno označena, in sicer: v desnem spod-
njem kotu naslov naročnika, v levem spod-
njem kotu se napiše predmet javnega razpi-
sa z označbo  “Prijava – Ne odpiraj”, z na-
vedbo številke objave javnega razpisa v Ur.
l. RS, na hrbtni strani kuverte mora biti oz-
načen naslov pošiljatelja. Vse označbe mo-
rajo biti napisane z velikimi tiskanimi črkami.

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

Javno odpiranje pravočasno prispelih po-
nudb bo 11. 6. 1998 ob 11. uri v prostorih
Dravskih elektrarn Maribor, Obrežna 170,
Maribor.

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

Nepravočasno prispele in nepravilno
opremljene oziroma oddane ponudbe se ne
bodo odpirale in bodo vrnjene ponudniku
neodprte.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu javne-
ga razpisa najkasneje do 23. 7. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Dravske elektrarne Maribor,
Obrežna 170, Maribor, vložišče, soba 16,
tel. 062/30-05-389.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
od 11. 5. do 15. 5. 1998 za 50.000 SIT.
Način plačila: negotovinsko na račun št.
51800-601-28970.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije v zvezi z javnim raz-

pisom lahko dobite od 11. 5. do 15. 5.
1998 med 8. in 9. uro na tel.
062/30-05-176, od 18. 5. do 29. 5.
1998 pa pisno po telefaksu
062/30-05-655. Kontaktna oseba je Igor
Čuš.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotav-
ljanjem sposobnosti po 43. členu ZJN.

Ponudba mora veljati do 23. 7. 1998.
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Predviden datum objave dodelitve naro-
čila: 31. 7. 1998.

Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.

Ob-2262

Na podlagi 34. 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: MOP, Uprava RS za varstvo narave,
kont. oseba Ada Štravs-Brus, dipl. inž.
gradb., Vojkova 1b, Ljubljana, tel.
061/178-44-38, faks 061/178-40-52, so-
ba št. 221, e-mail ada.stravs-brus@mo-
puvn.sigov.mail.si.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: strokovne podlage

s področja voda za potrebe prostorske-
ga plana – zadrževalniki in zbiralniki vo-
de.

3. Orientacijska vrednost naročila:
2,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok dokončanja
del: največ 3 mesece, zaključek do 30. 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.

6. Rok, v katerem lahko ponudniki
predložijo ponudbe

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 28. 5. 1998 do
12. ure, na naslov: MOP, Uprava RS za
varstvo narave, Ljubljana, Vojkova 1b, prev-
zemnica Jelka Šimenc (vložišče Uprave),
Vojkova 1b, 1000 Ljubljana, tel.
061/178-44-09, faks 061/178-40-52, so-
ba št. P13.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 29. 5. 1998
ob 12. uri, na naslovu: MOP, Uprava RS za
varstvo narave, Ljubljana, Vojkova 1b, odpi-
ranje vodi Ada Štravs-Brus, dipl. inž. gradb.,
Vojkova 1b, Ljubljana, tel. 061/178-44-38,
faks 061/178-40-52, soba št. 221, e-mail
ada.straus-brus@mopuvn.sigov.mail.si.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 12. 6. 1998.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: MOP, Uprava RS za varstvo
narave, Ljubljana, Vojkova 1b, kont. oseba
Vesna Plemelj, Vojkova 1b, Ljubljana, tel.
061/178-44-33, faks 061/178-40-52, so-
ba št. 217, e-mail vesna.plemelj@mo-
puvn.sigov.mail.si.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 28. 5. 1998 do 10. ure.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotav-
ljanjem sposobnosti.

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

čila: 26. 6. 1998.
Ministrstvo za okolje in prostor

Uprava RS za varstvo narave

Ob-2263A
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

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

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

varnostnih ograj za potrebe interventne
zamenjave in za druge potrebe na M in
R cestah v Republiki Sloveniji za leto
1998.

3. Orientacijska vrednost naročila:
50,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: naročnik bo priznal spo-
sobnost ponudnikom za obdobje do 31.
12. 1998.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 8. 6. 1998 do
8.30. na naslov: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, prevzemnik vložišče, Tr-
žaška 19a, 1000 Ljubljana, tel.
061/178-83-25, faks 061/178-83-26, so-
ba št. 123.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za ugotavljanje sposobnosti za izdelavo in
dobavo varnostnih ograj”. - A.M. Na hrbtni
strani mora biti označen naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 8. 6. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze – Direkcija RS za ceste, odpiranje
vodi strokovna komisija, Tržaška 19, Ljub-
ljana, tel. 061/178-80-74, faks
061/178-81-23, soba št. 220/II.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 30. 7. 1998.

7. 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 15. 5. 1998 za 5.000 SIT.

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

8. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Družba za državne ceste, d.o.o., Ljublja-
na, kont. oseba Aleš Merkun, grad. teh.,
Tržaška 19a, Ljubljana, tel. 061/178-83-94,
faks 061/178-83-26, soba št. 209.

9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavlja-
njem sposobnosti.

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

čila: 7. 8. 1998.
Ministrstvo za promet

in zveze – Direkcija RS za ceste

Ob-2355

Na podlagi 18. in 50. člena zakona o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objav-
ljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Zavod za zdravstveno varstvo Murska
Sobota, Murska Sobota, Arh. Novaka 2b,
kont. oseba Zver Jasna, tel. 069/31-330,
faks 069/32-935.

2. Predmet javnega naročila: blago.
3. Navedba vsebine: laboratorijski in

potrošni material ter material za dezin-
fekcijo, dezinsekcijo in deratizacijo:

1. material za mikrobiološko diagno-
stiko in gojišča,

2. kemikalije in reagenti,
3. steklovina,
4. plastika,
5. laboratorijski potrošni material,
6. rezervni deli,
7. zaščitna oblačila in obuvala,
8. material za dezinfekcijo in dezin-

sekcijo,
9. material za deratizacijo,
10. material za fumigacijo.
4. Orientacijska vrednost naročila:

25,000.000 SIT.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 25. 5. 1998 do
12. ure, na naslov: Zavod za zdravstveno
varstvo Murska Sobota, 9000 Murska So-
bota, Arh. Novaka 2b.

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 oziro-
ma skupine naročila.

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

Javno odpiranje ponudb bo 28. 5. 1998
ob 11. uri.

Kraj odpiranja ponudb: soba direktorice
Zavoda za zdravstveno varstvo Murska So-
bota, Arh. Novaka 2b.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 9. 6. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Zavod za zdravstveno vars-
tvo Murska Sobota, Arh. Novaka 2b, Mur-
ska Sobota, pri Hozjan Mateji.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
od razpisa do 20. 5. 1998 za 5.000 SIT.
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Način plačila: negotovinsko, na žiro ra-
čun številka: 51900-603-32111.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu za laboratorijski material in oblačila pri
Hozjan Mateji, za material za DDD dejav-
nost pri Zver Jasni, na tel. 069/31-330.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotav-
ljanjem sposobnosti.

Ponudba mora veljati do 28. 6. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 31. 5. 1998.
Zavod za zdravstveno varstvo

Murska Sobota

Št. 4/98 Ob-2374
Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Jadran-

ska c. 31, Ankaran, na podlagi prvega in
drugega odstavka 18. člena ter v zvezi s
50. členom zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavlja

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Jadran-
ska c. 31, Ankaran, kont. oseba Elizabeta
Mazalin, dipl. inž. živ. teh., tel.
066/462-211, faks 066/527-185.

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

tekstilnih izdelkov ter drugega potrošne-
ga materiala.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predviden čas objave razpisa: orientacijska
vrednost: 15,000.000 SIT.

Čas objave: 8. 5. 1998.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: 12 mesecev od sklenitve
pogodb z izbranimi ponudniki.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika in kakršnekoli omejitve, ki bodo
upoštevane pri ocenjevanju ponudb: cena
ob zahtevanju kakovosti in druga merila, na-
vedena v razpisni dokumentaciji.

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 dobave od razpisa-
nega, glede na razpložljiva finančna sreds-
tva in dejanske potrebe.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 5. 6. 1998 do 10.
ure, na naslov: Ortopedska bolnišnica Val-
doltra, Jadranska c. 31, Ankaran, v tajništvo
uprave, prevzemnica Alenka Vodopivec, tel.
066/462-218, faks 066/527-185, v zape-
čatenem ovitku ali tako zaprtem ovitku, da je
na odpiranju možno preveriti, da je ovitek
zaprt tako, kot je bil predan, z oznako: »Ne
odpiraj – javni razpis« in številko objave jav-
nega razpisa v Uradnem listu RS, ter z na-
vedbo predmeta naročila.

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

Nepravočasno prispele, nepravilno
opremljene, nejasne in nepopolne ponud-
be bodo v postopku odpiranja oziroma oce-
njevanja ponudb izločene.

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

Javno odpiranje ponudb bo 5. 6. 1998
ob 14. uri, na naslovu: Ortopedska bolni-
šnica Valdoltra, Jadranska c. 31, Ankaran,
v sejni sobi na upravi. Odpiranje vodi Gor-
dana Hero, dipl. jur., tel. 066/462-100,
faks 066/527-185.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 22. 6. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Ortopedska bolnišnica Val-
doltra, Jadranska c. 31, Ankaran, pri Alenki
Vodopivec, upravna stavba – I. nadstropje,
tel. 066/462-218, faks 066/527-185.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
vsak delovnik do 15. 5. 1998, med 7. in
15. uro, za 3.000 SIT, po enodnevni pred-
hodni najavi po faksu ob predložitvi poobla-
stila in dokazila o vplačilu odkupnine.

Način plačila: negotovinsko na žiro ra-
čun Ortopedske bolnišnice Valdoltra, št.
51400-603-30666, pri Agenciji za plačilni
promet Koper.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije lahko ponudniki za-

stavijo samo pisno na naslov: Ortopedska
bolnišnica Valdoltra, Jadranska c. 31, An-
karan, kont. oseba Elizabeta Mazalin, dipl.
inž. živ. teh., tel. 066/462-211, faks
066/527-185.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotav-
ljanjem sposobnosti.

Ponudba mora veljati do 31. 7. 1998.
Predvideni datum objave sklepa o priz-

nanju sposobnosti: 10. 7. 1998.

Ob-2375
Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Jadran-

ska c. 31, Ankaran, na podlagi prvega in
drugega odstavka 18. člena ter v zvezi s
50. členom zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavlja

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Jadran-
ska c. 31, Ankaran, kont. oseba Elizabeta
Mazalin, dipl. inž. živ. teh., tel.
066/462-211, faks 066/527-185.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nabava materiala za

popravila in vzdrževanje.
3. Orientacijska vrednost naročila in

predviden čas objave razpisa: orientacijska
vrednost: 8,000.000 SIT.

Čas objave: 8. 5. 1998.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: 12 mesecev od sklenitve
pogodb z izbranimi ponudniki.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika in kakršnekoli omejitve, ki bodo
upoštevane pri ocenjevanju ponudb: cena
ob zahtevanju kakovosti in druga merila, na-
vedena v razpisni dokumentaciji.

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 dobave od razpisa-

nega, glede na razpložljiva finančna sreds-
tva in dejanske potrebe.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 8. 6. 1998 do 10.
ure, na naslov: Ortopedska bolnišnica Val-
doltra, Jadranska c. 31, Ankaran, v tajništvo
uprave, prevzemnica Alenka Vodopivec, tel.
066/462-218, faks 066/527-185, v zape-
čatenem ovitku ali tako zaprtem ovitku, da je
na odpiranju možno preveriti, da je ovitek
zaprt tako, kot je bil predan, z oznako: »Ne
odpiraj – javni razpis« in številko objave jav-
nega razpisa v Uradnem listu RS, ter z na-
vedbo predmeta naročila.

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

Nepravočasno prispele, nepravilno
opremljene, nejasne in nepopolne ponud-
be bodo v postopku odpiranja oziroma oce-
njevanja ponudb izločene.

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

Javno odpiranje ponudb bo 8. 6. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Ortopedska bolni-
šnica Valdoltra, Jadranska c. 31, Ankaran,
v sejni sobi na upravi. Odpiranje vodi Gor-
dana Hero, dipl. jur., tel. 066/462-100,
faks 066/527-185.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 22. 6. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Ortopedska bolnišnica Val-
doltra, Jadranska c. 31, Ankaran, pri Alenki
Vodopivec, upravna stavba – I. nadstropje,
tel. 066/462-218, faks 066/527-185.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
vsak delovnik do 15. 5. 1998, med 7. in
15. uro, za 3.000 SIT, po enodnevni pred-
hodni najavi po faksu ob predložitvi poobla-
stila in dokazila o vplačilu odkupnine.

Način plačila: negotovinsko na žiro ra-
čun Ortopedske bolnišnice Valdoltra, št.
51400-603-30666, pri Agenciji za plačilni
promet Koper.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije lahko ponudniki za-

stavijo samo pisno na naslov: Ortopedska bol-
nišnica Valdoltra, Jadranska c. 31, Ankaran,
kont. oseba Elizabeta Mazalin, dipl. inž. živ.
teh., tel. 066/462-211, faks 066/527-185.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotav-
ljanjem sposobnosti.

Ponudba mora veljati do 31. 7. 1998.
Predvideni datum objave sklepa o priz-

nanju sposobnosti: 10. 7. 1998.
Ortopedska bolnišnica Valdoltra

Ob-2403

Poziv k predložitvi ponudb
za javni razpis za izbiro izvajalca

s predhodnim ugotavljanjem
sposobnosti za gradnjo:

AC Celje – Ljubljana
odsek 6: Vransko - Blagovica

km 70,720 - 87,507
pododsek 6/1: Vransko - Trojane

km 70.720 - 79.320
1. Družba za avtoceste v Republiki Slo-

veniji, DARS d.d. v skladu s 43. členom
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poglavja III. zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24 z dne 5. 5. 1997) objavlja Javni
razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugo-
tavljanjem sposobnosti za izvedbo del:

dela od km 70.720 do km 74.500 v
skupni dolžini 3780 m (vključno s predo-
rom Ločica in viaduktom Ločica)

2. Obseg ponudbenih del
I. Trasa štiripasovne avtoceste; odsek

Vransko - Viadukt Ločica od km 70.720 do
km 74.500, ki obsega:

Količina Enota
– preddela
– zemeljska dela in temeljenje:

izkopi: 180.000 m3

nasipi: 700.000 m3

– odvodnjavanje:
kanalizacija iz betonskih
cevi ∅ 20 – 50 2.500 m
drenaže s trdimi plastičnimi
cevmi ∅ 15 – 35 6.000 m

– voziščne konstrukcije 50.000 m2

– deviacije gozdnih
in poljskih poti 2.200 m

– odvodnjavanje - ukrepi
za zaščito voda z AC
zemeljski zadrževalni bazeni
Z 1 - Z 8, prostornine
150 –250 m3 8 kos

– preureditev osuševalnih
sistemov 2 ha

– gradbena dela za elektro vode med pre-
dori DV-20kv; izkop, vlečni jaški, kabelska
kanalizacija s kablom in zasip

– oprema ceste, varnostne ograje,
zaščitne ograje, vertikalna in horizontalna
signalizacija od km 70.720 do km 75.420
(do portala predora Jasovnik –vzhod)

– krajinska ureditev
– oporni zidovi - kamnite zložbe:
– kamnita zložba KZ - 01 levo 1-2B
od km 0.0+06.00 do km 0.0+34.00;

dolžine 28m in višine 2.5m
– premostitveni objekti dolžine nad 30

m - most
– 5-1 Most za deviacijo 1-1 in 1-1A in

reg. Bolske v km 71.645 dolžine 51m in
širine 27.50m.

II. Ureditev vodotokov na križanjih z avto-
cesto:

– regulacija 7 – 01 do 7 - 07 vodotoka
Bolske v skupni dolžini L = 1000 m.

III. Predor Ločica s pogonsko centralo
(gradbeni del) - vzhod od km 72.500 do km
73.300:

– dolžina leve predorske cevi L = 766 m,
– dolžina desne predorske cevi L = 750 m.
IV. Viadukt Ločica 6-1 med km 73.610

in km 74.521
– dolžina levega viadukta L = 870 m,
– dolžina desnega viadukta L = 849 m.
3. Javnega razpisa za izbiro izvajalca s

predhodim ugotavljanjem sposobnosti za
navedena dela se lahko udeležijo ponudniki
z ustreznimi izkušnjami iz vseh držav.

4. Prijave na javni razpis za izbiro izvajal-
ca s predhodim ugotavljanjem sposobnosti
se morajo nanašati na dela, ki so predmet
tega razpisa pri čemer bo priznana sposob-
nost Ponudnikom za vsa razpisana dela sku-
paj (sklopi I. – IV.) ali ločeno po sklopih (I.,
II., III., IV.) razpisanih del, navedenih v točki
2, pri čemer morajo biti izpolnjene zahteve,

navedene v tem razpisu, za vsak sklop del
posebej.

5. Ponudniki, ki jim bo priznana sposob-
nost za izvedbo razpisanih del, bodo v skla-
du gornjega odstavka in s 49. členom po-
glavja III. zakona o javnih naročilih s pisnim
vabilom pozvani k predložitvi ponudb pred-
vidoma v mesecu juliju 1998.

6. Pravilno in v celoti izpolnjeno doku-
mentacijo za javni razpis za izbiro izvajalca s
predhodnim ugotavljanjem sposobnosti za
gradnjo avtoceste AC Celje - Ljubljana, od-
sek Vransko – Blagovica, je potrebno v za-
pečateni kuverti dostaviti na naslov: Družba
za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d.,
Einspielerjeva 6, Ljubljana do vključno
12. 6. 1998

V prijavi mora biti točno navedeno za
kateri sklop del, opisanih v 2. točki, se prija-
va nanaša.

7. Ponudniki lahko dobijo dokumentaci-
jo za predhodno ugotavljanje sposobnosti
na spodaj omenjenem naslovu ob vplačilu
nevračljivega zneska v višini 60.000 SIT
(vključno s prometnim davkom) ali v proti-
vrednosti v katerikoli konvertibilni valuti.
Vplačila morajo biti izvršena z bančnim pre-
nosom na bančni žiro račun št.:
50105-601-13838 za plačila v SIT ali za
plačila v tuji valuti na bančni žiro račun št.:
5174/7 Pri Novi Ljubljanski banki d.d. Ljub-
ljana v korist Družbe za državne ceste,
d.o.o. s pripisom “za dokumentacijo za ugo-
tavljanje sposobnosti”.

Ponudniku bomo na njegovo željo posla-
li razpisno dokumentacijo s kurirsko pošto
(DHL itd.) na stroške ponudnika, vendar ne
prevzamemo nikakršne odgovornosti za iz-
gubo ali prepozno dostavo. V razpisnem
postopku bodo upoštevani samo tisti po-
nudniki, ki bodo plačali razpisno dokumen-
tacijo.

Prepozno prispela dokumentacija za
ugotavljanje sposobnosti bo zavrnjena in
neodprta vrnjena pošiljatelju.

8. Ponudbena dokumentacija je na raz-
polago ponudnikom na spodaj omenjenem
naslovu in sicer od 11. 5. 1998 do 18. 5.
1998 od 8. do 14. ure po lokalnem času
od ponedeljka do petka.

9. Morebitni ponudniki lahko dobijo
nadaljna podrobnejša pojasnila, pregledajo
ali pridobe ponudbeno dokumentacijo na
naslednjem naslovu: Oto Rubinič, dipl. inž.,
Družba za državne ceste d.o.o., Tržaška
19a, soba št. 103, 1109 Ljubljana, Sloven-
ija, tel.: +386 61 178 83 31, fax: +386 61
178 83 32.

Invitation to the Prequalification
of Contractors

for construction of the Motorway
Celje - Ljubljana

 section 6 Vransko - Blagovica
km 70.720-87.507

 sub-section 6/1 Vransko-Trojane
km 70.720-79.320

1. The Motorway Company in the Re-
public of Slovenia, DARS, d.d., pursuant to
Clause 43 of the Law on Public Procure-
ments (Official Gazette RS No. 24, dated 5
May 1997), invites the Contractors to par-
ticipate in the Prequalification of Contrac-
tors for the performance of the following
works on:

Works from km 70.720 to km 74.500 in
the total length of 3780 m (including the
Ločica Tunnel and the Ločica Viaduct)

2. The scope of the Works tendered:
I. Four-lane motorway : section Vransko

- Viaduct Ločica from km 70.720 to km
74.500 comprising:

Quantity Unit
– preliminary works
– earthworks and foundation:

excavations 180.000 m3

embankments 700.000 m3

– drainage system:
sewerage of concrete
pipes phi 20–50 2.500 m
drainage of hard plastic
pipes phi 15–35 6.000 m

– pavement structures 50.000 m2

– deviations of forest
 and field paths 2.200 m

– drainage system -
protection measures
for water coming
from motorway
earth retarding basins Z 1-Z 8,
of area 150–250 m3 8 pc

– rearrangement of land
reclamation systems 2 ha

– construction works for power lines
among tunnels DV-20kv;

excavation, shafts, cable canalization
with a cable and backfill

– road furniture, guard rails, safety fenc-
es, vertical and horizontal signalization from
km 70.720 to km 75.420 (to the portal
Jasovnik-east)

– Landscape management
– retaining walls - packed rockfills:
– packed rockfill KZ -01 left 1-2B from

km 0.0+06.00 to km 0.0+34.00; in the
length of 28m and height 2.5m

– 5-1 Bridge for the deviation 1-1 and
1-1A and relocation Bolsko in km 71.645
in the length of 51m and width 27.50m

II. Waterstream regulation at crossings
with the motorway

– relocation 7-01 to 7-07 of the water-
stream Bolsko in the total length of L=
1000 m

III. The tunnel Ločica with driving central
plant (construction part) - East from km
72.500 to km 73.300:

– length of the left tunnel tube L=766 m,
– length of the right tunnel tube L=750 m.
IV. The viaduct Ločica 6-1 between km

73.610 and km 74.521
– length of the left viaduct L=870 m,
– length of the right viaduct L=849 m.
3. Tenderers with adequate experienc-

es from all the countries may participate in
this prequalification of Contractors.

4. Applications for this prequalification
of Contractors shall refer to the Works be-
ing the subject of this prequalification
whereby qualified will be Contractors either
for all the Works in total (groups I.- IV.) or
separately by groups (I., II., III., IV.) of the
Works quoted under item 2 herewith above
and the requirements given in this prequali-
fication shall be complied with for each
group of Works separately.

5. Tenderers qualified for performance
of Works will be pursuant to the previous
paragraph herewith above and Clause 49
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of Section III of the Law on Public Procure-
ments invited in writing, as expected in July
1998, to submit their bids.

6. Correctly and completely filled-in doc-
umentation for the prequalification of Con-
tractors for the construction of the motor-
way Celje - Ljubljana, section Vransko -
Blagovica shall be delivered in sealed enve-
lope to the address: Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji, d.d., Einspielerjeva 6,
Ljubljana, on or before 12 June 1998.

In the application shall be clearly stated
for which group of Works, quoted under
Item 2, the application refers to.

Documentation received too late will be
rejected and returned unopened to the
sender.

7. Tenderers may obtain the necessary
documentation for the Prequalification of
Contractors at the address below upon pay-
ment of a non-refundable fee in the amount
SIT 60,000.00 (inclusive sales tax) or equiv-
alent in a convertible currency. Payments
should be made to the bank account
number: 50105 - 601 - 13838, for pay-
ments in SIT and the bank account number
5174/7 at Nova Ljubljanska Banka d.d.
Ljubljana for Družba za Državne ceste d.o.o.
with a remark “ For Prequalification Docu-
mentation“.

If requested, the documents will be
promptly dispatched by courier (DHL etc.),
however, at Tenderers’ expense, but no lia-
bility is taken from us for loss or late deliv-
ery. Only Tenderers taking and purchasing
the documentation will be eligible to partici-
pate in the Prequalification of Contractors.

8. The prequalification documents are
available to the Tenderers at the address
below from 11 May 1998 to 18 May 1998
between 8.00 a.m. and 2.00 p.m. local
time Monday through Friday.

9. Tenderers interested may obtain fur-
ther information, may inspect and acquire
the documents for the Prequalification of
Contractors at the following address: Dipl.
Ing. Oto Rubinič, Družba za državne ceste,
d.o.o., Tržaška 19a, room no. 103, 1109
Ljubljana, Slovenia, phone no.:
+386/61/178 8331, fax no.: +386/61/
178 8332.

DARS, d.d.

Zbiranje predlogov

Ob-2360
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
z zbiranjem predlogov

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slo-
venije, kont. oseba Janez Škufca, Mikloši-
čeva 24, Ljubljana, tel. 061/17-21-361,
faks 061/312-667, soba št. 326.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: javni razpis za izbi-

ro dobaviteljev blaga in storitev za iz-
vedbo prve aplikacije Direktorskega in-
formacijskega sistema v Zavodu.

3. Dobavni rok: 3 mesece.

4. 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 2. 6. 1998 do
12. ure, na naslov: Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije, prevzemnica Silva
Petrič, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana, tel.
061/17-21-375, faks 061/312-667, soba
št. 345.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 2. 6. 1998
ob 12.30, na naslovu: Zavod za zdravstve-
no zavarovanje Slovenije, odpiranje vodi To-
maž Marčun, Miklošičeva 24, Ljubljana, tel.
061/17-21-306, faks 061/312-667, soba
št. 144.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 8. 7. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Zavod za zdravstveno zava-
rovanje Slovenije, kont. oseba Silva Petrič,
Miklošičeva 24, Ljubljana, tel.
061/17-21-375, faks 061/312-667, soba
št. 345.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
od 10. do 14. ure, do 1. 6. 1998, za 5.000
SIT.

Način plačila: Agencija za plačilni pro-
met, na račun številka: 50101-609-10542.

Opomba: ob dvigu razpisne dokumenta-
cije je potrebno predložiti potrdilo o plačilu
(virman).

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko oziroma: sestanek s
ponudniki (26. 5. 1998 ob 10. uri). Vpraša-
nja za obravnavo na sestanku s ponudniki je
potrebno poslati po pošti, kot je določeno v
navodilih ponudnikom.

Organizacija Zavod za zdravstveno zava-
rovanje Slovenije, kont. oseba Janez Škuf-
ca, Miklošičeva 24, Ljubljana, tel.
061/17-21-361, faks 061/312-667, soba
št. 144.

10. Postopek izbire izvajalca: zbiranje
predlogov.

Ponudba mora veljati do 1. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 15. 10. 1998.
Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije

Informacijski center

Št. 7083-98 Ob-2291
Na podlagi 7. člena zakona o zdravstve-

nem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
(Ur. l. RS, št. 9/92, 13/93, 9/96 in 29/98)
in v skladu z zakonom o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97) ter zakonom o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije v letu 1998
(Ur. l. RS, št. 34/98) Ministrstvo za
zdravstvo objavlja

javni razpis
za zbiranje predlogov za

(so)financiranje zdravstvenovzgojnih
akcij in gradiv za spodbujanje zdravih

življenjskih navad
1. Naročnik je Ministrstvo za zdravstvo

Republike Slovenije, Šefanova 5, Ljubljana.
2. Predmet razpisa je: zbiranje predlo-

gov za (so)financiranje zdravstvenovzgojnih
akcij in gradiv za spodbujanje zdravih živ-
ljenjskih navad.

3. Predlagatelji zdravstvenovzgojnih ak-
cij in gradiv morajo izhajati iz specifičnih
razmer v Republiki Sloveniji in se nanašati
na enega izmed naslednjih prednostnih pod-
ročij:

– uveljavljanje varnega materinstva,
– uveljavljanje in spodbujanje nekajenja,
– preprečevanje nesreč in nezgod,
– preprečevanje aidsa.
4. Orientacijska vrednost javnega razpi-

sa je 41,000.000 SIT.
5. Na razpis se lahko prijavijo:
– zdravstveni in drugi javni zavodi v Re-

publiki Sloveniji,
– organizacije in društva, ki imajo v svo-

jih programih opredeljeno skrb za zdravje
prebivalstva,

– organizacije, ki se ukvarjajo z medij-
sko promocijo in trženjem idej in storitev,

– druge pravne osebe.
Predlagatelji morajo biti registrirani za

opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji.
6. Predlagatelji morajo v predlogu navesti:
– svoje reference na področju zdravstve-

ne vzgoje,
– kratek opis vsebine in oblike akcije

oziroma gradiva,
– namen in cilj akcije oziroma gradiva,
– rok izvedbe akcije oziroma gradiva,
– ciljno populacijo akcije oziroma gra-

diva,
– način izvedbe akcije,
– način razdeljevanja gradiva,
– podrobno finančno konstrukcijo,
– od ministrstva pričakovana sredstva.
V primeru, da se predlog nanaša na več

samostojnih izdelkov, se mora vsak izmed
teh ovrednotiti posebej.

7. Rok za dokončanje del, ki so pred-
met tega razpisa, je 15. december 1998,
razen zdravstvenovzgojnih akcij, ki so za-
snovane za daljše časovno obdobje.

8. Merila za izbiro ponudb:
– vseslovenski značaj akcije oziroma

gradiva,
– usklajenost z obstoječimi nacionalnimi

prioritetami, programi in akcijami,
– inovativnost in izvirnost,
– kakovost in učinkovitost,
– reference ponudnika,
– stroški akcije oziroma gradiva.
9. Predlagatelji morajo dostaviti svoje

predloge v zaprti kuverti na Ministrstvo za
zdravstvo, Ljubljana, Štefanova 5, do 25. ma-
ja 1998, z navedbo naslova pošiljatelja na
hrbtni strani ter z oznako “Ne odpiraj - Razpis
zdravstvena vzgoja“ na prednji strani kuverte.

10. Javno odpiranje predlogov bo
27. maja 1998 ob 12. uri v sejni dvorani
Ministrstva za zdravstvo, Ljubljana, Štefano-
va 5, pritličje.

11. Predloge bo proučila in strokovno
uskladila strokovna komisija Ministrstva za
zdravstvo.
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12. O izbiri bodo predlagatelji obvešče-
ni v roku 15 dni od dneva javnega odpiranja
predlogov.

13. Predlagatelji se prijavijo na razpis na
osnovi izpolnjenega obrazca MZ-ZP, ki je
na razpolago v vložišču Ministrstva za
zdravstvo, 1. nadstropje, soba št. 22, vsak
delovnik med 8. in 13. uro. Dodatne infor-
macije v zvezi z razpisom se dobijo pri Cirilu
Klajnščku na Ministrstvu za zdravstvo, Šte-
fanova 5, Ljubljana (tel. št. 178-60-38), vsak
dan med 12. in 14. uro.

Št. 7083-98 Ob-2292
Na podlagi 7. člena zakona o zdravstve-

nem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
(Ur. l. RS, št. 9/92, 13/93, 9/96 in 29/98)
in v skladu z zakonom o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97) ter zakonom o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije v letu 1998
(Ur. l. RS, št. 34/98) Ministrstvo za
zdravstvo objavlja

javni razpis
za zbiranje predlogov za

(so)financiranaje zdravstvenovzgojnih
akcij in gradiv s področja uveljavljanja

in spodbujanja zdrave prehrane
1. Naročnik je Ministrstvo za zdravstvo

Republike Slovenije, Šefanova 5, Ljublja-
na.

2. Predmet razpisa je: zbiranje predlo-
gov za (so)finciranje zdravstvenovzgojnih ak-
cij in gradiv s področja uveljavljanja in spod-
bujanja zdrave prehrane.

3. Predlagatelji zdravstvenovzgojnih ak-
cij in gradiv morajo izhajati iz specifičnih
razmer v Republiki Sloveniji.

4. Orientacijska vrednost javnega razpi-
sa je 27,000.000 SIT.

5. Na razpis se lahko prijavijo:
– zdravstveni in drugi javni zavodi v Re-

publiki Sloveniji,
– organizacije in društva, ki imajo v svo-

jih programih opredeljeno uveljavljanje in
spodbujanje zdrave prehrane,

– organizacije, ki se ukvarjajo z medij-
sko promocijo in trženjem idej in storitev,

– druge pravne osebe.
Predlagatelji morajo biti registrirani za

opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji.
6. Predlagatelji morajo v predlogu na-

vesti:
– svoje reference na področju uveljavlja-

nja zdrave prehrane,
– kratek opis vsebine in oblike akcije

oziroma gradiva,
– namen in cilj akcije oziroma gradiva,
– rok izvedbe akcije oziroma gradiva,
– ciljno populacijo akcije oziroma gra-

diva,
– način izvedbe akcije,
– način razdeljevanja gradiva,
– podrobno finančno konstrukcijo,
– od ministrstva pričakovana sredstva.
V primeru, da se predlog nanaša na več

samostojnih izdelkov, se mora vsak izmed
teh ovrednotiti posebej.

7. Rok za dokončanje del, ki so pred-
met tega razpisa, je 15. december 1998,
razen zdravstvenovzgojnih akcij, ki so za-
snovane za daljše časovno obdobje.

8. Merila za izbiro ponudb:
– vseslovenski značaj akcije oziroma

gradiva,

– usklajenost z obstoječimi nacionalnimi
prioritetami, programi in akcijami,

– inovativnost in izvirnost,
– kakovost in učinkovitost,
– reference ponudnika,
– stroški akcije oziroma gradiva.
9. Predlagatelji morajo dostaviti svoje

predloge v zaprti kuverti na Ministrstvo za
zdravstvo, Ljubljana, Štefanova 5, do 25.
maja 1998, z navedbo naslova pošiljatelja
na hrbtni strani ter z oznako “Ne odpiraj -
Razpis zdrava prehrana“ na prednji strani
kuverte.

10. Javno odpiranje predlogov bo
27. maja 1998 ob 9. uri, v sejni dvorani
Ministrstva za zdravstvo, Ljubljana, Štefano-
va 5, pritličje.

11. Predloge bo proučila in strokovno
uskladila strokovna komisija Ministrstva za
zdravstvo.

12. O izbiri bodo predlagatelji obvešče-
ni v roku 15 dni od dneva javnega odpiranja
predlogov.

13. Predlagatelji se prijavijo na razpis na
osnovi izpolnjenega obrazca MZ-ZP, ki je
na razpolago v vložišču Ministrstva za
zdravstvo, 1. nadstropje, soba št. 22, vsak
delovnik med 8. in 13. uro. Dodatne infor-
macije v zvezi z razpisom se dobijo pri Cirilu
Klajnščku na Ministrstvu za zdravstvo, Šte-
fanova 5, Ljubljana (tel. št. 178-60-38), vsak
dan med 12. in 14. uro.

Št. 7083-98 Ob-2293
Na podlagi 14. člena pravilnika o sofinan-

ciranju strokovnega tiska, organizacije in ude-
ležbe na kongresih in drugih strokovnih sre-
čanjih (Ur. l. RS, št. 71/94) in v skladu z
zakonom o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) ter zakonom o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije v letu 1998 (Ur. l. RS,
št. 34/98) Ministrstvo za zdravstvo objavlja

javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
strokovnega tiska s področja zdravstva

1. Naročnik je Ministrstvo za zdravstvo
Republike Slovenije, Šefanova 5, Ljubljana.

2. Predmet razpisa je: zbiranje predlo-
gov za sofinaciranje strokovnega tiska s po-
dročja zdravstva v letu 1998.

3. Orientacijska vrednost javnega razpi-
sa je 6,500.000 SIT.

4. Na razpis se lahko prijavijo pravne
osebe s področja zdravstva in zdravstvene-
ga šolstva v Republiki Sloveniji ter skupine
strokovnjakov oziroma posamezni strokov-
njaki s področja zdravstva.

3. Ministrstvo bo sofinanciralo naslednje
vrste strokovnega tiska s področja zdravstva:

– izviren učbenik ali prevod priznanega
učbenika,

– priročnik oziroma strokovno navodilo
za opravljanje zdravstvene dejavnosti na ne-
kem področju, ki so ga opravili: razširjeni
strokovni kolegiji, inštituti ali priznani stro-
kovnjaki,

– monografija, raziskovalno poročilo ali
drugo zahtevno strokovno besedilo,

– tuje ali domače strokovne periodične
publikacije, ki imajo po mnenju Zdravstve-
nega sveta pomen za opravljanje zdravstve-
ne dejavnosti v Republiki Sloveniji.

4. Gradiva morajo biti v slovenskem jezi-
ku, izjemoma so lahko strokovni učbeniki,

monografije in raziskovalna poročila tudi v
tujem jeziku, če gre za promocijo znanja in
izkušenj naših strokovnjakov v svetovni stro-
kovni javnosti.

5. Prijavi mora biti priloženo:
– opis strokovnega tiska,
– osebni, strokovni ali bibliografski po-

datki o avtorju oziroma avtorjih,
– rok izdaje,
– finančna konstrukcija in obrazložitev,

kako bo morebitno sofinanciranje vplivalo
na končno ceno,

– strokovna recenzija, ki jo na zahtevo in
na račun avtorja izdela predsednik ustrez-
nega razširjenega strokovnega kolegija ali
višji svetnik,

– predračun za tisk in izjava o izbiri ti-
skarne, iz katere mora biti razvidno, da je
izbrani izvajalec najugodnejši ponudnik iz-
med najmanj treh.

7. Rok za dokončanje del, ki so pred-
met tega razpisa, je 15. december 1998.

8. Merila za izbiro ponudb:
– kakovost,
– inovativnost in izvirnost,
– usklajenost z obstoječimi nacionalnimi

prioritetami, programi in akcijami,
– vseslovenski značaj tiska,
– reference ponudnika,
– stroški tiska.
9. Predlagatelji morajo dostaviti svoje

predloge v zaprti kuverti na Ministrstvo za
zdravstvo, Ljubljana, Štefanova 5, do
26.maja 1998, z navedbo naslova pošilja-
telja na hrbtni strani ter z oznako “Ne odpiraj
- Razpis strokovni tisk s področja zdravstva“
na prednji strani kuverte.

10. Javno odpiranje predlogov bo
28. maja 1998 ob 12. uri, v sejni dvorani
Ministrstva za zdravstvo, Ljubljana, Štefano-
va 5, pritličje.

11. Predloge bo proučila in strokovno
uskladila strokovna komisija Ministrstva za
zdravstvo.

12. O izbiri bodo predlagatelji obvešče-
ni v roku 20 dni od dneva javnega odpiranja
predlogov.

13. Predlagatelji se prijavijo na razpis na
osnovi izpolnjenega obrazca MZ-TISK, ki je
na razpolago v vložišču Ministrstva za
zdravstvo, 1. nadstropje, soba št. 22, vsak
delovnik med 8. in 13. uro. Dodatne infor-
macije v zvezi z razpisom se dobijo pri Cirilu
Klajnščku na Ministrstvu za zdravstvo, Šte-
fanova 5, Ljubljana (tel. št. 178-60-38), vsak
dan med 12. in 14. uro.

Št. 7083-98 Ob-2351

Na podlagi 7. člena zakona o zdravstve-
nem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
(Ur. l. RS, št. 9/92, 13/93, 9/96 in 29/98)
in v skladu z zakonom o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97) ter zakonom o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije v letu 1998
(Ur. l. RS, št. 34/98) Ministrstvo za
zdravstvo objavlja

javni razpis
za zbiranje predlogov za

(so)financiranje programov in
projektov preprečevanja zasvojenosti v

letu 1998
1. Naročnik je Ministrstvo za zdravstvo

Republike Slovenije, Štefanova 5, Ljubljana.
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2. Predmet razpisa je: zbiranje predlo-
gov za (so)finaciranje programov in projek-
tov preprečevanja zasvojenosti v letu 1998.

3. Predlagatelji programov in projektov
morajo izhajati iz specifičnih razmer v Re-
publiki Sloveniji in se nanašati na enega
izmed naslednjih prednostnih področij:

– epidemiološko raziskovalno razvojni
projekti,

– preventivni programi in projekti s pri-
marnim poudarkom na prevenciji zasvoje-
nosti,

– izobraževalno vzgojna in informativna
gradiva s področja odvisnosti.

4. Orientacijska vrednost javnega razpi-
sa je 18,000.000 SIT.

5. Na razpis se lahko prijavijo:
– zdravstveni in drugi javni zavodi v Re-

publiki Sloveniji,
– organizacije in društva, ki imajo v svo-

jih programih opredeljeno uveljavljanje pre-
ventivnih programov,

– druge pravne osebe.
Predlagatelji morajo biti registrirani za

opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji.
6. Predlagatelji morajo v predlogu nave-

sti:
– svoje reference na področju preven-

tivnih programov,
– kratek opis vsebine in oblike progra-

ma, projekta oziroma gradiva,
– namen in cilj programa, projekta oziro-

ma gradiva,
– rok izvedbe programa, projekta oziro-

ma gradiva,
– ciljno populacijo programa, projekta

oziroma gradiva,
– način izvedbe programa, projekta ozi-

roma gradiva,
– način razdeljevanja programa, projek-

ta in gradiva,
– podrobno finančno konstrukcijo,
– od ministrstva pričakovana sredstva.
V primeru, da se predlog nanaša na več

samostojnih izdelkov, se mora vsak izmed
teh ovrednotiti posebej.

7. Rok za dokončanje del, ki so pred-
met tega razpisa, je 15. december 1998.

8. Merila za izbiro ponudb:
– vseslovenski značaj programa, akcije

oziroma gradiva,
– usklajenost z obstoječimi nacionalnimi

prioritetami, programi, projekti in gradivi,
– možnost ugotavljanja razširjenosti in

značilnosti uživanja drog med različnimi sta-
rostnimi skupinami prebivalcev Slovenije, z
možnostjo kontinuiranega spremljanja tren-
dov,

– zmanjševanje škode zaradi uporabe
prepovedanih drog na podlagi večje infor-
miranosti, osveščanja ter spremembe vzor-
cev vedenja, povezanega z uživanjem drog,
namenjeni visoko rizičnim skupinam in mla-
dim ter tistim, namenjeni zgodnjemu odkri-
vanju uživanja drog ter zgodnji intervenciji
na terenu,

– uporaba v didaktične oziroma informa-
tivne namene,

– inovativnost in izvirnost,
– kakovost in učinkovitost,
– reference ponudnika,
– ekonomičnost programa, projekta ozi-

roma gradiva,
– sofinanciranje programa, projekta ozi-

roma gradiva.

9. Predlagatelji morajo dostaviti svoje
predloge v zaprti kuverti na Ministrstvo za
zdravstvo, Ljubljana, Štefanova 5, do 1. ju-
nija 1998, z navedbo naslova pošiljatelja na
hrbtni strani ter z oznako “Ne odpiraj - Razpis
za prevencijo zasvojenosti“ na prednji strani
kuverte.

10. Javno odpiranje predlogov bo 3. ju-
nija 1998 ob 11. uri, v sejni dvorani Mini-
strstva za zdravstvo, Ljubljana, Štefanova 5,
pritličje.

11. Predloge bo proučila in strokovno
uskladila strokovna komisija Ministrstva za
zdravstvo.

12. O izbiri bodo predlagatelji obvešče-
ni v roku 15 dni od dneva javnega odpiranja
predlogov.

13. Predlagatelji se prijavijo na razpis na
osnovi izpolnjenega obrazca MZ-DRO 1, ki
je na razpolago v vložišču Ministrstva za
zdravstvo, 1. nadstropje, soba št. 22, vsak
delovnik med 8. in 13. uro. Dodatne infor-
macije v zvezi z razpisom se dobijo pri Tatji
Kostnapfel Rihtar, svetovalki vlade na Mini-
strstvu za zdravstvo, Štefanova 5, Ljubljana
(tel. št. 178-60-40), vsak dan med 8. in
10. uro.

Ministrstvo za zdravstvo

Št. 7083-98 Ob-2352
Na podlagi 7. člena zakona o zdravstve-

nem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
(Ur. l. RS, št. 9/92, 13/93, 9/96 in 29/98)
in v skladu z zakonom o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97) ter zakonom o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije v letu 1998
(Ur. l. RS, št. 34/98) Ministrstvo za
zdravstvo objavlja

javni razpis
za zbiranje predlogov za

(so)financiranje programov terapije
zasvojenosti v letu 1998

1. Naročnik je Ministrstvo za zdravstvo
Republike Slovenije, Štefanova 5, Ljublja-
na.

2. Predmet razpisa je: zbiranje predlo-
gov za (so)finaciranje programov in projek-
tov terapije zasvojenih v letu 1998.

3. Predlagatelji programov morajo izha-
jati iz specifičnih razmer v Republiki Slove-
niji in upoštevati celostno obravnavo zasvo-
jenih od prepovedanih drog.

4. Orientacijska vrednost javnega razpi-
sa je 7,500.000 SIT.

5. Na razpis se lahko prijavijo:
– zdravstveni in drugi javni zavodi v Re-

publiki Sloveniji,
– organizacije in društva s področja

zdravljenja in rehabilitacije zasvojenih z dro-
gami.

Predlagatelji morajo biti registrirani za
opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji.

6. Predlagatelji morajo v predlogu na-
vesti:

– svoje reference na področju progra-
mov zdravljenja in rehabilitacije zasvojenih z
drogami,

– kratek opis vsebine programa,
– namen in cilj programa,
– rok izvedbe programa,
– ciljno populacijo programa,
– način izvedbe programa,
– podrobno finančno konstrukcijo,
– od ministrstva pričakovana sredstva.

7. Rok za dokončanje del, ki so pred-
met tega razpisa, je 15. december 1998.

8. Merila za izbiro ponudb:
– vseslovenski značaj programa,
– usklajenost z obstoječimi nacionalnimi

prioritetami, programi in akcijami,
– celostni programi in projekti, ki jih iz-

vajajo nevladne organizacije,
– neposredna vključenost uživalcev pre-

povedanih drog v okviru programov življenje
brez droge,

– kakovost in učinkovitost,
– reference ponudnika,
– ekonomičnost programa,
– sofinanciranje programa.
9. Predlagatelji morajo dostaviti svoje

predloge v zaprti kuverti na Ministrstvo za
zdravstvo, Ljubljana, Štefanova 5, do 1. ju-
nija 1998, z navedbo naslova pošiljatelja na
hrbtni strani ter z oznako “Ne odpiraj - Razpis
za programe terapije zasvojenosti“ na pred-
nji strani kuverte.

10. Javno odpiranje predlogov bo 3. ju-
nija 1998 ob 10. uri, v sejni dvorani Mini-
strstva za zdravstvo, Ljubljana, Štefanova 5,
pritličje.

11. Predloge bo proučila in strokovno
uskladila strokovna komisija Ministrstva za
zdravstvo.

12. O izbiri bodo predlagatelji obvešče-
ni v roku 15 dni od dneva javnega odpiranja
predlogov.

13. Predlagatelji se prijavijo na razpis na
osnovi izpolnjenega obrazca MZ-DRO 2, ki
je na razpolago v vložišču Ministrstva za
zdravstvo, 1. nadstropje, soba št. 22, vsak
delovnik med 8. in 13. uro. Dodatne infor-
macije v zvezi z razpisom se dobijo pri Tatji
Kostnapfel Rihtar, svetovalki vlade na Mini-
strstvu za zdravstvo, Štefanova 5, Ljubljana
(tel. št. 178-60-40), vsak dan med 8. in
10. uro.

Ministrstvo za zdravstvo

Sklepi po 42. členu

Št. 3175 Ob-2189C
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.
062/449-20, faks 062/449-23-11, III.
nad.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: zakup medijskega

prostora in oblikovanje reklamnega ma-
teriala za potrebe Pošte Slovenije.

3. Orientacijska vrednost naročila:
70,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 8. 5. 1998 in/ali zaključek 30. 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
višini 10%.
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Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: najugodnejša cena, reference na
trgu in pri naročniku, elementi iz ponudbe.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 8. 4.
1998 ob 10. uri na naslovu: Pošta Sloveni-
je, d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor.

Najnižja cena: 31.950 SIT za pozicijski
slogan, najvišja cena: 190.631,83 SIT za
pozicijski slogan.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Ur. l. RS, št. 18 z dne 3. 6. 1998,
Ob-971.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 8. 5. 1998.

Št. 3175 Ob-2189Č
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:

Pošta Slovenije, d.o.o., kont. oseba Peter
Hometer, Slomškov trg 10, Maribor, tel.
062/449-20, faks 062/449-23-11, III. nad.

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

delov in potrošnega materiala za DE
transport in obrtne storitve.

3. Orientacijska vrednost naročila:
72,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 15. 5. 1998 in/ali zaključek 30. 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
višini 10%.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: najnižje cene, elementi iz ponud-
be, priznanje scontov pri plačilnem roku,
dobre reference.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 1. 4.
1998 ob 9. uri na naslovu: Pošta Slovenije,
d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor.

Št. prispelih ponudb: 9, najnižja cena:
1,185.969 SIT delne ponudbe, najvišja ce-
na: 19,965.773,20 SIT delne ponudbe.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Ur. l. RS, št. 15 z dne 27. 2. 1998,
Ob-856.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 8. 5. 1998.

Št. 3175 Ob-2189D
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:

Pošta Slovenije, d.o.o., kont. oseba Peter

Hometer, Slomškov trg 10, Maribor, tel.
062/449-20, faks 062/449-23-11, III. nad.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nabava opreme za

izdelavo poštnih zapiralk.
3. Orientacijska vrednost naročila:

26,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek 20. 5. 1998 in/ali zaključek 20. 1.
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
višini 10%.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: primeren dobavitelj opreme za
proizvodnjo zapiralk, vsi zahtevani elementi
iz ponudbe.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 17. 4.
1998 ob 10. uri na naslovu: Pošta Sloveni-
je, d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor.

Št. prispelih ponudb: 2, najnižja cena:
26,038.712 SIT najvišja cena: 34,216.000
SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Ur. l. RS, št. 22 z dne 20. 3. 1998,
Ob-1227/C.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 8. 5. 1998.

Št. 3175 Ob-2189E
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.
062/449-20, faks 062/449-23-11, III.
nad.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: za dobavo in izdela-

vo voščilnic in razglednic.
3. Orientacijska vrednost naročila:

104,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek 1. 5. 1998 in/ali zaključek 30. 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
višini 10%.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: ustrezen asortiman artiklov, do-
bre izkušnje z dobavitelji, dobre reference
na tržišču.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 8. 4.
1998 ob 9. uri na naslovu: Pošta Slovenije,
d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor.

Št. prispelih ponudb: 19.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

brez omejitev z ugotavljanjem usposoblje-
nosti izvajalcev.

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Ur. l. RS, št. 18 z dne 6. 3. 1998,
Ob-970.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 8. 5. 1998.

Št. 3175 Ob-2189F
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:

Pošta Slovenije, d.o.o., kont. oseba Peter
Hometer, Slomškov trg 10, Maribor, tel.
062/449-20, faks 062/449-23-11, III. nad.

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

lazinjenih kuvert in paketne embalaže.
3. Orientacijska vrednost naročila:

42,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek 8. 5. 1998 in/ali zaključek 7. 5. 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
višini 10%.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: najnižje cene, priznanje scotna
pri plačilu, elementi iz ponudbe.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 8. 4.
1998 ob 10. uri na naslovu: Pošta Sloveni-
je, d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor.

Št. prispelih ponudb: 9, najnižja cena:
4,523.000 SIT, najvišja cena: 41,372.500
SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Ur. l. RS, št. 18 z dne 6. 3. 1998,
Ob-972.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 8. 5. 1998.

Pošta Slovenije, d.o.o.,
Maribor

Št. 0048/1-308/19-98 Ob-2190
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Ministrstvo za notranje zadeve RS, kont.
oseba Jani Topolovec, Štefanova 2, Ljublja-
na, tel. 061/172-47-43.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: adaptacija dežurne-
ga prostora PP Kočevje: gradbena dela,
obrtniška dela, instalacijska dela.

3. Orientacijska vrednost naročila:
6,200.000 SIT.

4. Dobavni rok: 30 dni.
5. Utemeljitev: druga merila, navedena v

razpisni dokumentaciji: cena, finančno sta-
nje, reference in izobrazba kadrov, referen-
ce ponudnika.
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Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-
vane preference za domače ponudnike v
višini10%.

Opis:
Na javni razpis je prispelo 8 ponudb, od

tega 7 veljavnih in 2 popolni ponudbi. Izbira
najugodnejšega ponudnika temelji na upo-
rabi ponderiranih meril, ki so bila določena
v razpisni dokumentaciji.

Izbran ponudnik: GIA, d.o.o.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 30. 3.

1998 ob 11.30, na naslovu: Visoka policij-
sko-varnostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana.

Naročnik: MNZ RS, Kotnikova 8a, Ljub-
ljana.

Število prispelih ponudb: 8 (2 popolni
ponudbi), najnižja cena: 8,796.445,55 SIT
brez prometnega davka, najvišja cena:
9,925,272,61 SIT brez prometnega davka.

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-1047.

Št. 0048/1-308/17-98 Ob-2191
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Ministrstvo za notranje zadeve RS, kont.
oseba Franci Hrabar, Štefanova 2, Ljublja-
na, tel. 061/172-49-04.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: adaptacija objekta
Majstrova 2, Maribor

3. Orientacijska vrednost naročila:
7,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 30 dni.
5. Utemeljitev: druga merila, navedena v

razpisni dokumentaciji: cena, finančno sta-
nje, reference kadrov, reference ponudni-
ka, strokovna izobrazba kadrov.

Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-
vane preference za domače ponudnike v
višini10%.

Opis:
Na javni razpis je prispelo 5 ponudb, od

tega 4 veljavne in 2 popolni ponudbi. Izbira
najugodnejšega ponudnika temelji na upo-
rabi ponderiranih meril, ki so bila določena
v razpisni dokumentaciji.

Izbran ponudnik: Gradbeno podjetje Gra-
nit, p.o.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 30. 3.
1998 ob 9. uri na naslovu: Visoka policij-
sko-varnostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana.

Naročnik: MNZ RS, Kotnikova 8a, Ljub-
ljana.

Število prispelih ponudb: 5 (2 popolni
ponudbi), najnižja cena: 7,041.341 SIT
brez prometnega davka, najvišja cena:
7,685,242 SIT brez prometnega davka.

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-1046.

Št. 0048/1-308/1-98 Ob-2192
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Ministrstvo za notranje zadeve RS, kont.
oseba Boris Trobec, Štefanova 2, Ljublja-
na, tel. 061/172-42-30.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: dobava fotomateria-

la
3. Orientacijska vrednost naročila:

8,500.000 SIT.
4. Utemeljitev: druga merila, navedena v

razpisni dokumentaciji: cena, dobavni rok,
razširjenost prodajne mreže, finančno sta-
nje, reševanje reklamacij, reference.

Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-
vane preference za domače ponudnike v
višini10%.

Opis:
Na javni razpis sta prispeli 2 veljavni po-

nudbi. Ena ponudba je bila na odpiranju
ponudb izločena zaradi nepopolnosti.

Glede na to, da je naročniku ostala le
ena popolna ponudba, javni razpis v skladu
z 41. členom zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97), ni uspel.

5. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 16. 4.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Visoka policij-
sko-varnostna šola, Kotnikova 8a, Ljublja-
na.

Naročnik: MNZ RS, Kotnikova 8a, Ljub-
ljana.

Število prispelih ponudb: 2.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 27 z dne 3. 4. 1998;
Ob-1607.

Ministrstvo za notranje zadeve

Ob-2193
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve, kont. oseba Darja Naglič, Kotniko-
va 5, Ljubljana, tel. 178-34-30, faks
178-34-56, soba št. 23.

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

40,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek 1. 5. 1998 in/ali zaključek 30. 4. 2000.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga

merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: merila, navedena v razpisni doku-
mentaciji.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 7. 4.
1998 ob 9. uri, na naslovu: Ministrstvo za
delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova
5, 1000 Ljubljana.

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. 20, z dne 13. 3.
1998; Ob-1131.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 8. 5. 1998.

Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve

Št. 37/98 Ob-2194
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: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izgradnja sekundar-
nega vodovodnega omrežja v naselju
Gradišče v KS Pijava Gorica.

3. Orientacijska vrednost naročila:
13,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek maj 1998 in/ali zaključek po termin-
skem planu.

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: popolnost ponudbe, cena, refe-
rence, ostale ugodnosti.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 2. 4.
1998 ob 12. uri, na naslovu: Občina Škof-
ljica, Šmarska c. 3, 1291 Škofljica.

Število prispelih ponudb: 10, najnižja ce-
na: 11,825.177 SIT, najvišja cena:
18,610.820 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. 16, z dne 6. 3. 1998;
Ob-974.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 8. 5. 1998.

Občina Škofljica

Št. 01.4-5/98 Ob-2195A
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o priznanju sposobnosti

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča
Ptuj, Potrčeva 23–25, Ptuj.

2. Predmet javnega naročila: blago.
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Navedba vsebine: pisarniški material:
A) obrazci razni – 6,900.000 SIT,
B) ostali pisarniški material – 4,100.000

SIT.
3. Orientacijska vrednost naročila:

11,000.000 SIT.
4. Ime in naziv ponudnikov, ki jim je bila

priznana sposobnost za 12 mesecev:
  1. Založba obzorja, Maribor, za skupini

A in B,
  2. Mladinska knjiga Birooprema, Ljub-

ljana, za skupini A in B,
  3. Mladinska knjiga Trgovina, Ljublja-

na, za skupini A in B,
  4. Perutnina Ptuj, Ptujska tiskarna, Ptuj

za skupino A,
  5. Grafis, Slovenska Bistrica, za skupi-

no A,
  6. Bodočnost, Maribor, za skupino A,
  7. Mikrofilm Copy, Ptuj, za skupino B,
  8. Mercator SVS, Ptuj, za skupino B.
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 2. 3.

1998 ob 9. uri, na naslovu: Splošna bolni-
šnica dr. Jožeta Potrča Ptuj, Potrčeva 23–
25, 2250 Ptuj.

Število prispelih ponudb: 12.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavlja-
njem sposobnosti (50. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 7, z dne 30. 1. 1998;
Ob-391.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 15. 5. 1998.

Št. 01.4-5/98 Ob-2195B
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o priznanju sposobnosti

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča
Ptuj, Potrčeva 23–25, Ptuj.

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

prehrano:
A) meso – 24,000.000 SIT,
  1. govedina – 4,500.000 SIT,
  2. teletina – 4,500.000 SIT,
  3. svinjina – 2,700.000 SIT,
  4. ostalo sveže meso – 2,300.000 SIT,
  5. perutnina in izdelki – 7,000.000 SIT,
  6. ribe – 1,000.000 SIT,
  7. izdelki iz mesa – 2,000.000 SIT;
B) sadje in zelenjava – 10,000.000 SIT,
  1. sadje domače – 1,200.000 SIT,
  2. sadje južno – 1,700.000 SIT,
  3. zelenjava – 7,100.000 SIT;
C) kruh in pekovsko pecivo – 3,000.000

SIT,
D) mlevski izdelki in testenine –

2,000.000 SIT,
E) mleko, mlečni izdelki, zmrznjeni izdel-

ki – 6,000.000 SIT,
F) jajca – 1,000.000 SIT,
G) splošno prehrambeno blago –

8,000.000 SIT.

3. Orientacijska vrednost naročila:
54,000.000 SIT.

4. Ime in naziv ponudnikov, ki jim je bila
priznana sposobnost za 12 mesecev:

  1. Mesnine dežele kranjske, Ljubljana,
za skupino A,

  2. Košaki TMI; Maribor, za skupino A,
  3. Žerak, Podlehnik, za skupino A,
  4. Jurmes, Šentjur, za skupino A,
  5. Fingušt, Pragersko, za skupino A,
  6. Mercator SVS, Ptuj, za skupine A,

D, F in G,
  7. Veletrgovina Koloniale, Maribor, za

skupine A, D in G,
  8. Brumec Ručigaj, Mengeš, za skupi-

no A – ribe,
  9. Gramis, Murska Sobota, za skupino B,
  10. Povrtnina, Maribor, za skupini B in F,
  11. Kmetijska zadruga Ptuj, za skupi-

no B,
  12. Mlinotest Koper, enota Ptuj, za sku-

pino C,
  13. PPS, Ptuj, za skupino C,
  14. Kruh pecivo, Maribor, za skupino C,
  15. Žito Mlini, Ljubljana, za skupino D,
  16. Jata Reja, Ljubljana, za skupino F,
  17. Vugrinec Majda, za skupino F,
  18. Kolinska, Ljubljana, za skupino G,
  19. Gea, Slovenska Bistrica, za skupi-

no G,
20. Matik, Ljubljana, za skupino G.
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 12. 3.

1998 ob 9. uri, na naslovu: Splošna bolni-
šnica dr. Jožeta Potrča Ptuj, Potrčeva 23–
25, 2250 Ptuj.

Število prispelih ponudb: 43.
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. 7, z dne 30. 1. 1998;
Ob-393.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 15. 5. 1998.

Št. 01.4-5/98 Ob-2195C
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o priznanju sposobnosti

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča
Ptuj, Potrčeva 23–25, Ptuj, tel.
062/771-551.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nezdravstveni ma-

terial:
I. pralna in čistilna sredstva.
3. Orientacijska vrednost naročila:

5,500.000 SIT.
4. Ime in naziv ponudnikov, ki jim je bila

priznana sposobnost za 12 mesecev:
  1. Henkel Ecolab, Maribor,
  2. Mercator SVS, Ptuj,
  3. Astra tehnična trgovina, Maribor,
  4. Veletrgovina Koloniale, Maribor,
  5. Diversey Lever, Maribor.

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 3. 3.
1998 ob 9. uri, na naslovu: Splošna bolni-
šnica dr. Jožeta Potrča Ptuj, Potrčeva 23–
25, 2250 Ptuj.

Število prispelih ponudb: 7.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavlja-
njemsposobnosti (50. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 7, z dne 30. 1. 1998;
Ob-392.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 15. 5. 1998.

Št. 01.4-5/98 Ob-2195Č
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o priznanju sposobnosti

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča
Ptuj, Potrčeva 23–25, Ptuj.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: izdelki iz tekstila:
A) posteljni program – 7,200.000 SIT,
B) delovna oblačila – 1,100.000 SIT.
C) operacijski program – 3,300.000

SIT,
D) kuhinjski program – 300.000 SIT,
E) otroški program – 800.000 SIT.
3. Orientacijska vrednost naročila:

12,700.000 SIT.
4. Ime in naziv ponudnikov, ki jim je bila

priznana sposobnost za 12 mesecev:
  1. Sanolabor, Ljubljana, za skupine A,

B, C, D in E,
  2. Timo, Vipava, za skupine A, B, C in E,
  3. Mika, Kranj, za skupine A, B, C, D in E,
  4. Mercator SVS, Ptuj, za skupine A,

C, D in E.
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 27. 2.

1998 ob 9. uri, na naslovu: Splošna bolni-
šnica dr. Jožeta Potrča Ptuj, Potrčeva 23–
25, 2250 Ptuj.

Število prispelih ponudb: 6.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavlja-
njem sposobnosti (50. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 7, z dne 30. 1. 1998;
Ob-390.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 15. 5. 1998.

Splošna bolnišnica
dr. Jožeta Potrča Ptuj

Ob-2196
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: Vlada Republike Slovenije, Urad pred-
sednika vlade, kont. oseba Dragica Vidovič,
Gregorčičeva 20, Ljubljana, tel. 178-14-01,
faks 718-14-13.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: najem osebnih vozil.
3. Orientacijska vrednost naročila:

18,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek 1. 5. 1998 in/ali zaključek 31. 12. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-

števane preference za domače ponudnike.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 22. 4.

1998 ob 9. uri, na naslovu: Gregorčičeva
20, Ljubljana.

Naročnik: Vlada Republike Slovenije,
Urad predsednika vlade, Gregorčičeva 20,
1000 Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 0.
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; Ob-1400.

Ob-2197
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: Vlada Republike Slovenije, Urad pred-
sednika vlade, kont. oseba Dragica Vidovič,
Gregorčičeva 20, Ljubljana, tel. 178-14-01,
faks 718-14-13.

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

odnosa javnosti do vlade, njenih mini-
strov in njenih potez.

3. Orientacijska vrednost naročila:
9,800.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 25. 4. 1998 in/ali 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: cena in plačilni pogoji, druge
ugodnosti, navedene v razpisni dokumenta-
ciji

(B točka, druga alinea).
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 15. 4.

1998 ob 11. uri, na naslovu: Vlada Republi-
ke Slovenije, Urad predsednika vlade, Gre-
gorčičeva 20, 1000 Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 6, najnižja ce-
na: 6,950.000 SIT; najvišja cena:
8,780.000 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. 22, z dne 20. 3.
1998; Ob-1266.

Vlada Republike Slovenije
Urad predsednika vlade

Št. 64/98 Ob-2237
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: Srednja gostinska in turistična šola Izo-
la, kont. oseba Tihomir Busija, Prekomor-
skih brigad 7, Izola, tel. 066/647-159.

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

drugih artiklov po skupinah za leto 1998.
3. Utemeljitev izbire ponudnika: druga

merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe:
skupina X = Ljubljanske mlekarne,

d.o.o., Ljubljana,
skupina XII = Žito, d.o.o., Izola,
skupina XVIII = Surf, d.o.o., Portorož.
4. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 26. 3.

1998 ob 14.30 na naslovu: Srednja gostin-
ska in turistična šola, Prekomorskih brigad
7, 6310 Izola.

Število prispelih ponudb: 41.
5. 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-975.

Srednja gostinska in turistična šola,
Izola

Ob-2238
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: OŠ Velika Nedelja, kont. oseba Boris
Skok, Velika Nedelja 13, Velika Nedelja,
tel. 062/742-040, faks 062/742-040.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izgradnja prizidka
pri telovadnici.

3. Orientacijska vrednost naročila:
16,974.182 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 2 meseca, začetek 20. 5.
1998 in zaključek 20. 7. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena; druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: cena, plačilni pogoji.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 31. 3.
1998 ob 9. uri, na naslovu:

OŠ Velika Nedelja, Velika Nedelja 13,
2274 Velika Nedelja.

Število prispelih ponudb: 8, najnižja ce-
na: 16,974.182 SIT, najvišja cena:
19,739.120 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. 15, z dne 27. 2.
1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 4. 5. 1998.

Osnovna šola Velika Nedelja

Št. 351-478/96 Ob-2239
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97) Občina Škofja Loka objavlja

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika za
izbiro izvajalca za izgradnjo prizidka

OŠ Jela Janežiča v Škofji Loki
1. Naročnik: Občina Škofja Loka, Po-

ljanska 2, Škofja Loka.
2. Predmet javnega naročila: gradbena

dela.
3. Objava javnega razpisa: Uradni list RS,

št. 15, z dne 27. 2. 1998. Orientacijska
vrednost naročila je 110,000.000 SIT.

4. Rok izvedbe: razpisana dela se bodo
izvajala od aprila do avgusta 1998.

5. Merila za izbiro izvajalca:
– reference ponudnika na podobnih delih,
– ponujena cena,
– plačilni pogoji in
– druga merila, navedena v razpisni do-

kumentaciji.
6. Javno odpiranje ponudb je bilo dne

26. 3. 1998 ob 12.30 v sejni dvorani Obči-
ne Škofja Loka, Poljanska 2. Na javni razpis
je prispelo 9 veljavnih ponudb.

Najnižja cena ponudbe: 86,793.786 SIT;
najvišja cena ponudbe: 115,712.162 SIT.

7. Na podlagi javnega razpisa za izbiro
izvajalca je naročnik sprejel sklep o izbiri
podjetja SGP Tehnik Škofja Loka, kot naju-
godnejšega ponudnika.

Občina Škofja Loka

Št. 2/0-2634/1-98 Ob-2240
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o priznanju sposobnosti

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Telekom Slovenije, d.d., PE Murska So-
bota, kont. oseba Jožef Recek, dipl. inž.,
Trg zmage 6, Murska Sobota,
tel. 069/14-44, faks 069/314-44

2. Predmet javnega naročila: izbira iz-
vajalca za izvajanje del na razvodnem
naročniškem omrežju na območju po-
slovne enote Murska Sobota v letu
1998.

3. Orientacijska vrednost naročila:
100,000.000 SIT.

4. Ime oziroma naslov ponudnikov, ki jim
je bila priznana sposobnost in obdobje za
katerega je priznana:

– Tegrad, d.d., Kamniška 41, Ljubljana,
– Telsim, s.p. Ljubljanska 14, Celje,
– Teo-Ten, d.o.o., V. Prekomorske bri-

gade 17, Ljutomer,
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– Halcom, d.o.o., Olimje 6, Podčetrtek,
– PAP Telematika, d.d., Pivovarniška 6,

Ljubljana,
– TK in EL, Dimičeva 16, Ljubljana.
Čas priznanja sposobnosti: 12 mesecev

od 1. 6. 1998 do 31. 5. 1999.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga

merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-

števane preference za domače ponudnike.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 31. 3.

1998 ob 12. uri, na naslovu: Telekom Slo-
venije, d.d., PE Murska Sobota, Trg zmage
6, Murska Sobota.

Število prispelih ponudb: 9.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavlja-
njem sposobnosti (50. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpisa:
Uradni list RS, št. 15, z dne 27. 2. 1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 1. 6. 1998.

Št. 2/0-2633/1-98 Ob-2241
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o priznanju sposobnosti

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Telekom Slovenije, d.d., PE Murska So-
bota, kont. oseba Jožef Recek, dipl. inž.,
Trg zmage 6, Sobota, tel. 069/14-44, faks
069/314-44

2. Predmet javnega naročila: izbira iz-
vajalca za izvajanje zemeljskih, gradbe-
nih in pomožnih del na TK omrežju za
potrebe vzdrževalnih del in novogradenj
manjšega obsega na območju PE Mur-
ska Sobota za leto 1998.

3. Orientacijska vrednost naročila:
50,000.000 SIT.

4. Ime oziroma naslov ponudnikov, ki jim
je bila priznana sposobnost in obdobje za
katerega je priznana:

– Tegrad, d.d., Kamniška 41, Ljubljana,
– Halcom, d.o.o., Olimje 6, Podčetrtek,
– Nigra, d.o.o., Dijaška 6, Murska So-

bota,
– PAP Telematika, d.d., Pivovarniška 6,

Ljubljana,
– TK in EL, d.o.o. Dimičeva 16, Ljublja-

na,
– GMW s.p., Rihtarovci 7, Radenci.
Čas priznanja sposobnosti: 12 mesecev

od 1. 6. 1998 do 31. 5. 1999.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga

merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-

števane preference za domače ponudnike.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 31. 3.

1998 ob 12. uri, na naslovu: Telekom Slo-
venije, d.d., PE Murska Sobota, Trg zmage
6, Murska Sobota.

Število prispelih ponudb: 7.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavlja-
njem sposobnosti (50. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpisa:
Uradni list RS, št. 15, z dne 27. 2. 1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 1. 6. 1998.

Telekom Slovenije, d.d.,
PE Murska Sobota

Št. 360-01/98-136 Ob-2242
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 Rače-Fram, Grajski trg 14, Ra-
če, tel. 062/608-692.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: gradbena obrtniška
dela, delna izvedba vodovodnih in kana-
lizacijskih ter elektroinstalacijskih del za
gradnjo nadomestne stanovanjske hiše
Loka pri Framu 16/a.

3. Orientacijska vrednost naročila:
8,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: 20. 4.
1998, zaključek 31. 8. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: cena, reference in drugo.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo v torek
31. 3. 1998 s pričetkom ob 13. uri, na
naslovu: Občina Rače-Fram, Grajski trg 14,
Rače.

7. Število prispelih ponudb: 6.
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. 18, z dne 6. 3.
1998.

Občina Rače-Fram

Št. 08524 Ob-2243
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija,
d.o.o., Ljubljana, Krekov trg 10.

I.
1. Predmet javnega naročila: izvedba

vodovodnega sistema Rakitna.
2. Vrednost dodeljenega naročila:

6,408.095,50 SIT.
3. Izbrani ponudnik: Nigrad, d.o.o., Moš-

kričeva 18, Ljubljana.
II.
1. Predmet javnega naročila: izvedba

obnove vodovoda po Žerjalovi ulici.
2. Vrednost dodeljenega naročila:

5,664.841,10 SIT.
3. Izbrani ponudnik: IMP Promont Mon-

taža, d.o.o., Pot k sejmišču 30, Ljublja-
na-Črnuče.

III.
1. Predmet javnega naročila: izvedba

obnove vodovoda po Globočnikovi ulici.
2. Vrednost dodeljenega naročila:

6,565.408,50 SIT.

3. Izbrani ponudnik: Komunalne gradnje
Grosuplje, d.o.o., Cesta na Krko 7, Gro-
suplje.

2. Ponudniki so bili izbrani na podlagi
javnega razpisa o priznanju primernosti za
dela pri gradnjah in obnovah (Ur. l. RS,
št. 41/97 in 43/97) z izidom javnega razpi-
sa (Ur. l. RS, št. 67/97 in 9/98) in na pod-
lagi 49. člena zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97).

Predvideni dan objave dodelitve naročila
je 4. 5. 1998.

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

Ob-2244
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Naročnik: Krajevna skupnost Hotiza,

Hotiza, Lendava.
2. Predmet javnega naročila: izgradnja

III. faze fekalne kanalizacije Hotiza.
3. Orientacijska vrednost ponudbe:

30,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: april

1998 in zaključek oktober 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: merila,

navedena v razpisni dokumentaciji.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: rok dokončanja, pravočasno iz-
polnjevanje pogodbenih obveznosti za na-
ročnika na dosedaj sklenjenih pogodbah.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: javno odpiranje ponudb je bilo 2. 4.
1998 ob 12. uri, v gasilskem domu v Hotizi.

Število prispelih ponudb: 6, najnižja ce-
na: 31,738.985,44 SIT in najvišja cena:
49,855.204,13 SIT.

Kot najugodnejši je bil izbran ponudnik:
SGP Gradbenik, d.d., Lendava, Kranjčeva 6.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 15, z dne 27. 2.
1998; Št. 55/98.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 20. 4. 1998.

Krajevna skupnost Hotiza

Ob-2245
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: Ljudska Univerza, Cankarjeva 8, Nova
Gorica, kont. oseba Bojana Gulin, tel. faks
065/21-291.

2. Predmet javnega naročila: gradbena,
obrtniška in instalacijska dela nadzida-
ve učilniškega trakta.

3. Orientacijska vrednost naročila:
50,000.000 SIT.

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

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena; druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.
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Izbrani ponudnik: SGP Gorica, d.d., Er-
javčeva 19, Nova Gorica.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 30. 3.
1998 ob 13.15 v prostorih Ljudske univer-
ze na Cankarjevi 8 v Novi Gorici.

Število prispelih ponudb: 7, najnižja ce-
na: 54,850.000 SIT, najvišja cena:
77,000.000 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 15, z dne 27. 2. 1998
in Uradni list RS, št. 18, z dne 6. 3. 1998.

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

Ljudska univerza Nova Gorica

Ob-2246
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o priznanju sposobnosti

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Zavod za zdravstveno varstvo Kranj,
Gosposvetska 12, Kranj.

2. Predmet javnega naročila: material
za mikrobiološko diagnostiko, laborato-
rijski material.

3. Orientacijska vrednost:
A) material za mikrobiološko diagnostiko

– okvirna vrednost: 25,000.000 SIT,
B) laboratorijski pribor – okvirna vred-

nost: 8,000.000 SIT.
4. Ime oziroma naziv ponudnikov, ki jim

je bila priznana sposobnost in obdobje, za
katerega je priznana:

– Mikro+Polo Maribor, Lackova 78, za
skupini A in B,

– Salus Ljubljana, d.d., Ljubljana, Maše-
ra-Spasićeva ul. 10, za skupini A in B,

– Remas, d.o.o., Vurnikova 3, 1000
Ljubljana, za skupino A,

– A-Ž Consulting, d.o.o., Ljubljana, Mi-
klošičeva 38, za skupini A in B,

– Medias International, d.o.o., Ljubljana,
Resljeva 30, za skupini A in B,

– Kemomed, d.o.o., Kališka 9, 4000
Kranj, za skupini A in B,

– Kefo, d.d., Kongresni trg 3, 1000
Ljubljana, za skupini A in B,

– Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, 1000
Ljubljana, za skupini A in B,

– Iris, Mednarodna trgovina, d.o.o., Rim-
ska 8, 1000 Ljubljana, za skupini A in B,

– Maritin, d.o.o., Na Rojah 25, 1210
Ljubljana, za skupino A,

– Golias, s.p., Labortehnika, Groharjeva
6, 1000 Ljubljana, za skupino B,

– Žikplast – Žitnik Rado, s.p., Hosta 10,
4220 Škofja Loka, za skupino B.

5. Čas priznanja sposobnosti: 12 mese-
cev od 1. 5. 1998 do 30. 4. 1999.

6. Utemeljitev izbire ponudnika: merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.

7. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: javno odpiranje ponudb je bilo
30. 3. 1998 ob 11. uri, na naslovu: Zavod
za zdravstveno varstvo Kranj, Gosposvet-
ska ul. 12, 4000 Kranj.

8. Število prispelih ponudb: 13.

9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavlja-
njem sposobnosti (50. člen ZJN).

10. Datum in številka objave javnega na-
ročila: Uradni list RS, št. 15, z dne 27. 2.
1998.

11. Predvideni datum objave dodelitve
naročila: 30. 4. 1998.

Zavod za zdravstveno varstvo Kranj

Ob-2247
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o., Ob že-
leznici 27, Trbovlje, kont. oseba Jože La-
pajne, tel.0601/26-633, faks
0601/26-090.

2. Predmet javnega naročila: dobava
zaščitnih sredstev in opreme ter zaščit-
nih sredstev, opreme in materiala za po-
žarno varnost v TE Trbovlje, d.o.o.

3. Orientacijska vrednost naročila:
15,000.000 SIT.

4. Rok začetka dobave: 1. 4. 1998 do
31. 3. 1999.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: ugodna
cena; izredno ugodni plačilni pogoji ter us-
trezni roki za dobave ter druga merila, nave-
dena v razpisni dokumentaciji.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo dne
19. 3. 1998 ob 10.30 v prostorih TE Tr-
bovlje, Ob železnici 27, 1420 Trbovlje.

Število prispelih ponudb: 10, najnižja ce-
na: 11,934.718 SIT, najvišja cena:
14,959.756,79 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.

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

Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.

Št. 2/24-585/6-98 Ob-2248
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Telekom Slovenije, d.d., uprava, kont.
oseba Smiljan Andromako, dipl. inž., Ciga-
letova 15, Ljubljana, tel. 130-16-10, faks
133-12-00.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izvajanje overjanj in

kontrola delovanja dajalnikov tarifnih
impulzov.

3. Orientacijska vrednost naročila:
14,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: suk-
cesivno s 1. 5. 1998 za leto 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: najnižja cena, instrumentarij, us-
posobljenost kadrov.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 31. 3.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Telekom Slo-
venije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 2, najnižja ce-
na: 15,202.623 SIT, najvišja cena:
15,752.926 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-1053.

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

Telekom Slovenije, d.d.,
uprava

Št. 343/7-6/98 Ob-2265
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, Kolodvorska 1a,
Kranjska Gora, tel. 064/881-846, faks
064/881-350.

2. Predmet javnega naročila: redna
vzdrževalna in sanacijska dela na gozd-
nih cestah na področju Občine Kranjska
Gora v letu 1998:

a) ročna cestarska dela zajemajo ročna
čiščenja cestnih odvodnikov oziroma draž-
nikov, čiščenje cevnih in ploščatih propu-
stov, ročne izkopne koritnice in prečni ka-
nali, ročno posipavanje cestišča, urejanje
brežin in vzdrževanje objektov na gozdnih
cestah;

b) strojna vzdrževalna dela vsebujejo
gradnjo in profiliranje cestišča, valjanje ce-
stišča, nasipanje gramoznega materiala, ter
vzdrževanje in izdelava objektov na gozdnih
cestah;

c) zimska vzdrževalna dela za sezono
1998/99. Pri tej postavki gre za označeva-
nje gozdnih poti, pluženje in posipanje.

3. Orientacijska vrednost razpisanih del:
7,700.000 SIT.

4. Rok za začetek oziroma za dokonča-
nje del: pričetek in obseg del je po dogovo-
ru in v skladu z razpoložljivimi sredstvi, za-
ključek del je 1. 12. 1998. Dela se izvajajo
po kvartalnih operativnih planih.

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: celovitost ponudbe, cena ponud-
be, lastna mehanizacija, reference in drugo.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: javno odpiranje ponudb je bilo 10.
4. 1998 ob 11. uri na naslovu: Občina Kranj-
ska Gora, Kolodvorska 1a, Kranjska Gora.

Št. prispelih ponudb: 4, najnižja cena:
7,094.125 SIT, najvišja cena: 13,097.794
SIT.
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7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Ur. l. RS, št. 22 z dne 20. 3. 1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 8. 5. 1998.

Občina Kranjska Gora

Ob-2376
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Javno komunalno podjetje Grosuplje,
d.o.o., kont. oseba Skarlovnik Janez, Ce-
sta na Krko 7, Grosuplje, tel. 762-311, faks
761-389.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: sanacija sekundar-
nega gnilišča na ČN Ivančna Gorica.

3. Orientacijska vrednost naročila:
5,800.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 15. 5. 1998 in zaključek 15. 6. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: popolnost ponudbe, ponudbena
cena, rok izvedbe, garancijski rok.

Kot najugodnejši je bil izbran ponudnik
Reinal, Trzin, Špruhe 18, Trzin.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Naročnik: Javno komunalno podjetje Gro-
suplje, Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-
na: 5,807.496 SIT, najvišja cena:
7,446.441 SIT.

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 20, z dne 13. 3.
1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 8. 5. 1998.

Javno komunalno podjetje Grosuplje,
d.o.o.

Št. 012 Ob-2377
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 Šoštanj, Trg svobode 12, Šo-
štanj, kont. oseba Sonja Novak na Notranji
organizacijski enoti za gospodarstvo, okolje
in prostor Občine Šoštanj, tel. 063/40-310,
faks 063/883-021.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izgradnja vodovod-
nega omrežja in rezervoarja v naselju
Lašje v KS Topolšica.

3. Orientacijska vrednost naročila:
120,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: grad-
nja vodovoda se bo izvajala fazno, pričetek
del I. faze je predviden v prvi polovici leta

1998, dokončanje vseh del je predvideno
do konca leta 1999.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe:

– ponudbena cena (35%),
– reference pri izvajanju tovrstnih del

(35%),
– finančno stanje ponudnika (15%),
– ugodnosti ponudnika (15%).
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 27. fe-

bruarja 1998 ob 11.15, v prostorih Občine
Šoštanj, Trg svobode 12.

Število prispelih ponudb: 14, najnižja ce-
na: 85,597.388 SIT, najvišja cena:
130,794.227 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (42. člen
ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 5 z dne 23. 1. 1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 11. 5. 1998.

Občina Šoštanj

Št. 316 Ob-2378
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Glasbena šola Franca Šturma, Celovška
98, Ljubljana, tel. 061/1595-230.

2. Predmet javnega naročila: gradbena,
obrtniška in inštalacijska dela pri adap-
taciji prvega niza otroškega vrtca v so-
seski BS-3, Reboljeva 18, Ljubljana, za
potrebe Glasbene šole Franca Šturma.

3. Orientacijska vrednost naročila:
24,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: v apri-
lu 1998, zaključek 15. 6. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: najugodnejša cena, rok izvedbe,
reference.

6. Javno odpiranje ponudb je bilo 10. 4.
1998 ob 12. uri, v prostorih Glasbene šole
Franca Šturma, Celovška 98.

Število prispelih ponudb: 14. Izbran je
bil Razvojni center Tivoli, Šlandrova 10,
Ljubljana.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (42. člen
ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 22 z dne 20. 3. 1998.

Glasbena šola Franca Šturma

Št. 061-3/98-36/30 Ob-2379
Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.

l. RS, št. 24/97), javnega razpisa za adap-
tacijo podstrešja Osnovne šole Ljubno (Ur.
l. RS, št. 20/98) in javnega odpiranja po-
nudb je Občinski svet občine Ljubno na 36.
redni seji z dne 23. 4. 1998 sprejel

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Naročnik: Občina Ljubno, Cesta v

Rastke 12, Ljubno ob Savinji, kont. oseba
Franjo Naraločnik, tajnik Občine Ljubno, tel.
063/841-010.

2. Predmet javnega naročila: adaptaci-
ja podstrešja Osnovne šole Ljubno.

3. Orientacijska vrednost naročenih del:
26,000.000 SIT.

4. Izvedba del: od junija do avgusta 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najugod-

nejša ponudbena cena, garancija za resnost
ponudbe, dobra izvedba in za odpravo na-
pak v garancijski dobi, reference.

6. Javno odpiranje ponudb je bilo 10. 4.
1998 ob 12. uri, v prostorih Občine Ljubno.

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

8. Datum objave javnega razpisa: 13. 3.
1998.

9. Ime naročnika objave: Občina Ljub-
no, Cesta v Rastke 12, 3333 Ljubno ob
Savinji, županja Anka Rakun, ek.

Občina Ljubno

Ob-2281E
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Družba za avtoceste v Republiki Slove-
niji, d.d., kont. oseba Janez Preskar, dipl.
inž. – DDC, d.o.o., Ljubljana, Tržaška 19a,
Ljubljana, tel. 061/17-88-421.

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

PZR projektov za AC bazo Kozina na AC
odseku Kozina–Klanec.

3. Orientacijska vrednost naročila:
22,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: rok za izdelavo razpisne do-
kumentacije – za izdelavo idejne zasnove
baze vključno s prikazom in opisom tehnolo-
gije ter organizacije dela je 60 dni: izdelava
PGD, PZI in PZR dokumentacije po potrditvi
idejne zasnove s strani investitorja je 90 dni.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: ponudba ponudnika Inženiring bi-
ro, d.o.o., Maribor, je bila izbrana zaradi
najugodnejše cene.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 24. 3.
1998 ob 9. uri, na naslovu: Direkcija RS za
ceste, Tržaška 19, Ljubljana.

Naročnik: Družba za avtoceste v Repub-
liki Sloveniji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000
Celje.

Število prispelih ponudb: 8, najnižja ce-
na: 11,704.350 SIT, najvišja cena:
20,875.200 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.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 8. 5. 1998.

Ob-2281F
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: Družba za avtoceste v Republiki Slove-
niji, d.d., kont. oseba Robert Oblak, dipl.
inž. – DDC, d.o.o., Ljubljana, Sneberska
120b, Ljubljana, tel. 061/485-076.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: sanacija komunal-
ne in cestne infrastrukture v Bizoviku na
VAC.

3. Orientacijska vrednost naročila:
640,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: rok dokončanja del iz sku-
pine “A” je do 30. 10. 1998 ter del iz skupi-
ne “B” je do 30. 12. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: ponudba ponudnika SCT, d.d.,
Ljubljana, je bila izbrana zaradi najugodnej-
še cene.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 3. 3.
1998 ob 9.30, na naslovu: Direkcija RS za
ceste, Tržaška 19, Ljubljana.

Naročnik: Družba za avtoceste v Repub-
liki Sloveniji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000
Celje.

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. 7, z dne 30. 1. 1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 8. 5. 1998.

Ob-2281G
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Družba za avtoceste v Republiki Slove-
niji, d.d., kont. oseba Bogdan Vrezner, dipl.
inž. – DDC, d.o.o., Ljubljana, Ulica talcev
24, Maribor, tel. 062/224-559.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: AC Hoče–Arja vas;
odstranitev cestninskih postaj Fram,
Slovenska Bistrica, Dramlje, Celje.

3. Orientacijska vrednost naročila:
40,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: rok za izvedbo del od po-
stavitve zapore do zaključka vseh del in po-
novne vzpostavitve prevoznosti je za CP
Fram, CP Slovenska Bistrica in CP Dramlje
– največ 7 koledarskih dni; za CP Celje pa
največ 14 koledarskih dni.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbra-
ne ponudbe: na javni razpis se je prijavilo

sedem ponudnikov. Po pregledu ponudb
so bile vse ponudbe nepopolne. V skladu
s 34. členom ZJN javni razpis ni uspel,
ker ni popolna nobena ponudba, zato se
izvede ponovni javni razpis pod enakimi
pogoji.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 17. 3.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Direkcija RS
za ceste, Tržaška 19, Ljubljana.

Naročnik: Družba za avtoceste v Repub-
liki Sloveniji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000
Celje.

Število prispelih ponudb: 7.
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.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 8. 5. 1998.

Ob-2281H

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Družba za avtoceste v Republiki Slove-
niji, d.d., kont. oseba Mojca Novak, dipl.
inž. – DDC, d.o.o., Ljubljana, Tržaška 19a,
Ljubljana, tel. 061/17-88-363.

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

nih podlag za sanacijo dolenjskega av-
tocestnega odseka (obcestni prostor
za AC Malence–Šmarje Sap–Višnja Go-
ra).

3. Orientacijska vrednost naročila:
4,500.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: rok za izdelavo vseh faz
dokumentacije je 200 dni.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: na javni razpis sta se prijavila dva
ponudnika. Po pregledu ponudb je bila ena
ponudba nepopolna. V skladu s 34. členom
ZJN javni razpis ni uspel, ker je popolna
samo ena ponudba, zato se javni razpis po-
novi pod enakimi pogoji.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 26. 3.
1998 ob 9. uri, na naslovu: Direkcija RS za
ceste, Tržaška 19, Ljubljana.

Naročnik: Družba za avtoceste v Repub-
liki Sloveniji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000
Celje.

Število prispelih ponudb: 2.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 18, z dne 6. 3. 1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 8. 5. 1998.

Ob-2281I
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Družba za avtoceste v Republiki Slove-
niji, d.d., kont. oseba Janez Preskar, dipl.
inž. – DDC, d.o.o., Ljubljana, Tržaška 19a,
Ljubljana, tel. 061/17-88-421.

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

PGD, PZI in PZR za AC bazo Maribor na
AC odseku Pesnica–Slivnica.

3. Orientacijska vrednost naročila:
20,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: rok za izdelavo razpisne
dokumentacije – za izdelavo idejne zasnove
baze vključno s prikazom in opisom tehno-
logije ter organizacije dela je 30 dni: izdela-
va PGD, PZI in PZR dokumentacije po potr-
ditvi idejne zasnove s strani investitorja je
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: ponudba ponudnika Inženiring bi-
ro, d.o.o., Maribor, je bila izbrana zaradi
najugodnejše cene.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 17. 3.
1998 ob 9. uri, na naslovu: Direkcija RS za
ceste, Tržaška 19, Ljubljana.

Naročnik: Družba za avtoceste v Repub-
liki Sloveniji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000
Celje.

Število prispelih ponudb: 6, najnižja ce-
na: 11,821.500 SIT, najvišja cena:
16,827.000 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. 11, z dne 13. 2.
1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 8. 5. 1998.

Ob-2281J
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Družba za avtoceste v Republiki Slove-
niji, d.d., kont. oseba Oto Rubinič, dipl. inž.
– DDC, d.o.o., Ljubljana, Tržaška 19a, Ljub-
ljana, tel. 061/17-88-331.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: obnova viadukta Iva-
nje selo – leva in desna polovica na av-
tocesti A10, odseku Vrhnika–Postojna,
pododseku 9/2 Logatec–Unec.

3. Orientacijska vrednost naročila:
500,000.000 SIT.
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4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: rok začetka za desno polo-
vico je april 1998, zaključek desne polovi-
ce je 1. 9. 1998. Začetek leve polovice je
marec 1999, zaključek leve polovice je 1.
8. 1999.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: ponudba ponudnika SCT, d.d.,
Ljubljana, je bila izbrana zaradi najugodnej-
še cene.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 11. 3.
1998 ob 9. uri, na naslovu: Direkcija RS za
ceste, Tržaška 19, Ljubljana.

Naročnik: Družba za avtoceste v Repub-
liki Sloveniji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000
Celje.

Število prispelih ponudb: 4.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 9, z dne 6. 2. 1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 8. 5. 1998.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji, d.d.

Št. 23/98 Ob-2306
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 Dornava, kont. oseba Jožef
Munda, Dornava 125, Dornava, tel.
062/755-430, faks 062/755-079.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izgradnja pločnika
in ulične razsvetljave.

3. Orientacijska vrednost naročila:
70,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 8. 5. 1998 in/ali zaključek 31. 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: premostitveno financiranje.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 7. 4.
1998 ob 13. uri, na naslovu: Občina Dor-
nava, Dornava 125, 2252 Dornava.

Število prispelih ponudb: 11, najnižja ce-
na: 55,280.000 SIT, najvišja cena:
104,830.000 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. 18, z dne 6. 3. 1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 8. 5. 1998.

Občina Dornava

Št. 690 Ob-2307A
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: Institut “Jožef Stefan”, kont. oseba Jana
Selan, Jamova 39, Ljubljana, tel.177-39-00
(centrala), faks 061/12-32-205, soba št. C
142.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: strojna oprema de-

lavnic IJS:
Univerzalna CNC stružnica – 1 kos,
Univerzalni CNC rezkalni stroj – 1 kos,
Hidravlični krivilni stroj – 1 kos.
3. Orientacijska vrednost naročila:

30,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: oktober 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga

merila, navedena v razpisni dokumentaciji:
preglednost in celovitost ponudbe, cena,
reference, druge posebne ugodnosti.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 25. 3.
1998 ob 11. uri, na naslovu: Institut “Jožef
Stefan”, Jamova 39, 1000 Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 9.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 13, z dne 20. 2.
1998; Ob-782.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 8. 5. 1998.

Institut “Jožef Stefan”

Ob-2308
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) in na podlagi poročila strokovne ko-
misije v sestavi: Polde Podlogar – predsed-
nik, mag. Branislav Šmitek – član, dr. Ro-
bert Leskovar – član, izdajam naslednji

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
Kot najugodnejši ponudniki za nakup in-

formacijske tehnologije se izberejo:
1. multimedijski projektorji: Tribe, d.o.o.,

Ljubljana,
2. komponente za nadgradnjo osebnih

računalnikov: Jerovšek Computers, d.o.o.,
Domžale,

3. komunikacijska oprema: Jerovšek
Computers, d.o.o., Domžale.

Naročnik: Univerza v Mariboru, Fakulte-
ta za organizacijske vede, je v Uradnem
listu RS, št. 27/98, z dne 3. 4. 1998 obja-
vila javni razpis za izvajalca brez omejitev za
dobavo naslednje opreme:

– multimedijski projektorji,
– komponente za nadgradnjo osebnih

računalnikov v AT midi stolp ohišju,
– komunikacijska oprema.
Orientacijska vrednost naročila je

5,050.000 SIT.
Na javni razpis je prispelo 10 veljavnih

ponudb.

Komisija za vodenje postopka javnega
naročila je izvedla postopek v skladu z za-
konom o javnih naročilih ter pripravila poro-
čilo z oceno ustreznosti in kakovosti po-
nudb.

Komisija je ugotovila, da objavljenim me-
rilom za izbiro ponudbe, ki so bila določena
z razpisno dokumentacijo, najbolj ustrezata
ponudbi Tribe, d.o.o., Ljubljana (za multi-
medijske projektorje) in Jerovšek Compu-
ters, d.o.o., Domžale (za nadgradnjo oseb-
nih računalnikov in komunikacijsko opre-
mo).

Pri oceni ponudb je komisija upoštevala
vsa merila.

Univerza v Mariboru,
Fakulteta za organizacijske vede Kranj

Ob-2310
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: Republika Slovenija, Ministrstvo za šols-
tvo in šport, kont. oseba Margareta Jeraj,
d.i.a., Župančičeva 6, Ljubljana, tel.
061/212-838, faks 13-12-327.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: opravljanje storitev

svetovalnega inženiringa za investicij-
sko vzdrževalna dela v letih 1998, 1999
in 2000 na srednjih šolah, univerzah,
dijaških domovih in zavodih za vzgojo in
izobraževanje otrok s posebnimi potre-
bami v Republiki Sloveniji.

3. Orientacijska vrednost naročila:
52,000.000 SIT.

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

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

  1. LIZ Inženiring, d.d., Ljubljana, je kot
najugodnejši ponudnik izbran za srednje šo-
le v ljubljanski, kraško-notranjski, sever-
no-primorski, obalno-kraški, zasavsko-revir-
ski, posavski in dolenjski regiji in zavode za
vzgoje in izobraževanje otrok s posebnimi
potrebami v Republiki Sloveniji.

  2. Protech, d.d., Maribor, je kot naju-
godnejši ponudnik izbran za srednje šole v
mariborski regiji.

  3. Lokainvest, d.o.o., Škofja Loka, je
kot najugodnejši ponudnik izbran za sred-
nje šole v gorenjski regiji.

  4. ZIM zasnove in vodenje investicij,
d.o.o., Maribor, je kot najugodnejši ponud-
nik izbran za srednje šole v celjski, koroški
in pomurski regiji.

  5. PRO ’55, d.o.o., Ljubljana, je kot
najugodnejši ponudnik izbran za Univerzo v
Ljubljani.

  6. Projekt MR Inženiring, d.d., Maribor,
je kot najugodnejši ponudnik izbran za Uni-
verzo v Mariboru.

  7. IMOS Inženiring, d.d., Ljubljana, je
kot najugodnejši ponudnik izbran za dijaške
domove v Republiki Sloveniji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: reference za tovrstne storitve s
področja šolstva, kadrovska zasedba, us-
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posobljenost ponudnika in ponudbena ce-
na, izražena v % od predvidene vrednosti.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 20. 3.
1998 ob 12.05, na naslovu: Urad za šols-
tvo.

Naročnik: RS, Ministrstvo za šolstvo in
šport, Župančičeva 6, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 14, najnižja ce-
na: 1,3%, najvišja cena: 5,6%.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 11, z dne 13. 2.
1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 8. 5. 1998.

Ministrstvo za šolstvo in šport RS
Ljubljana

Ob-2318
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: Zdravstveni dom Ljubljana, kont. oseba
Fani Župec-Hiti, dipl. ek., Kotnikova 28,
Ljubljana, tel. 061/329-167, 13-12-082,
faks 061/13-12-237, soba št. 31.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine:
a) vrteči inštrumenti (svedri, korenin-

ski svedri, freze, ščetke, mandrele in po-
lirne ploščice),

b) potrošni material in drobni inven-
tar v zobozdravstvenih ordinacijah,

c) potrošni material v zobni tehniki,
d) potrošni material v ortodontiji.
3. Orientacijska vrednost naročila:
  1. podskupina: 9,000.000 SIT,
  2. podskupina: 59,000.000 SIT,
  3. podskupina: 43,600.000 SIT,
  4. podskupina: 3,400.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

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

5. Utemeljitev izbire ponudnika
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-

števane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: cena, kvaliteta, boniteta ponudni-
ka, reference ponudnika, celovitost ponud-
be.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 31. 3.
1998 ob 12. uri, na naslovu: Zdravstveni
dom Ljubljana, OE Center, Metelkova 9,
Ljubljana.

  1. sklop: vrteči inštrumenti (svedri, ko-
reninski svedri, freze, ščetke, mandrele in
polirne ploščice).

Število prispelih ponudb: 6, najnižja ce-
na: 8,424.436,40 SIT – najvišja cena:
11,245.375,80 SIT.

  2. sklop: potrošni material in drobni in-
ventar v zobozdravstvenih ordinacijah.

Število prispelih ponudb: 5, najnižja ce-
na: 36,584.053 SIT, – delna ponudba, naj-
višja cena: 92,256.757,23 SIT.

  3. sklop: potrošni material v zobni teh-
niki.

Število prispelih ponudb: 5, najnižja ce-
na: 48,981.366 SIT – delna ponudba, naj-
višja cena: 55,897.077 SIT.

  4. sklop: potrošni material v ortodontiji.
Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-

na: 2,691.605,30 SIT, najvišja cena:
12,492.182,35 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-822.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 8. 5. 1998.

Zdravstveni dom Ljubljana

Ob-2317
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: Bolnišnica Golnik-Klinični oddelek za
pljučne bolezni in alergijo, kont. oseba dr.
Pika Meško-Brguljan, Golnik 36, Golnik, tel.
064/461-122, faks 064/461-578.

2. Predmet javnega naročila
Navedba vsebine: biokemični analiza-

tor in sistem za pripravo laboratorijsko
čiste vode.

3. Orientacijska vrednost naročila:
biokemični analizator: 18,000.000 SIT,
sistem za pripravo laboratorijsko čiste

vode: 2,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 40 dni po podpisu po-

godbe.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: merila,

navedena v razpisni dokumentaciji.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: reference, kvaliteta, cena, plačilni
pogoji, servis in rezervni deli, druga merila.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 22. 4.
1998 ob 12. uri, na naslovu: Bolnišnica
Golnik-Klinični oddelek za pljučne bolezni
in alergijo, Golnik 36, Golnik.

Število prispelih ponudb: 9, najnižja ce-
na: biokemični analizator 15,877.859 SIT,
sistem za pripravo laboratorijsko čiste vode
1,894.070 SIT, najvišja cena: biokemični
analizator 23,082.549 SIT, sistem za pri-
pravo laboratorijsko čiste vode 4,114.185
SIT.

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

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 24, z dne 27. 3.
1998; Ob-1333.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 8. 5. 1998.

Bolnišnica Golnik
Klinični oddelek za pljučne bolezni

in alergijo

Št. 104/98 Ob-2358
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: Vrtec Ljubljana Center, Poljanska c. 12,
Ljubljana, kont. oseba Branka Strah, Po-
ljanska c. 12, Ljubljana, tel. 322-391,
312-294.

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

storov Vrtca Ljubljana Center.
3. Trajanje javnega naročila: od 1. 6.

1998 do 31. 5. 2000.
4. Orientacijska vrednost naročila:

36,000.000 SIT letno.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: cena,

kvaliteta čistil, reference in druga merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.

Izbrano je bilo Podjetje Čeplak, d.o.o.,
Efenkova 61, Velenje.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 7. 4.
1998 ob 9.30, na naslovu: Vrtec Ljubljana
Center, enota Ane Ziherl, Čufarjeva 14,
Ljubljana, pedagoška soba-klet.

Število prispelih ponudb: 15, najnižja po-
nudbena mesečna vrednost čiščenja:
1,643.886 SIT, najvišja ponudbena meseč-
na vrednost čiščenja: 3,194.557 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; Ob-1083.

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

Vrtec Ljubljana Center

Št. 020-48/98 Ob-2359

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Ministrstvo za okolje in prostor, Dunaj-
ska 48, Ljubljana, tel. 061/178-400, faks
178-422.

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

podlag za osnutek predpisa: “Enotna
metodologija za vrednotenje nepremič-
nin”.

3. Vrednost dodeljenega naročila:
12,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 16 mesecev.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga

merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: odločujoča merila za izbiro po-
nudnika so bile predvsem refererence po-
nudnika in projektne skupine ter ustreznost
kadrovske zasedbe projektne skupine po-
nudnika glede na stopnjo in stopnjo in vrsto
izobrazbe.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 7. 4.
1998 ob 12. uri, na naslovu: Ministrstvo za
okolje in prostor, Dunajska 48, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-
na: 9,585.000 SIT, najvišja cena:
12,000.000 SIT.
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7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 18, z dne 6. 3. 1998.

Ministrstvo za okolje in prostor

Ob-2395
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Termoelektrarna Brestanica, d.o.o.,
kont. osebi mag. Alojz Kozinc, Edi Zidarič,
CPB 18, Brestanica, tel.0608/24-160,
faks 0608/22-262.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izdelava projekta za

pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD)
za postavitev dveh plinskih turbin (2 ×
114 MW).

3. Orientacijska vrednost naročila:
16,000.000 SIT.

4. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena; druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

5. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 2. 4.
1998 ob 12.05 na naslovu naročnika.

Naročnik: Termoelektrarna Brestanica,
d.o.o., CPB 18, 8280 Brestanica.

Število prispelih ponudb: 2.
6. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 63, z dne 10. X.
1997; Ob-4296.

Termoelektrarna Brestanica

Št. 8174/1998/672 Ob-2396

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: dobava in
montaža uvodnih kablov in končne ka-
belske opreme z meritvami kabelskega
sistema ter montaža kabelskih spojk za
DV 2 × 110 kV Selce–Laško.

3. Orientacijska vrednost naročila:
6,500.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja storitev:
začetek: september 1998, zaključek: no-
vember 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: izbira
ponudnika skladno s tretjim odstavkom 34.
člena zakona o javnih naročilih.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 16. 4.
1998 ob 10. uri v sejni sobi Elektro-Slove-
nija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 1.
Cena ponudbe: 5,204.238,04 SIT.

Javni razpis za izbiro izvajalca brez ome-
jitev (18. do 42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 24, z dne 27. 3.
1998 in popravek Uradni list RS, št. 29, z
dne 10. 4. 1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 8. 5. 1998.

Elektro-Slovenija, d.o.o.

Ob-2399
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 Koper, kont. oseba Tat-
jana Lečič, Verdijeva 6, Koper, tel.
066/446-290, faks 066/22-393.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

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

3. Orientacijska vrednost naročila:
140,000.000 SIT.

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

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe:

– cena,
– rok izvedbe,
– reference ponudnika.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 15. 4.

1998 ob 12. uri, na naslovu: Rižanski vodo-
vod Koper, Ulica 15. maja 13, 6000 Koper.

Število prispelih ponudb: 6, najnižja ce-
na: 145,000.000 SIT, najvišja cena:
164,103.660 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. 20 z dne 13. 3. 1998;
Ob-1153.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 8. 5. 1998.

Rižanski vodovod Koper

Oddaja javnega naročila brez
javnega razpisa (55. člen)

Ob-2281K
Na podlagi tretjega odstavka 55. člena (do-

delitev javnega naročila brez javnega razpisa)
ZJN (Ur. l. RS, št. 24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Družba za avtoceste v Republiki Slove-
niji, Ulica XIV. divizije 4, Celje.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: aplikacija za pre-

gled stanja postopkov.
3. Vrednost dodeljenega naročila:

2,800.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: 2 meseca.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga

merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: FGG – PTI je edini usposobljeni
ponudnik.

Ob-2281L
Na podlagi tretjega odstavka 55. člena

(dodelitev javnega naročila brez javnega
razpisa) ZJN (Ur. l. RS, št. 24/97) objavlja-
mo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Družba za avtoceste v Republiki Slove-
niji, Ulica XIV. divizije 4, Celje.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: dela na cestnini, kli-

cu v sili in VHF zvezah na AC v RS.
3. Vrednost dodeljenega naročila:

65,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: začetek 1. 1. 1998 in za-
ključek 31. 12. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: JPVAC je edini usposobljeni po-
nudnik.

DARS, d.d.

Ob-2305
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 Brščič Angelo, Toplarniška 19,
Ljubljana, tel. 446-646, faks 444-567, so-
ba št. 33.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izvedba redukcije

NOx-ov na bloku 3.
Pogodba je sklenjena z Inženiringom

SOL Intercontinental Ljubljana, Bežigrad 15,
izvajalec je Activ Graz, Avstrija.

3. Vrednost dodeljenega naročila:
189,125.370 SIT.

4. Rok dokončanja del: zaključek 20. 8.
1998.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: Kotel 3 je konstrukcije Babcock,
zato je izvajalec Activ Graz, ki je zastopnik
Babcocka za Slovenijo, inženiring je Pre-
dan SOL Intercontinental zaradi izvedbe
koordinacije in finančnega inženiringa.

Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, p.o.

Ob-2341
Na podlagi tretjega odstavka 55. 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: Banka Slovenije, kont. oseba Ariana
Grobelnik, Slovenska 35, Ljubljana, tel.
17-19-243, faks 215-516, soba št. 243.

2. Predmet javnega naročila: vzdrževa-
nje.

Navedba vsebine: vzdrževanje pro-
gramske opreme Oracle.

3. Vrednost dodeljenega naročila:
10,770.056 SIT.

4. Dobavni rok: neprenehoma do 31.
12. 1998.

5. Utemeljitev izbire naročnika
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: izbrani ponudnik je edini ponud-
nik z zahtevano tehnično opremo, ustrezni-
mi strokovnimi kadri in pravicami intelek-
tualne lastnine.

Banka Slovenije

Javni razpisi

Št. 404-01-1/98 Ob-2342
Na podlagi drugega odstavka 20. člena

zakona o spremembah in dopolnitvah zako-
na o izvrševanju proračuna (Ur. l. RS,
št. 78/97) Ministrstvo za obrambo Republi-
ke Slovenije objavlja

javni razpis
MORS BO 5/98

za oddajo vojaških okrepčevalnic po
lokacijah naročnika in kuhinje z

restavracijo in trafiko na Debelem rtiču

1. Naročnik Ministrstvo za obrambo Re-
publike Slovenije, Kardeljeva ploščad
24–26, Ljubljana.

2. Predmet:
A) oddaja delno opremljenih vojaških

okrepčevalnic v najem za opravljanje go-
stinsko-trgovinske dejavnosti, po naslednjih
lokacijah naročnika: Cerklje ob Krki, Novo
mesto, Kranj, Bohinjska Bela, Pokljuka, Po-
stojna, Ilirska Bistrica, Pivka, Ljubljana-Po-
lje, Vrhnika, Raskavec, Vipava, Maribor, Slo-
venska Bistrica, Ptuj, Murska Sobota, Ce-
lje;

b) oddaja neopremljene kuhinje z resta-
vracijo in bifejem na Debelem rtiču za oprav-
ljanje gostinske dejavnosti;

c) oddaja trafike na Debelem rtiču za
opravljanje trgovinske dejavnosti.

3. Predviden rok pričetka in zaključka
del:

za predmet pod točko A: od 1. 6. 1998
do 1. 6. 1999;

za predmet pod točko B in C: od 10. 6.
1998 do 30. 9. 1998.

4. Na javni razpis lahko kandidirajo sa-
mo tisti ponudniki, ki dvignejo originalno raz-
pisno dokumentacijo. Razpisno dokumen-
tacijo lahko ponudniki dvignejo ob predlo-
ženem potrdilu o vplačanih stroških z ozna-
ko razpisa »MORS BO 5/98 za razpisno
dokumentacijo v znesku 5.000 SIT na ŽR
MORS, št. 50100-637-55216, vsak dan po
objavi razpisa do vključno 18. 5. 1998, med

11. in 12. uro, na Upravi za logistiko, Kar-
deljeva ploščad 24, soba 365, kont. oseba
Boštjan Purkat, tel. 061/171-25-86.

5. Zahteva po obliki in vsebini ponudbe
je razvidna iz razpisne dokumentacije. Koli-
kor ponudba ne bo sestavljena tako, kot je
zahtevano v razpisni dokumentaciji, jo lahko
naročnik izloči iz nadaljnje obravnave.

Dodatne informacije v zvezi z javnim raz-
pisom in ogledom prostorov dobite vsak dan
med 9. in 10. uro, za predmet razpisa pod
točko A pri Marjeti Bartol,
tel. 061/171-2155, za predmet razpisa
pod točko B in C pri Vlasti Kučiš,
tel. 061/171-2093. Ogled lokacije Debeli
rtič bo 13. 5. 1998 od 9. do 12. ure.

6. Merila za izbiro najemnikov so razvid-
na iz razpisne dokumentacije.

7. Ponudbe morajo biti poslane priporo-
čeno po pošti na naslov Ministrstvo za
obrambo RS, Kardeljeva ploščad 24-26,
Ljubljana, ali oddane osebno v vložišču Mi-
nistrstva za obrambo na istem naslovu.

Ponudbe morajo prispeti na navedeni na-
slov do 20. 5. 1998 do 12. ure. Ponudba
mora biti oddana v zaprti ovojnici z navedbo
naslova ponudnika v levem zgornjem kotu
in oznako »Ne odpiraj – ponudba MORS
BO 5/98 – predmet razpisa A (ali B ali C)«.

8. Javno odpiranje ponudb bo 21. 5.
1998 ob 9. uri, v prostorih Uprave za logi-
stiko, Kardeljeva ploščad 24, Ljubljana (so-
ba št. 150). Predstavniki ponudnikov, ki se
bodo udeležili javnega odpiranja ponudb,
morajo predložiti pisno pooblastilo za zasto-
panje.

9. Nepravilno opremljene, nepravoča-
sno prispele oziroma oddane ponudbe se
ne odpirajo in se vrnejo ponudnikom neod-
prte.

10. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
razpisa za predmet pod točko A najkasneje
v roku 20 dni od dneva odpiranja ponudb,
za predmet pod točkama B in C pa v 5 dneh
od dneva odpiranja ponudb.

Ministrstvo za obrambo
Republike Slovenije

Št. 11/98 Ob-2272
Na podlagi 27. člena zakona o razisko-

valni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/91) Mini-
strstvo za znanost in tehnologijo, Slovenska
50, Ljubljana (v nadaljevanju: MZT) objavlja

javni razpis
za subvencioniranje stroškov delovanja

tehnoloških centrov
1. Predmet javnega razpisa je subven-

cioniranje do 30% stroškov delovanja:
1.1. Centrov znanja, ki delujejo kot or-

ganizacijske enote v okviru javnih razisko-
valnih ali javnih visokošolskih zavodov, s ci-
ljem združevati znanje in ga posredovati ozi-
roma prodati uporabnikom;

1.2. Razvojnih jeder, kot organizacijskih
enot raziskovalcev v okviru gospodarskih
družb, s ciljem združevati znanje in ga po-
sredovati ali prodati uporabnikom;

1.3. Centrov za prenos tehnologij, ki jih
sestavljajo raziskovalno-razvojne skupine,
katere delujejo kot gospodarske družbe, s
ciljem združevati in prodati znanje uporabni-
kom.

2. Pogoji za opravljanje predmeta razpi-
sa so:

– ločeni finančni obračun oziroma
stroškovno mesto Centra;

– prikaz strukture prihodkov in odhod-
kov v letu 1997 ter program dela Centra v
letu 1998;

– Center mora biti vezan na eno ali več
raziskovalnih oziroma razvojnih skupin, ki je
evidentirana v evidencah Ministrstva za zna-
nost in tehnologijo

3. Čas izvajanja predmeta razpisa je do
vključno 31. 12. 1998.

4. Predvideni rok začetka izvajanja raz-
pisa je po sprejemu proračuna za leto 1998.

5. Merila za izbiro so:
a) vpetost v inovacijske in razvojne pro-

jekte pomembne za Republiko Slovenijo
oziroma njene regije;

b) število redno ali pogodbeno zaposle-
nih doktorjev znanosti v Centru;

c) struktura prihodkov in odhodkov (več
prihodkov Centra iz drugih virov, kot je
MZT). Centri v okviru javnih raziskovalnih ali
javnih visokošolskih zavodov morajo imeti
pridobljenih iz drugih virov kot je MZT vsaj
70 odstotkov vseh prihodkov Centra. Za
centre znotraj gospodarskih družb pa je ta
meja vsaj 40 odstotkov.

6. Orientacijska vrednost za izvedbo
predmeta razpisa je 45 milijonov SIT.

7. Vloga na razpis mora vsebovati poleg
popolno izpolnjenega prijavnega obrazca
“TC-98“ še vse priloge, ki so navedene v
razpisni dokumentaciji (navodilo za pripravo
prijave).

8. Razpisno dokumentacijo dvigujejo pred-
lagatelji vsak dan od 7. do 17. ure v času
trajanja razpisa na recepciji MZT (vratar), Slo-
venska 50, 1000 Ljubljana. Ponudniki lahko
razpisno dokumentacijo naročijo tudi pisno na
naslov MZT (Bojana Zdešar). Razpisna doku-
mentacija se nahaja tudi na elektronskem na-
slovu http://www.mzt.si/mzt/tenders/razpi-
si-98.html.

9. Rok prijave na ta razpis je 45 dni od
dneva objave javnega razpisa v Uradnem
listu Republike Slovenije. Pisne vloge z oz-
nako: “Ne odpiraj - vloga za javni razpis-sub-
vencije za tehnološke centre“ in naslovom
pošiljatelja, morajo prispeti v vložišče Mini-
strstva za znanost in tehnologijo, Slovenska
50, 1000 Ljubljana, ne glede na način pre-
nosa do 14. ure zadnjega dne roka prijave
na ta razpis.

10. Prispele vloge bo po preteku tega
roka odprla komisija za odpiranje. Nepravo-
časnih in nepravilno opremljenih oziroma
oddanih vlog komisija ne bo obravnavala in
bodo vrnjene prijaviteljem.

11. Komisijsko odpiranje vlog bo 6. 7.
1998 ob 10. uri v prostorih Ministrstva za
znanost in tehnologijo, Slovenska 50, Ljub-
ljana.

12. O izbiri bodo prijavitelji obveščeni v
60 dneh od dneva odpiranja vlog.

13. Podrobnejše informacije dobite po
telefonu 061/175-70-18 (dr. Aleš Mihelič).

Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Št. 12/98 Ob-2401
Republika Slovenija, Ministrstvo za zna-

nost in tehnologijo, Slovenska 50, Ljubljana
(v nadaljevanju: MZT) na podlagi 27. člena
zakona o raziskovalni dejavnosti (Ur. l. RS,
št. 8/91) organizira izvajanje programa sub-
vencije izumiteljem ter zato objavlja
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javni razpis
za subvencioniranje stroškov delovanja

inovatorskih centrov
1. Predmet razpisa je izbor in subven-

cioniranje stroškov delovanja inovatorskih
centrov (v nadaljevanju: centri).

1.1. Subvencioniranje stroškov delovanja
centrov se bo izvajalo pod pogoji inovacij-
skega postopka za začetni razvoj izumov ozi-
roma patentabilnega know-howa, ki je objav-
ljen v razpisu za zbiranje ponudb za subven-
cioniranje stroškov razvoja patentabilnih iz-
delkov (Ur. l. RS, št. 33/97 pod 2. in 6.
točko, v nadaljevanju: inovacijski postopek).

1.2. Delovanje centrov obsega:
1.2.1. Začetno svetovanje inovatorjem

oziroma njihovim delodajalcem v zvezi z, s
strani MZT predpisanim inovacijskim po-
stopkom in vodenje evidence o svetovanju;

1.2.2. Pogodbeno urejanje pravic in ob-
veznosti med centrom in inovatorjem oziro-
ma njegovim delodajalcem, v smislu zakona
o industrijski lastnini (Ur. l. RS, št. 13/92,
27/93) in zakona o pravicah industrijske
lastnine v delovnem razmerju (Ur. l. RS, št.
45/95);

1.2.3. Pripravo in hranjenje dokumenta-
cije inovacijskega postopka za posamezne-
ga inovatorja (potrebnih poročil in predloga
(pod)projekta);

1.2.4. Pridobitev strokovnih mnenj,
predvsem glede za inovacijo ključnih delih
inovacijskega postopka;

1.2.5. Ekonomsko in poslovno upravlja-
nje, s strani MZT odobrenih delov inovacij-
skih postopkov (v nadaljevanju: (pod)pro-
jektov).

2. Pogoji
2.1. Center je organizacijska enota v ok-

viru domače pravne osebe, ki je registrirana
za opravljanje dejavnosti centra, z ločenim
finančnim obračunom, ki mora biti za posa-
meznega inovatorja razčlenjen tudi po po-
sameznih (pod)projektih;

2.2. Center mora imeti za pripravo in
upravljanje (pod)projektov na voljo tudi so-
delavce oziroma strokovnjake z ekonom-
sko-poslovnimi znanji.

3. Merila
Pri odločanju o izboru centrov bo(do) v

presoji:
3.1. Bonitete pravne osebe v letih 1996,

1997 in 1998;
3.2. Reference sodelavcev oziroma stro-

kovnjakov centra na področjih priprave in
upravljanja posameznih (pod)projektov;

3.3. Stroški delovanja centra;
3.4. Pokrajinska umeščenost centra.
4. Čas izvajanja predmeta razpisa je pro-

računsko leto 1998.
5. Orientacijska vrednost za izvedbo

predmeta razpisa je 13 mio SIT.
6. Vloga za subvencioniranje mora vse-

bovati poleg popolno izpolnjenega in pred-
pisanega obrazca (IC-98) še vse priloge, ki
so navedene v razpisni dokumentaciji.

7. Razpisno dokumentacijo dvigujejo pri-
javitelji vsak dan od 7. do 17. ure, v času
trajanja razpisa na recepciji MZT (vratar),
Slovenska 50, Ljubljana.

8. Pisne vloge z oznako: Ne odpiraj, vlo-
ga na razpis – inovatorski centri, morajo
prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah v vlo-
žišče MZT, Slovenska 50, Ljubljana.

9. Ovojnica (opremljena tudi z imenom
in naslovom prijavitelja) z vlogo mora na ta
naslov prispeti ne glede na vrsto prenosa te
pošiljke do vključno 26. 5. 1998 do 14.
ure.

10. Komisijsko odpiranje pravočasnih in
pravilno označenih vlog bo 27. 5. 1998 v
prostorih MZT, Tivolska 50, Ljubljana, ob
11. uri.

11. Prijavitelji bodo o rezultatu izbora ob-
veščeni v roku 14 dni od dneva odpiranja
ponudb. Podrobnejše informacije dobite po
tel. 061/17-57-014 (Gorjup).

Ministrstvo za znanost
in tehnologijo

Ob-2266
Na podlagi zakona o Slovenski razvojni

družbi in programu prestrukturiranja podjetij
(Ur. l. RS, št. 39/97), v skladu s poslovnim
načrtom družbe ter na podlagi sklepa Upra-
ve družbe od 5. 5. 1998, objavlja Sloven-
ska razvojna družba, d.d., Dunajska 160,
Ljubljana

javni razpis
razvojnega projektnega financiranja

I. Predmet razpisa in višina razpisnih
sredstev je:

1. Dodeljevanje posojil, kapitalsko vla-
ganje in izdajanje poroštev v skupnem zne-
sku 1.500,000.000 SIT za:

– razvoj novega proizvoda oziroma teh-
nologije,

– proizvodnjo in trženje proizvodov in
storitev na podlagi lastnega razvoja in novih
tehnologij,

– prenos raziskovalno razvojnih rezulta-
tov in invencij v gospodarsko izkoriščanje,

– ustanavljanje gospodarskih družb na
podlagi novih lastnih proizvodov in tehnologij,

– povečanje kvalitete proizvodnje in nje-
ne konkurenčnosti, ki temelji na novi lastni
tehnologiji in invencijah.

II. Razpisni pogoji
1. Projekti morajo biti povezani s tehnič-

no-tehnološko noviteto, ki je rezultat doma-
čega razvojno raziskovalnega dela oziroma
inventivnosti in katere rezultat bo povečana
dodana vrednost in konkurenčna prednost.

2. Na javni razpis se lahko prijavijo vse
slovenske pravne osebe, samostojni pod-
jetniki posamezniki in fizične osebe kot usta-
novitelji novih gospodarskih družb, ki bodo
ustrezale razpisnim pogojem. Kadar sode-
lujejo pri javnem razpisu samostojni podjet-
niki in fizične osebe, je sklep o odobritvi
ene od oblik financiranja sprejet pod odlož-
nim pogojem, da bo prosilec najkasneje v
času 6 mesecev po odobritvi ustanovil gos-
podarsko družbo v eni izmed pravno veljav-
nih oblik.

3. V projektu opredeljen čas do začetka
prodaje izdelka oziroma storitve ni daljši od
1 leta.

4. Projekti morajo biti ekološko ne-
sporni.

III. Finančni pogoji dodeljevanja posojil,
vlaganj in izdaje poroštev

1. S posojilom oziroma poroštvom po
tem razpisu je mogoče kriti do 75% predra-
čunskih sredstev posameznega projekta.
Predračunska sredstva projekta se lahko na-
našajo le na sredstva potrebna za realizaci-
jo projekta od prijave dalje.

2. Posamično posojilo, kapitalski vložek
oziroma poroštvo lahko znaša največ 150
milijonov SIT. V primeru dodelitve različnih
oblik sredstev se omejitev nanaša na vsoto
vseh.

3. SRD sodeluje v osnovnem kapitalu
drugih gospodarskih družb tako, da pred-
stavlja njen vložek najmanj 10% v osnov-
nem kapitalu teh družb, praviloma pa nad
50%, tako da so SRD zagotovljene uprav-
ljalske pravice.

4. Doba za odplačilo posojila znaša do 7
let. Plačevanje obresti in odplačevanje glav-
nice poteka v kvartalnih obrokih, pri čemer
lahko traja moratorij na odplačevanje glavni-
ce do dveh let od dneva koriščenja posoji-
la. Poroštvo je lahko izdano le za kredit,
katerega pogoji so v okviru pogojev prvih
dveh stavkov te točke.

5. Letna obrestna mera za kredite je do-
ločena kot seštevek izhodiščne obrestne
mere in premije za tveganje. Izhodiščna
obrestna mera znaša TOM + 2,5%. Premija
za tveganje je določena v razponu od 0 do
7% odvisno od stopnje tveganja.

6. Slovenska razvojna družba zaračuna-
va nadomestilo za svoje stroške, in sicer:

– stroški obdelave vloge in spremljanje
posojila oziroma poroštva v višini 0,5% +
0,25% x N, pri čemer je N število let posoji-
la oziroma poroštva,

– stroški obdelave vloge naložbe v višini
1,2% od vložka,

IV. Zavarovanje posojila in izdaje poroštva.
1. Za posojilo ali poroštvo je posojiloje-

malec dolžan zagotoviti poleg akceptnih na-
logov in menic tudi enega ali več naslednjih
instrumentov zavarovanja:

– bančna garancija,
– vpis hipoteke na nepremičninah,
– zastava premičnega premoženja ozi-

roma deleži družb,
– drugi primerni dogovorjeni instrumenti

zavarovanja.
V. Kriteriji po izbiri
1. Slovenska razvojna družba bo izbrala

projekte, ki ustrezajo pogojem razpisa in za
katere, na podlagi predložene dokumenta-
cije oceni, da bodo zagotavljali primerne
ekonomske rezultate. Razvojni naložbeni
projekti bodo zajemali:

– naložbe v novoustanovljena in mala
podjetja,

– naložbe v razvojne projekte obstoječih
velikih in srednje velikih podjetij.

2. Poleg splošnega kriterija iz prve toč-
ke tega poglavja bodo imeli pri izbiri pred-
nost projekti, ki:

– so izvozno usmerjeni,
– delujejo v tržnem segmentu, ki je del

rastoče globalne industrije,
– imajo realno možnost za dolgoročno

konkurenčno prednost na globalnem trgu,
– temeljijo na ustreznih slovenskih razi-

skovalnih, razvojnih in proizvodnih poten-
cialih,

– vključujejo povezave z raziskovalnimi
organizacijami,

– imajo v strukturi stroškov razvoja po-
memben delež stroški razvojnega dela (raz-
voj ni kapitalsko intenziven),

– ne predvidevajo porabe sredstev za
stavbe ipd.,

– imajo krajši čas do začetka prodaje
izdelka oziroma storitve,
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– omogočajo dolgoročnejši razvoj in več-
jo konkurenčnost gospodarskega subjekta,

– vključujejo dolgoročno ohranjanje de-
lovnih mest, dodatno zaposlovanje in tudi
izobraževanje kadrov, upoštevajoč pri tem
tudi pomembnost projekta za regijo,

– imajo višjo bruto dodano vrednost iz-
delka,

– so odvisni od dodelitve sredstev Slo-
venske razvojne družbe (njen delež v sred-
stvih projekta je pomemben),

– imajo zagotovljen večji delež lastnih
sredstev,

– imajo vložena sredstva proizvodnih in
drugih (kupci, dobavitelji) partnerjev,

– zagotavljajo večjo zanesljivost vrača-
nja vloženih sredstev,

– kažejo boljši odnos med pričakovani-
mi ekonomskimi rezultati ter vlaganji in oce-
njenim rizikom,

– se jih lahko ocenjuje in spremlja loče-
no od drugih dejavnosti pravne osebe,

– omogočajo fazno izvajanje , kontrolira-
nje in financiranje posameznih faz.

Dodatno bodo pri naložbah v novousta-
novljena in mala podjetja imeli prednost pro-
jekti, ki:

– vključujejo povezovanje z večjimi pro-
izvodnimi in/ali prodajnimi partnerji (veliki
brat),

– imajo v primeru vlaganja vnaprej pred-
viden izhod (tj. odkup deleža Slovenske raz-
vojne družbe) in v obdobju do izhoda pred-
vidijo prenos upravljanja na Slovensko raz-
vojno družbo.

VI. Vsebina vloge za prijavo na razpis
1. Vloga v pisni obliki mora vsebovati:
A) prijavo za razvojno projektno financi-

ranje,
B) opis razvojnega projekta,
C) predstavitev družbe nosilke razvojne-

ga projekta s prilogami,
D) poslovni načrt družbe z vključenim

razvojnim projektom.
2. Kadar gre za ustanavljanje novih gos-

podarskih družb na osnovi novih, lastnih
proizvodov in tehnologij, navede ustanovi-
telj v vlogi svoje podatke po prvih treh aline-
jah tega poglavja, nadaljnji podatki pa se
smiselno nanašajo na družbo, ki jo ustano-
vitelj želi ustanoviti.

3. Kadar da vlogo samostojni podjetnik
posameznik ali pa fizična oseba, mora le-ta
pridobiti status pravne osebe najkasneje v
šestih mesecih od sprejetega sklepa o odo-
britvi ene od oblik financiranja.

VII. Prijava na razpis in razpisni rok
1. Interesenti dobijo obrazce za prijavo

in navodila za pripravo gradiv z zahtevano
vsebino določeno z razpisnimi pogoji in vse
potrebne informacije v zvezi s tem na sede-
žu Slovenske razvojne družbe, Dunajska
160, Ljubljana.

2. Razpis je odprt do preklica, oziroma
do porabe namenskih sredstev, najkasne-
je pa do 15. 7. 1998. Če bodo sredstva
porabljena pred tem datumom, bo obvesti-
lo o tem objavljeno v Uradnem listu RS. Z
dnem objave takega obvestila je javni raz-
pis zaprt. Pisne vloge, ki ustrezajo vsebini,
določeni z razpisnimi pogoji, se štejejo kot
pravočasne, če so prispele na Slovensko
razvojno družbo do 15. 7. 1998 oziroma
do obvestila v Uradnem listu RS, da je raz-
pis zaprt.

3. Vloge je potrebno oddati priporočeno
ali osebno na sedežu sklada v zaprti ovojnici
pod oznako: “Prijava na javni razpis R-1/98”.

VIII. Postopek pri izbiri vlog
1. Postopek pri izbiri vlog je opredeljen

v pravilniku Slovenske razvojne družbe o
izvajanju javnih razpisov razvojnega projekt-
nega financiranja.

IX. Druga določila razpisa
1. Pri obravnavi in dodeljevanju sredstev

se upoštevajo določila pravilnika Slovenske
razvojne družbe o izvajanju javnih razpisov
razvojnega projektnega financiranja.

2. Slovenska razvojna družba si pridržu-
je pravico ne izbrati nobenega projekta, ko-
likor ne bo primernih vlog.

3. Vse dodatne informacije dobite na na-
slovu: Slovenska razvojna družba, d.d., Du-
najska 160, 1001 Ljubljana. Kontaktna ose-
ba v Slovenski razvojni družbi je Mira Brandt
– Vidmar, tel. št. 1894-868.

Slovenska razvojna družba d.d.
Ljubljana

Ob-2227
Na podlagi določil zakona o izvrševanju

proračuna Republike Slovenije za leto 1998
(Ur. l. RS, št. 34/98) in odredbe o načinu
oddajanja subvencij, dotacij in drugih trans-
ferov iz sredstev proračuna Republike Slo-
venije (Ur. l. RS, št. 5/98) Ministrstvo za
malo gospodarstvo in turizem, Trg svobode
3, Maribor, objavlja

javni razpis
področje turizma

1. Proračunska postavka 4129 – sofi-
nanciranje turističnih programov.

Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje
turističnih programov so predvidoma do vi-
šine 95,000.000 SIT.

1. Predmet razpisa so
– projektne in izvedbene naloge za obli-

kovanje in izvedbo novih, inovativnih in kon-
kurenčnih turističnih ponudb na lokalni rav-
ni, nastalih na marketinško preverjenih pod-
lagah,

– projektne naloge za vzpostavitev siste-
ma zbiranja, obdelave in posredovanja za
turizem relevantnih inforamcij na območju
celotne Slovenije,

– projektne naloge za izvedbo progra-
mov strokovnega usposabljanja za potrebe
turizma.

2. Merila in pogoji
Na razpisu lahko kandidirajo pravne ose-

be in podjetniki posamezniki, ki imajo pred-
pisana dovoljenja in registracijo za opravlja-
nje dejavnosti za izvedbo prijavljenega pro-
jekta.

Prednost pri izbiri bodo imeli projekti,
– ki izhajajo iz programa aktivnosti in

ukrepov za izvajanje resolucije o strateških
ciljih na področju turizma v Republiki Slove-
niji (Ur. l. RS, št. 7/95),

– projekti, ki pomenijo nadaljevanje in
dokončanje začetih projektov (ureditev turi-
stične signalizacije, tematske poti, ipd.),

– ki so povezani na mednarodni ravni,
– ki obsegajo več občin na turistično

zaokroženih območjih,
– ki imajo vpliv na več gospodarskih de-

javnosti,
– pri katerih je zagotovljen višji delež last-

ne udeležbe,

– ki se nanašajo na razvoj turizma na
področju, prizadetem v potresu aprila 1998,

– ki izhajajo iz programa aktivnosti med-
resorskega odbora za projekt “Kras”.

Glede na te kriterije bo Ministrstvo za
malo gospodarstvo in turizem sofinanciralo
projekte v višini do največ 70 odstotkov od
celotne vrednosti projekta. Odobrena sred-
stva bodo izvajalcem nakazana praviloma
po izvedbi projekta, izjemoma lahko Mini-
strstvo za malo gospodarstvo in turizem odo-
bri nakazilo avansa, vendar največ v višini
do 50 odstotkov odobrenih sredstev.

3. Vsebina ponudbe
– ime in naziv pravne osebe oziroma

podjetnika posameznika,
– dokazilo o registraciji,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti (za

izvedbo prijavljenega projekta),
– naziv naročnika projekta,
– soglasje zainteresiranih lokalnih skup-

nosti,
– dokazilo o sofinanciranju,
– dokazilo o mednarodni povezavi (koli-

kor gre za projekt z mednarodno poveza-
vo),

– reference,
– dispozicija projektne naloge, iz katere

mora biti razvidna celotna vsebina, cilji in
metode dela ter faze in izvedbeni roki,

– cena celotnega projekta s finančno
konstrukcijo in pokrivanjem finančne kon-
strukcije.

4. Rok za porabo odobrenih sredstev je
31. december 1998.

5. Rok za prijavo na razpis
Ponudbe na razpis pošljite na naslov Mi-

nistrstvo za malo gospodarstvo in turizem,
Ljubljana, Kotnikova 5, v zapečatenem ovit-
ku, ki mora biti označen z “Ne odpiraj –
Vloga za javni razpis za sofinanciranje turi-
stičnih programov”. Vloge morajo biti do-
stavljene za vsak projekt v posebnem ovit-
ku. Vloge je potrebno oddati v roku 30 dni
po objavi tega razpisa v Uradnem listu RS.
Rok za prijavo na razpis začne teči z dnem
objave v Uradnem listu RS.

6. Datum odpiranja vlog je 9. junij 1998.
Odpiranje vlog ni javno.

7. Prosilci bodo o izidu razpisa obvešče-
ni najkasneje v 45 dneh po odpiranju vlog.

8. Dodatne informacije in razpisno do-
kumentacijo posredujeta Nataša Pobega in
Barbara Zupanc, Ministrstvo za malo gos-
podarstvo in turizem, Kotnikova 5, Ljublja-
na, tel. 061/178-3213.

II. Proračunska postavka 4134 – sofi-
nanciranje turističnih prireditev.

Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje
turističnih prireditev so predvidoma do viši-
ne 45,000.000 SIT.

1. Predmet razpisa je priprava in izved-
ba turističnih in drugih prireditev, katerih cilj
je povečanje turističnega obiska.

2. Merila in pogoji
Na razpisu lahko kandidirajo pravne ose-

be in podjetniki posamezniki, ki imajo pred-
pisana dovoljenja in registracijo za opravlja-
nje dejavnosti za izvedbo prijavljenega pro-
jekta.

Prednost pri izbiri bodo imele prireditve, ki
– povečujejo turistično potrošnjo na ob-

močju,
– bistveno povečujejo obisk in nočitve

tujih in domačih gostov,
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– predstavljajo Slovenijo kot sodobno,
evropsko, odprto državo,

– ne vplivajo negativno na naravo in
okolje,

– pomenijo obogatitev celovite ponudbe
območja,

– trajajo več dni in so stalne (tradicional-
ne),

– ponujajo raznovrstna doživetja,
– so pomembna za razvoj turizma mla-

dih.
Glede na te kriterije bo Ministrstvo za

malo gospodarstvo in turizem sofinanciralo
projekte v višini do največ 40 odstotkov od
celotne vrednosti projekta. Odobrena sred-
stva bodo izvajalcem nakazana praviloma
po izvedbi projekta, izjemoma lahko Mini-
strstvo za malo gospodarstvo in turizem odo-
bri nakazilo avansa, vendar največ v višini
do 50 odstotkov odobrenih sredstev.

3. Vsebina ponudbe
– ime in naziv pravne osebe oziroma

podjetnika posameznika,
– dokazilo o registraciji,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti (za

izvedbo prijavljenega projekta),
– naziv naročnika projekta,
– soglasje zainteresiranih lokalnih skup-

nosti,
– dokazilo o sofinanciranju,
– dokazilo o mednarodnem značaju pri-

reditve,
– reference,
– predstavitev prireditve, cilji in  metode

dela ter faze in izvedbeni roki,
– cena celotnega projekta s finančno

konstrukcijo in pokrivanjem finančne kon-
strukcije.

4. Rok za porabo odobrenih sredstev je
31. december 1998.

5. Rok za prijavo na razpis
Ponudbe na razpis pošljite na naslov Mi-

nistrstvo za malo gospodarstvo in turizem,
Ljubljana, Kotnikova 5, v zapečatenem ovit-
ku, ki mora biti označen z “Ne odpiraj –
Vloga za javni razpis za sofinanciranje turi-
stičnih prireditev”. Vloge morajo biti dostav-
ljene za vsak projekt v posebnem ovitku.
Vloge je potrebno oddati v roku 30 dni po
objavi tega razpisa v Uradnem listu RS. Rok
za prijavo na razpis začne teči z dnem obja-
ve v Uradnem listu RS.

6. Datum odpiranja vlog je 10. junij
1998. Odpiranje vlog ni javno.

7. Prosilci bodo o izidu razpisa obvešče-
ni najkasneje v 45 dneh po odpiranju vlog.

8. Dodatne informacije in razpisno do-
kumentacijo posredujeta Nataša Pobega in
Babara Zupanc, Ministrstvo za malo gospo-
darstvo in turizem, Kotnikova 5, Ljubljana,
tel. 061/178-3213.

Ministrstvo za malo gospodarstvo
in turizem

Št. 120/80 Ob-2228
Mestna občina Celje, Zavod za planira-

nje in izgradnjo Celje, Komisija za nadzor
nad upravljanjem s poslovnimi prostori ob-
javlja

ponovni razpis
za oddajo poslovnih prostorov v

začasni najem
V najem za določen čas se odda poslov-

ni objekt Gaji 39 (bivši Rečičan) – posl.

objekt v neto izmeri 133 m2, skladiščna lo-
pa v izmeri 170 m2 in razstavno prodajna
površina v izmeri ca. 1000 m2.

Prostori so primerni za poslovno, pro-
dajno, proizvodno ali skladiščno dejavnost.

Bodoči najemnik poslovnih prostorov je
dolžan urediti poslovni prostor v skladu z
bodočo namembnostjo na svoje stroške.

Najemna pogodba se bo sklepala za do-
ločen čas za dobo treh let s pogojem, da se
lahko prekinejo  pred iztekom roka treh let
brez povračila stroškov in nadomeščanja po-
slovnih prostorov v primeru, da bo oddaja
poslovnega prostora ovirala izvajanje  pro-
storsko izvedbenega načrta.

Pri odločanju o dodelitvi poslovnih pro-
storov bo komisija dala prednost kandida-
tom, ki bodo:

– pripravljeni poravnati stroške investi-
cijskih vlaganj v prostore dosedanjim na-
jemnikom,

– ponudili program, ki se najbolj vključu-
je v okolje in trdnejše jamstvo za realizacijo
programa,

– opravljali deficitarno dejavnost in za-
poslili več delavcev.

Prijava za razpis mora vsebovati:
– predstavitev dejavnosti,
– izjavo, da bodo kandidati uredili po-

slovni prostor na svoje stroške,
– potrdilo o državljanstvu Republike Slo-

venije.
Ponudbe je potrebno oddati v roku 15

dni po objavi tega razpisa na Zavod za plani-
ranje in izgradnjo Celje, Trg Celjskih knezov
9, kjer dobijo interesenti tudi vse potrebne
informacije tel. 063/484-822, int. 367.

Rok za objavo razpisnih rezultatov je
trideset dni od dneva izteka razpisnega
roka.

Zavod za planiranje in izgradnjo Celje
Komisija za nadzor nad upravljanjem

s poslovnimi prostori

Št. 36/98 Ob-2229
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,

Ljubljana, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje mladinskih projektov

v letu 1998
I. Predmet javnega razpisa je sofinanci-

ranje dejavnosti tistih mladinskih in drugih
organizacij, ki so nosilci projektov, name-
njenih mladim v Ljubljani med 14. in 27.
letom starosti in katerih dejavnost je usmer-
jena k:

– vključevanju mladih v družbene pro-
cese,

– izobraževanju in usposabljanju za mla-
dinsko delo ter razvoju mladinskih organizacij,

– informiranju in svetovanju za mlade,
– aktivnemu preživljanju prostega časa,
– sodelovanju med mladimi, povezova-

nju mladinskih organizacij ter organizacij za
mlade.

II. Merila in pogoji za izbor prijav
a) splošni
1. obravnavane bodo samo pravočasne

in popolne prijave na ustreznem obrazcu iz
razpisne dokumentacije, ki bodo ustrezale
razpisnemu namenu in področjem,

2. prijavljenec mora k prijavi v razpisni
dokumentaciji priložiti ustrezna dokazila o
sposobnosti izvajalca za izvedbo projekta

(dokazilo o registraciji družtva ali drugega
prijavljenca).

b) posebni
Na razpis se lahko prijavijo:
1. nevladne (neprofitne in prostovoljne)

organizacije, ki so registrirane kot pravne
osebe v RS in ki opravljajo mladinsko delo
ali izvajajo projekte za mlade v Ljubljani,

2. zavodi, ki izvajajo programe za ljub-
ljansko mladino in zanje ne prejemajo zago-
tovljenih proračunskih sredstev.

III. Razpisana sredstva za sofinanciranje
mladinskih projektov znašajo: ca.
15,000.000 SIT.

IV. Prijavljenec mora projekt prijavljen na
ta razpis izvesti v letu 1998.

V. Pisne prijave, ki morajo biti podpisa-
ne, žigosane in pravilno opremljene je po-
trebno oddati v zapečateni ovojnici z ozna-
ko: “Ne odpiraj! – Prijava na javni razpis in
jasno navesti ime in naslov ponudnika –
Ponudbe morajo biti oddane na naslov:
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava,
Oddelek za predšolsko vzgojo, izobraževa-
nje in šport, Urad za mladino, Gregorčičeva
7/I, 1000 Ljubljana do 12. ure 29. 5. 1998
ali poslane priporočeno po pošti do vključ-
no 29. 5. 1998.

VI. Javno odpiranje ponudb bo 2. 6.
1998 ob 9. uri v prostorih Urada za mladi-
no, Gregorčičeva 7/I, Ljubljana.

Prisotni predstavniki prijavljencev mora-
jo komisiji za vodenje postopka javnega raz-
pisa predložiti pisna pooblastila za zastopa-
nje pri odpiranju prijav.

VII. Prijavljenci bodo o izidu javnega raz-
pisa pisno obveščeni v zakonitem roku.
Vsak izbran izvajalec projekta bo v roku 30
dni od pravnomočnosti sklepa o izbiri po-
zvan k sklenitvi pogodbe.

VIII. Razpisno dokumentacijo ter vse do-
datne informacije v zvezi z razpisom dobijo
prijavljenci v Uradu za mladino vsak delov-
ni dan med 8. in 12. uro ali po tel.
12-53-358.

Mestna občina Ljubljana

Št. 10/98 Ob-2230

Razpis
Phare Lien program 1998

Phare Lien program spodbuja in razvi-
ja dejavnosti nevladnih organizacij (NVO)
na področju deprivilegiranih skupin. Sred-
stva za sofinanciranje NVO so namenjena
projektom s področja socialnih dejavno-
sti.

Sredstva programa Lien so na voljo za
sledeče dejavnosti:

– pomoč ženskam, ki imajo omejen do-
stop do zdravstvene in socialne skrbi in za-
poslitve, z namenom izboljšati njihovo sta-
nje in status, tudi izobrazbo;

– prispevati k socialni reintegraciji neza-
poslenih in marginaliziranih skupin;

– promovirati splošno zdravstveno in so-
cialno podporo za določene ciljne skupine
(ostarele, brezdomce, otroke z ulice, žrtve
zasvojenosti ali bolnike z AIDS, idr.).

Phare Lien Makro program 1998: Ma-
kro program je namenjen projektom, ki tra-
jajo od 12 do 24 mesecev. Prispevek
Evropske unije za posamezen projekt znaša
od 10.000 do 200.000 ECU, kar lahko
predstavlja največ 80% stroškov projekta.
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Slovenska nevladna in neprofitna organiza-
cija za izvedbo projekta potrebuje partner-
sko organizacijo izven Slovenije.

Rok: 29. maj 1998 do 13. ure.
Prijavnice pošljite na naslov: CEV, Rue

de I’Industrie 42/10, B-1040 Brussels, Bel-
gija: tel. +322 511 75 01, faks +322 514
59 89, e-mail cev@popbost.eunet.be.

Phare Lien Mikro program 1998: Raz-
položljiva sredstva v RS znašajo 100.000
ECU. Višina sredstev za posamezen projekt
je od 3.000 ECU do 10.000 ECU, kar lah-
ko predstavlja največ 90% stroškov projek-
ta. Zaprosijo lahko le slovenske nevladne in
neprofitne organiazcije, ki so formalno usta-
novljene in registrirane (npr. društva, klubi,
zasebni neprofitni zavodi). Trajanje projekta
je omejeno na največ 12 mesecev.

Rok: 13. junij 1998.
Nadaljnje informacije in prijavnice lahko

dobite na naslovu: Društvo za razvijanje pre-
ventivnega in prostovoljnega dela (za Lien
program) Metelkova 6, Ljubljana, tel. in faks
061/132-10-07; http//www.ljudmi-
la.org.//drppd/lien.html, uradne ure: torek,
sreda od 9. do 13. ure in četrtek od 14. do
17. ure, kont. osebi: Gorana Flaker, Suza-
na Štular.

Društvo za razvijanje preventivnega
in prostovoljnega dela, Ljubljana

Ob-2231
Gospodarska zbornica Slovenije, Ljub-

ljana, Slovenska cesta 41, na podlagi skle-
pa Gradbenega odbora 21. 4. 1998 in po-
slovnika o delu gradbenega odbora za iz-
gradnjo nadomestne poslovne stavbe GZS
objavlja

javni razpis
za gostinca

1. Naročnik storitev je Gospodarska
zbornica Slovenije, Slovenska cesta 41,
Ljubljana.

2. Predmet razpisa: izvajanje gostin-
skih storitev za potrebe naročnika in na-
jem prostorov, ki so last naročnika in so
navedeni v tehnološkem projektu s pri-
ključki za kuhinjo GZS.

3. Ponudba mora vsebovati:
– ime, naziv in naslov ponudnika, tel.,

faks in odgovorno kontaktno osebo, ki bo
stalno na razpolago naročniku do podpisa
pogodbe,

– dokazilo o registraciji in boniteti (BON1
in BON2), ki ni starejšega datuma od dneva
javnega razpisa v Uradnem listu RS,

– kratko predstavitev podjetja,
– specifikacijo glavnih dobaviteljev živil,
– posebno izjavo, da bo ponudnik izve-

del vsa dela po PZI projektu – Tehnološki
projekt s priključki za kuhinjo GZS, ki ga je
izdelalo podjetje Sadar in Vuga arhitekti,

– reference,
– program dela (jedilni list, malice, itd.),
– podpisane vse liste razpisne dokumen-

tacije in podpisano pogodbo,
– bančno garancijo za resnost ponudbe

v višini 6,500.000 SIT za čas od dneva
odpiranja ponudb še v trajanju 60 dni.

4. Pogodba se sklene za čas izvajanja
gostinskih storitev od 1. 1. 1999 za dobo
sedem let.

5. V času trajanja pogodbe za izvajanje
gostinskih storitev v stavbi GZS ponudnik

plačuje porabljeni plin, ki je napeljan izključ-
no za potrebe kuhinje. Najem vseh prosto-
rov je brezplačen, porabljeno energijo in
vodo plačuje naročnik. Po preteku pogod-
bene obveznosti sedem let je vsa oprema in
kuhinjski pribor last GZS, ki jo odkupi za
vrednost 100.000 SIT.

6. Merila za izbor najboljšega ponudnika
so navedena v razpisni dokumentaciji.

7. Ponudniki morajo oddati ponudbo
osebno na naslov: Gospodarska zbornica
Slovenije, Slovenska cesta 41, 1000
Ljubljana, Mojca Pavlič, III. nadstropje v za-
pečateni kuverti z oznako “Ne odpiraj – po-
nudba za gostince” najkasneje do 10. 6.
1998 do 10. ure.

8. Javno odpiranje ponudb bo 10. 6.
1998 ob 10.30 na naslov naročnika v sejni
dvorani v III. nadstropju. Natečaja se lahko
udeleži samo ponudnik, ki je dvignil razpi-
sno dokumentacijo.

9. Kontaktna oseba naročnika: Herman
Benčan, tel. 061/126-43-31, faks
061/126-22-94.

10. Ponudniki lahko razpisno dokumen-
tacijo prevzamejo na sedežu naročnika pri
Mojci Pavlič, tel. 061/126-43-31, vsak de-
lovni dan od 9. do 14. ure. Razpisna doku-
mentacija je na razpolago za 20.000 SIT z
dokazilom o plačilu. Način plačila: virman
na žiro račun GZS, št. 50100-637-58127
pri Agenciji Republike Slovenije za plačilni
promet, podružnica Ljubljana.

Ob-2232
Na podlagi poslovnika o delu gradbene-

ga odbora za izgradnjo nadomestne poslov-
ne stavbe GZS, objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca

1. Ime in sedež naročnika: Gospodar-
ska zbornica Slovenije, Slovenska cesta 41,
Ljubljana, kont. oseba Herman Benčan, tel.
061/126-43-31, telefaks 061/126-22-94.

2. Predmet razpisa: blago, storitve.
Navedba vsebine: dobava in instalaci-

ja aktivne opreme za lokalno omrežje v
novi poslovni stavbi GZS.

3. Ocenjena vrednost naročila:
22,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek predvidoma 15. 9. 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. Pri ocenjevanju ponudb ne bo-
do upoštevane preference za domače po-
nudnike.

Merila, ki bodo uporabljena pri ocenje-
vanju ponudb in pri izbiri najugodnejše po-
nudbe, so:

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

– dosledno izpolnjevanje razpisnih po-
gojev v vseh točkah,

– višina stroška ponudbe do popolne iz-
vedbe po sistemu “funkcionalni ključ v ro-
ke”,

– dosedanje izkušnje pri uporabi ponu-
jene opreme pri podobnih uporabnikih, kot
je GZS in priložene reference navedenih
uporabnikov v ponudbi, podpisane od upo-
rabnikov,

– prilagojenost programske opreme
opremi, ki jo že uporablja GZS na lokaciji
Slovenska 41,

– dostopnost uporabniške literature v
slovenskem jeziku,

– zagotovljena tehnična pomoč pri upo-
rabi programske opreme,

– pripravljenost ponudnika za sodelova-
nje pri uvajanju ponujene opreme, brezplač-
no do popolnega delovanja celotnega siste-
ma v novi stavbi GZS.

Najcenejši ponudnik ni nujno tudi na-
j-ugodnejši ponudnik.

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

osebno predložene najkasneje do 9. 6.
1998 do 9. ure na naslov: Gospodarska
zbornica Slovenije, Slovenska c. 41, Ljub-
ljana, prevzemnik Mojca Pavlič, tel.
061/126-43-31. Zapečatene kuverte mo-
rajo biti jasno označene z napisom: “Ponud-
ba – Ne odpiraj” in številko objave javnega
razpisa v Uradnem listu RS ter navedbo
predmeta razpisa.

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

Odpiranje ponudb bo 9. 6. 1998 ob 10.
uri na Gospodarski zbornici Slovenije, Slo-
venska 41, III. nadstropje, Ljubljana.

Odpiranje vodi predsednik komisije Jan-
ko Puklavec. Na odpiranju so lahko pred-
stavniki ponudnikov, ki imajo pisno poobla-
stilo za zastopanje.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa v skladu s poslovnikom o delu gradbene-
ga odbora najkasneje v roku 30 dni od dne-
va odpiranja ponudb.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Gospodarska zbornica Slo-
venije, Slovenska 41, Ljubljana, III. nad-
stropje, pri Mojci Pavlič, tel. 126-43-31,
vsak delovni dan od 9. do 14. ure.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
za 45.000 SIT z dokazilom o plačilu.

Način plačila: virman na žiro račun GZS,
št. 50101-637-58127 pri Agenciji RS za
plačilni promet, podružnica Ljubljana.

10. Ostali podatki: dodatne strokovne in-
formacije se dobijo pri Tomislavu Burnaču,
na sedežu GZS, tel. 061/121-12-80.

11. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis po poslovniku gradbenega odbora za
izgradnjo nadomestne poslovne stavbe
GZS.

Vsi izvajalci, ki bodo dostavili ponudbe,
bodo pisno obveščeni o izbiri.

Ob-2233
Na podlagi poslovnika o delu gradbene-

ga odbora za izgradnjo nadomestne poslov-
ne stavbe GZS, objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca

1. Ime in sedež naročnika: Gospodar-
ska zbornica Slovenije, Slovenska cesta 41,
Ljubljana, kont. oseba Herman Benčan, tel.
061/126-43-31, telefaks 061/126-22-94.

2. Predmet razpisa: izbira izvajalca za
obrtniška dela brez omejitev.

Dela so razdeljena na naslednje seg-
mente:
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– spuščeni stropovi,
– predelne stene,
– fiksna oprema – mizarska dela,
– pomična oprema.
Podrobnejši obseg del je naveden v raz-

pisni dokumentaciji.
Ponudniki morajo izdelati ponudbe loče-

no po segmentih del.
En ponudnik lahko odda ponudbo za en,

dva, tri ali za vse štiri segmente del.
3. Skupna orientacijska vrednost: 350

milijonov SIT.
4. Rok izvedbe: predvideni pričetek del

je mesec avgust 1998 in zaključek 15. no-
vember 1998. Natančni roki izvedbe del so
razvidni iz terminskega plana gradbenega
izvajalca, ki je v razpisni dokumentaciji.

5. Ponudba mora vsebovati naslednje
elemente in dokumentacijo:

– firmo oziroma ime ponudnika,
– originalno ali notarsko overjeno regi-

stracijo,
– obrazec BON1 in BON2,
– kopijo odločbe o dovoljenju za oprav-

ljanje dejavnosti, za katero ponudnik do-
stavlja ponudbo, potrjeno od notarja,

– referenčno listo ponudnika in morebit-
nih podizvajalcev, navedenih v ponudbi,

– potrjene vse dokumente, prejete v raz-
pisni dokumentaciji – brez pripomb,

– potrjeno pogodbo,
– ceno v tolarjih, v kateri je upoštevan

prometni davek za vsak segment posebej,
– bančno garancijo za resnost ponudbe

v višini 5% od ponudbene vrednosti v veljav-
nosti 60 dni od dneva odpiranja ponudb,

– posebne izjave naročnika o predložitvi
bančne garancije za dobro izvedbo del ob
podpisu pogodbe v višini 10% ponudbene
cene za dobo do 15. 2. 1999,

– rok plačila, ki ne sme biti krajši od 30
dni od potrditve situacije s strani naročnika,

– blagovni kredit v višini 30% ponudbe-
ne vrednosti (ni obveznost ponudnika),

– poimenski seznami strokovnjakov, ki
so predvideni pri realizaciji posla in njihovih
kvalifikacij,

– ime pooblaščene osebe in službe po-
nudnika, ki bo tolmačila ponudbo,

– morebitne dodatne ugodnosti in va-
riantne rešitve v posebni prilogi k ponudbi.

6. Obrazci registracije, BON1 in BON2 ne
smejo biti starejši od dneva objave razpisa v
Uradnem listu RS, sicer lahko naročnik oceni,
da ponudba ne izpolnjuje razpisnih pogojev.

7. Ponudbe, ki ne bodo v celoti upošte-
vale razpisnih pogojev s priloženimi izjava-
mi in pogodbo, lahko naročnik oceni, da
ponudba ne izpolnjuje razpisnih pogojev in
jo lahko naročnik izloči iz nadaljnje obrav-
nave.

Naročnik si pridržuje pravico, da ne skle-
ne pogodbe z nobenim od ponudnikov.

8. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji,

– popolna skladnost predložene ponud-
be z razpisnimi pogoji naročnika po posa-
meznih elementih-delih oziroma segmen-
tih,

– ponudbena cena, blagovni kredit in
plačilni pogoji,

– kvaliteta ponujene opreme oziroma
materiala,

– reference ponudnika in morebitnih po-
dizvajalcev,

– kadrovske, organizacijske in tehnična
usposobljenost ponudnika,

– rok popolne izvršitve vseh razpisnih po-
gojev z navedbo višine penalov, ki so bistve-
no večji od razpisnih pogojev,

– finančno stanje s podatki, ki dolgoroč-
no izkazujejo stanje ponudnika,

– morebitne dodatne ugodnosti.
Najcenejša ponudba ni nujno tudi naj-

ugodnejša.
Komisija si pridržuje pravico, da odda

razpisana dela po segmentih posameznim
ponudnikom ali dela po segmentih združi in
odda enemu ali več ponudnikom.

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

osebno predložene do 8. 6. 1998, najka-
sneje do 11. ure na naslov: Gospodarska
zbornica Slovenije, Slovenska 41, Ljublja-
na, prevzemnik Mojca Pavlič, tel.
061/126-43-31. Zapečatene kuverte mo-
rajo biti jasno označene z napisom: “Ponud-
be – Ne odpiraj” in številko objave javnega
razpisa v Uradnem listu RS ter navedbo
predmeta razpisa.

10. Odpiranje ponudb bo 8. 6. 1998 ob
12.30 na GZS, Slovenska 41, III. nadstrop-
je v Ljubljani. Odpiranje ponudb vodi pred-
sednik komisije Janko Puklavec. Na odpira-
nju so lahko predstavniki ponudnikov, ki
imajo pismeno pooblastilo za zastopanje na
odpiranju ponudb.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa v skladu s poslovnikom o delu gradbene-
ga odbora najkasneje v roku 30 dni od dne-
va odpiranja ponudb.

12. Kraj, čas in oseba pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: GZS, Slovenska c. 41, Ljub-
ljana, III. nadstropje pri Mojci Pavlič, tel.
061/126-43-31 vsak delovni dan od 9. do
14. ure.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
za 24.000 SIT za vsak segment razpisne
dokumentacije z dokazilom o plačilu. Način
plačila: virman na žiro račun GZS, št.
50100-637-58127 pri Agenciji RS za pla-
čilni promet, podružnica Ljubljana.

Razpisna komisija bo javno odpirala po-
nudbe samo tistih ponudnikov, ki bodo v
razpisnem roku dvignili razpisno dokumen-
tacijo.

13. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis po poslovniku gradbenega odbora za
izgradnjo nadomestne poslovne stavbe
GZS.

Vsi izvajalci, ki bodo dostavili ponudbe,
bodo obveščeni o izbiri.

Gospodarska zbornica Slovenije

Ob-2273
Na podlagi 10. in 11. člena statuta Ob-

čine Semič (Ur. l. RS, št. 38/95 in 35/96)
in na podlagi 5. člena pravilnika o dodelje-
vanju sredstev za subvencioniranje realne
obrestne mere iz občinskega proračuna za
pospeševanje razvoja malega gospodarstva
in kmetijstva v Občini Semič (Ur. l. RS, št.
30/96) je Občinski svet občine Semič na
svoji seji dne 21. aprila 1998 sprejel sklep,
da se objavi

javni razpis
za dodelitev sredstev za

subvencioniranje realne obrestne mere
iz občinskega proračuna za

pospeševanje razvoja malega
gospodarstva in kmetijstva v Občini

Semič za leto 1998
1. Predmet razpisa
Občina Semič bo iz proračuna Občine

Semič za leto 1998 (Ur. l. RS, št. 18/98)
namenila za subvencioniranje realne obrest-
ne mere kreditov:

– za razvoj malega gospodarstva
1,700.000 SIT;

– za razvoj kmetijstva 450.000 SIT.
2. Merila in pogoji:
2.1 Splošni pogoji
Na razpis se lahko prijavijo:
– podjetniki posamezniki,
– podjetja v zasebni in mešani lasti z do

50 zaposlenimi,
– občani, ki so pri pristojnem državnem

upravnem organu vložili zahtevo za izdajo do-
voljenja za opravljanje dejavnosti oziroma na
pristojnem sodišču priglasitev za vpis v sodni
register, da izpolnjujejo pogoje za pridobitev
dovoljenja za opravljanje dejavnosti, izvajanje
subvencioniranja se prične po predložitvi iz-
danega dovoljenja za opravljanje dejavnosti;

– občani, ki opravljajo kmetijsko dejav-
nost na kmetiji, iz katere si plačuje kmečko
zavarovanje najmanj en član.

Pogoj za odobritev subvencije je, da je
sedež firme in poslovni prostori na področju
Občine Semič in da je kraj investicije na
območju občine Semič

2.2 Subvencioniranje realnih obrestnih
mer je namenjeno za namenske kredite eno-
tam malega gospodarstva, ki delujejo kot
samostojni podjetniki posamezniki ali kot
podjetje v zasebni oziroma mešani lasti, ozi-
roma kmetom, ki bodo na ta način pridob-
ljena sredstva vložili v razvoj in razširitev po-
slovanja oziroma dejavnosti, in sicer:

a) za razvoj malega gospodarstva v:
– nakup, graditev, prenovo in adaptacijo

poslovnih prostorov;
– nakup opreme za opravljanje dejavnosti;
– odpiranje delovnih mest, povezanih z

ustanavljanjem novih enot malega gospo-
darstva;

– uvajanje sodobnih tehnologij v enote
malega gospodarstva, ki so energetsko
varčne in ekološko neoporečne;

– turistične kapacitete in programe;
b) za razvoj kmetijstva v:
– graditev, prenovo in adaptacijo gospo-

darskih objektov kmetije;
– nakup in posodobitev opreme;
– razširitev in posodobitev ter pridobiva-

nje novih zmožnosti na kmetijah za dopolnil-
ne dejavnosti;

– za nakup in urejanje kmetijskih zem-
ljišč ter združevanje parcel;

– za programe predelave in trženja
– za privez pitancev.
2.3 Subvencije se prednostno odobrijo

prosilcem, ki izpolnjujejo tudi naslednje po-
goje:

– so najeli kredit v drugi polovici leta
1997 in v letu 1998,

– niso prejeli subvencijo obrestne mere
od sklada za razvoj ali druge državne institu-
cije, imajo pa kredit pri banki pod enakimi
pogoji, kot jih zahteva sklad za razvoj.
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2.4 Višina subvencije
Subvencionira se do 6 odstotnih točk

realne obrestne mere posojilodajalca.
Sredstva za subvencioniranje realne

obrestne mere se dodelijo le za kredite,
najete po 1. 1. 1995 z vračilno dobo daljšo
od petih let.

Pogodbo o subvencioniranju realne
obrestne mere se sklene za leto 1998.

3. Vsebina vloge
3.1 Kratko predstavitev prosilca - vloga.
3.2 Poslovni načrt - opis razvojnega pro-

grama s pričakovanimi učinki.
3.3 Dokazilo o registraciji obrtnika, sa-

mostojnega podjetnika oziroma družbe; do-
kazilo o začetem postopku pridobivanja do-
voljenja za opravljanje dejavnosti oziroma
registracije na sodišču oziroma za osebe, ki
se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, potrdi-
lo ZZZS, da so kmečki zavarovanci.

3.4
– Overjeno fotokopijo ali original pogod-

be o odobrenem namenskem kreditu za
pospeševanje razvoja malega gospodarstva
oziroma pospeševanja razvoja kmetijstva in

– amortizacijski načrt.
3.5 Potrdilo o plačanih zapadlih davkih

in prispevkih:
– za fizične osebe - potrdilo davčne

službe,
– za pravne osebe - dokazilo o boniteti

podjetja (BON 1 in 2 oziroma BON 3),
– začetniki pa oceno uspešnosti investi-

cije, ki jo izdela banka.
3.6 Dokazila o številu zaposlenih oseb

za nedoločen čas na dan 1. 5. 1998 (foto-
kopije obrazcev prijav delavcev v zavarova-
nje).

3.7 Kopije dokazil o že plačanih realnih
obrestih v letu 1998.

3.8 Mnenje posojilodajalca.
Opomba: Prosilci, ki so v letu 1997 pre-

jeli subvencijo in ponovno prosijo za leto
1998 za isti kredit, vlogi ne rabijo priložiti
dokumente pod točko 3.2, 3.3, 3.4 (razen
amortizacijskega načrta) ter 3.8.

4. Rok za prijavo
Rok za prijavo začne teči od objave in

traja do 10. 6. 1998 oziroma do porabe
sredstev.

5. Vloge za dodelitev subvencij pošljite
na naslov:

Občina Semič, Semič 14, 8333 Semič.
Vloge morajo biti v zaprti kuverti in ozna-

čene z napisom “Ne odpiraj - prijava na javni
razpis za subvencije ” in z navedbo dejavno-
sti (malo gospodarstvo oziroma kmetijstvo)
ter z imenom in naslovom prosilca.

Prosilci so dolžni za vsak kredit posredo-
vati samostojno vlogo, razen v primeru, da je
prosilec pridobil dva ali več kreditov za isti
namen od različnih kreditodajalcev in ima vse
vire kreditov navedene v enotnem poslovnem
načrtu oziroma razvojnem programu.

Sklep o odobritvi subvencije je dokon-
čen.

Po odobritvi subvencije sklene vsak po-
sameznik pogodbo z Občino Semič, v kate-
ri so določene vse medsebojne pravice in
odgovornosti pogodbenih strank.

Namensko uporabo sredstev iz posojil-
ne pogodbe preverja Komisija za dodelje-
vanje sredstev.

6. Nepopolnih vlog ne bomo obravna-
vali.

7. Vse potrebne dodatne informacije do-
bite na Občini Semič (Marjanca Lamut, tel.
068/67-083)

Občinski svet občine Semič

Ob-2357
Na podlagi 12. člena statuta Občine Čr-

nomelj (Ur. l. RS, št. 39/95 in 65/95) in na
podlagi 13. člena zakona o lekarniški dejav-
nosti (Ur. l. RS, št. 9/92) je Občinski svet
občine Črnomelj na svoji 36. seji dne 23. 4.
1998 sprejel naslednji sklep: Občina Črno-
melj objavlja

javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje

lekarniške dejavnosti
na lokaciji Vinica.
Na razpis se lahko prijavijo fizične ose-

be, ki izpolnjujejo pogoje iz 14. člena zako-
na o lekarniški dejavnosti.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev naj kandidati pošljejo priporočeno
ali pa dostavijo osebno na naslov: Občina
Črnomelj, Trg svobode 3, Referat za gos-
podarstvo, družbene dejavnosti in javne fi-
nance (soba št. 8/II), 8340 Črnomelj.

Rok za prijavo je 10 dni po objavi.
O izbiri bomo kandidate obvestili predvi-

doma v 30 dneh po izteku razpisa.
Občina Črnomelj

Programi lastninskega
preoblikovanja podjetij

La-22
Skladno s 25. členom uredbe o pripravi

programa preoblikovanja in o izvedbi posa-
meznih načinov lastninskega preoblikova-
nja podjetij podjetje Kompas Hertz Rent a
car d.d. Ljubljana, na podlagi programa o
lastninskem preoblikovanju podjetja, ki ga
je z odločbo št. LP 01226/1996-BS z dne
12. 11. 1996 odobrila Agencija RS za pre-
strukturiranje in privatizacijo, objavlja

spremembe programa
lastninskega preoblikovanja podjetja

 Po odločbi št. LP 01226/2/1997-BS
se spremeni predvideni način lastninskega
preoblikovanja in s tem tudi predvidena last-
niška struktura kapitala preoblikovane druž-
be (družbenega kapitala).

Predvideni način oziroma kombinacija na-
činov lastninskega preoblikovanja sedaj glasi:

– interna razdelitev delnic,
– prenos delnic na sklade.
Lastniška struktura kapitala preoblikova-

ne družbe je predvidena v naslednjih %:
– Sklad pokojninskega in invalidskega

zavarovanja – 10%,
– Odškodninski sklad – 10%,
– Slovenska razvojna družba – 72,21%,
– upravičenci iz naslova interne razdeli-

tve – 7,79%.
Pravni pouk
Vsakdo, ki meni, da so bile z odločbo

Agencije o odobritvi zgoraj objavljenih spre-
memb programa preoblikovanja kršene nje-

gove na zakonu temelječe pravice oziroma
pravna korist, ter se postopka pri Agenciji ni
udeleževal kot stranka, lahko uveljavlja var-
stvo pravic v roku 15 dni od dneva te objave
s pritožbo na Ministrstvo za ekonomske od-
nose in razvoj Vlade Republike Slovenije v
Ljubljani.

Pritožba zoper odločbo Agencije o odo-
britvi programa preoblikovanja se vloži pri
Agenciji Republike Slovenije za prestruktu-
riranje in privatizacijo, Kotnikova 28, Ljub-
ljana.

Kompaz Hertz Rent-a-car, d.d.,
Ljubljana

Št. 13/98 La-23

Radiocom, p.o., Ljubljana, Koprska
94 podaljšuje javni poziv upravičencem do
notranjega odkupa in interne razdelitve del-
nic, ki je bil objavljen v časopisu Delo 28. 7.
1997, dopolnitev 10. 4. 1998 in v Urad-
nem listu RS, št. 47, z dne 1. VIII. 1997 še
za 30 dni od objave in hkrati objavlja spre-
membo programa preoblikovanja.

Program določa namesto prenosa del-
nic na sklad, prodajo delnic podjetja v skla-
du s 26. členom ZLPP. V ostalih delih se
vsebina programa ni spremenila.

Radiocom, p.o., Ljubljana

La-25
Hotel Grad Podvin, d.o.o., Mošnje 1,

Radovljica, podaljšuje rok za javni poziv
upravičencem pri notranjem odkupu delnic
podjetja v postopku lastninskega preobliko-
vanja.

Javni poziv je bil prvič objavljen v Urad-
nem listu RS, št. 35, z dne 5. VII. 1996 in v
časopisu Delo dne 15. 7. 1996.

Rok se podaljšuje do vključno 23. 5.
1998.

Vse dodatne informacije lahko dobijo
upravičenci vsak delovni dan osebno na se-
dežu podjetja ali po tel. 064/738-881.

Hotel Grad Podvin, d.o.o.,
Mošnje, Radovljica

La-24

Skladno z 19. členom zakona o lastnin-
skem preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
55/92, 7/93, 31/93, 32/94 in 1/96) in
16. členom uredbe o pripravi programa
preoblikovanja in o izvedbi posameznih na-
činov lastninskega preoblikovanja podjetij
(Ur. l. RS, št. 13/93, 45/93, 55/93, 6/94,
43/94 in 68/94), Podjetje SŽ – Železniško
gradbeno podjetje, p.o., na podlagi progra-
ma o lastninskem preoblikovanju podjetja,
ki ga je z odločbo št. LP 01015/1996-MB,
z dne 16. 12. 1996 odobrila Agencija RS
za prestrukturiranje in privatizacijo, objavlja
program lastninskega preoblikovanja pod-
jetja:

1. Firma in sedež: SŽ – Železniško
gradbeno podjetje, p.o., Ljubljana, Ob
zeleni jami 2.

Podjetje je vpisano v sodni register prav-
nih oseb pri Okrožnem sodišču v Ljubljani,
enota v Ljubljani, reg. št. vložka 113/00.

2. Matična številka: 5143004.
3. Dejavnost: 050201.
Osnovna dejavnost podjetja je opravlja-

nje vseh gradbenih del s področja nizkih
gradenj in njihovo vzdrževanje.
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4. Pravna oblika organiziranosti: je pod-
jetje z 20,18% družbene lastnine in 79,82%
deležem podjetja Slovenske železnice Ljub-
ljana, d.d.

5. Predvidena lastniška struktura kapita-
la preoblikovane družbe (družbenega kapi-
tala):

– Kapitalski sklad pokojninskega in inva-
lidskega zavarovanja – 10%,

– Odškodninski sklad – 10%,
– Slovenska razvojna družba, d.d. –

20%,
– upravičenci iz naslova interne razdeli-

tve – 20%,
– upravičenci iz notranjega odkupa –

40%.
6. Predvideni način oziroma kombinaci-

ja načinov lastninskega preoblikovanja:
– prenos navadnih delnic na sklade –

40% družbenega kapitala,
– interna razdelitev delnic – 20% druž-

benega kapitala,
– notranji odkup delnic – 40% družbe-

nega kapitala.
7. Javni poziv
7.1. Interna razdelitev delnic
Podjetje SŽ – Železniško gradbeno pod-

jetje, p.o., poziva upravičence (vse zapo-
slene, bivše zaposlene in upokojene delav-
ce podjetja in sistema Slovenske železnice
Ljubljana, d.d.), da lahko v roku 30 dni po
objavi tega oglasa in poziva v Uradnem listu
RS, v dnevnem časopisu Delo ter na ogla-
sni deski podjetja (s tem, da rok začne teči
z dnem zadnje objave), zamenjajo lastniške
certifikate in potrdila za neizplačan del oseb-
nih dohodkov za začasnice (kasneje delni-
ce) ter tako sodelujejo pri interni razdelitvi
delnic.

Upravičenec, ki zamudi rok, ne more so-
delovati pri interni razdelitvi delnic.

Kolikor v navedenem roku ne bo vpisa-
nih vseh 20% delnic, bo z objavo internega
razpisa pričel teči 15-dnevni rok za vpis del-
nic s strani ožjih družinskih članov, zaposle-
nih v podjetju SŽ – Železniško gradbeno
podjetje, p.o. in ožje družinske člane zapo-
slenih v sistemu Slovenskih železnic, d.d.

Preostanek delnic, ki ne bo razdeljen niti
na ta način, bo podjetje preneslo na Slo-
vensko razvojno družbo, d.d., v skladu z
zakonom.

V primeru preplačila samih upravičen-
cev, bo podjetje skladno z zakonom upo-
števalo kriteriji proporcionalnosti za vsake-
ga upravičenca in viške certifikatov prene-
slo v notranji odkup delnic.

Delnice, ki bodo razdeljene upravičen-
cem v okviru interne razdelitve, so navadne,
glasijo se na ime in so neprenosljive dve leti
od njihove izdaje, razen z dedovanjem.

7.2. Notranji odkup delnic
Podjetje SŽ – Železniško gradbeno pod-

jetje, p.o., poziva upravičence (vse zapo-
slene, bivše zaposlene in upokojene delav-
ce podjetja in delavce zaposlene v sistemu
Slovenskih železnic, d.d.), da lahko sodelu-
jejo pri notranjem odkupu delnic podjetja.

Notranji odkup delnic (začasnic) bo po-
tekal istočasno z interno razdelitvijo delnic v
višini 40% družbenega kapitala z upošteva-
njem 50% popusta.

Upravičenci se s pisno izjavo odločijo,
da pristopijo k programu in pravilom notra-
njega odkupa.

Upravičenci bodo delnice notranjega od-
kupa lahko vplačevali s presežnimi certifika-
ti, potrdili za neizplačan del osebnih dohod-
kov in denarnimi vplačili.

Delnice so imenske, dajejo pravico do
upravljanja v skladu s pravili notranjega od-
kupa, dajejo pravico do dividende, so ne-
prenosljive zunaj programa notranjega od-
kupa, razen v primeru dedovanja in imajo
enake lastnosti kot delnice, ki jih določa
tretji odstavek 35. člena uredbe o pripravi
programa preoblikovanja in o izvedbi posa-
meznih načinov lastninskega preoblikova-
nja podjetij (Ur. l. RS, št. 13/93, 45/93,
55/93, 6/94, 43/94 in 68/94).

V primeru, da udeleženci z vplačilom del-
nic presežejo celotni znesek kupnine za ce-
lotni odstotek družbenega kapitala, ki je
vključen v program notranjega odkupa, se
vplačani zneski ustrezno znižajo.

V primeru, da udeleženci z vplačilom last-
niških certifikatov in potrdil presežejo celot-
ni znesek, podjetje uporabi pri znižanju pro-
porcionalni kriterij. V primeru vplačil z goto-
vino, uporabi podjetje pri znižanju kriterij
povprečnega mesečnega osebnega dohod-
ka zadnjih treh mesecev tako, da spremeni
razmerje, ki je nastalo z vplačilom.

V primeru, da notranji odkup ne uspe v
celotnem obsegu – v prvem obroku ni vpla-
čanih in odkupljenih 20% delnic notranjega
odkupa, podjetje podaljša rok javnega pozi-
va ter vplačilo delnic notranjega odkupa še
za 30 dni in ponovi javno objavo.

V primeru, da notranji odkup ne uspe v
celotnem obsegu – v prvem obroku ni vpla-
čanih in odkupljenih 20% delnic notranje-
ga odkupa, podjetje zmanjša obseg dolo-
čen za notranji odkup s tem, da število v
prvem obroku dejansko vplačanih delnic
pomnoži s petimi leti in preostanek delnic
notranjega odkupa prenese na sklad po
29. členu ZLPP. Delnice prenešene na Slo-
vensko razvojno družbo, d.d., so navadne
delnice.

Kolikor se ugotovi, da so udeleženci pro-
grama notranjega odkupa v prvem obroku
dejansko vplačali manj delnic, kot jih je po
programu bilo namenjenih v ta namen, se
šteje notranji odkup kot uspešen v zmanjša-
nem obsegu.

8. Način vplačila
Delnice iz interne razdelitve, kot iz pro-

grama notranjega odkupa, bodo upravičen-
ci lahko vplačevali v računovodstvu, na se-
dežu podjetja vsak delovni dan od pone-
deljka do petka od 8. do 12. ure. Gotovin-
sko vplačane delnice se vplačajo na
poseben privatizacijski podračun z naved-
bo “plačilo kupnine za delnice podjetja v
notranjem odkupu”, št. računa:
50103-601-000-0028484.

Pravila notranjega odkupa in osnutek sta-
tuta bo na vpogled na sedežu podjetja.

9. Pravni pouk
Vsakdo, ki meni, da so bile z odločbo

agencije o odobritvi zgoraj objavljenega pro-
grama preoblikovanja kršene njegove na za-
konu temelječe pravice oziroma pravna ko-
rist ter se postopka pri agenciji ni udeleže-
val kot stranka, lahko uveljavlja varstvo svo-
jih pravic v roku 15 dni od dneva te objave s
pritožbo na Ministrstvo za ekonomske od-
nose in razvoj Vlade Republike Slovenije v
Ljubljani.

Pritožba zoper odločbo agencije o odo-
britvi programa preoblikovanja se vloži pri
Agenciji Republike Slovenije za prestruktu-
riranje in privatizacijo, Kotnikova 28, Ljub-
ljana.

10. Informacije
Upravičenci lahko dobijo dodatne infor-

macije v zvezi s sodelovanjem pri lastnin-
skem preoblikovanju podjetja vsak delovni
dan od 8. do 12. ure pri Čepon Mateji, in
sicer po tel. 061/13-13-144 int. 4650 ali
osebno na sedežu podjetja.

SŽ – Železniško gradbeno podjetje,
p.o., Ljubljana

Sklici skupščin in nasprotni predlogi

Ob-2203
Na podlagi 283. člena ZGD in 20. člena

statuta družbe Tesnila Tovarna motornih te-
snil, d.d., Velika Loka, sklicujem

4. redno skupščino delničarjev,

ki bo 20. junija 1998 ob 8. uri v prosto-
rih jedilnice na sedežu družbe.

Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta in uprave se za delovnega predsedni-
ka imenuje Ladislav Pečnik, za preštevalca
glasov pa Darinka Tori in Irena Smole ter
Rajko Marinčič.

2. Potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: potrdi se predloženi

dnevni red.
3. Obravnava in sprejem letnega poro-

čila.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob

pozitivnem mnenju nadzornega sveta ter
mnenju revizorja brez zadržkov, se potrdi
poročilo o poslovanju za leto 1997.

4. Delitev dobička
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta se razporedi del dobička
v višini 15,190.000 SIT v sklad lastnih del-
nic, ostali dobiček pa ostane nerazporejen.

5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za pooblaščenega revizorja za leto
1998 imenuje revizijska družba Dinamic,
d.o.o., Novo mesto.

6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Seji skupščine bo prisostvoval notar Ja-

nez Ferlež.
Gradivo za skupščino je na vpogled na

sedežu družbe vsak delovni dan med 11. in
13. uro.

Skupščine se lahko udeleži vsak delni-
čar, ki je 15 dni pred sejo vpisan v delniš-
ko knjigo. Po sklepu nadzornega sveta je
pogoj za udeležbo in glasovanje, da delni-
čar vsaj 10 dni pred skupščino pismeno
napove udeležbo. Skupščine se lahko ude-
ležijo tudi pooblaščenci delničarjev s pred-
ložitvijo pismenih pooblastil, ki jih je po
sklepu nadzornega sveta potrebno depo-
nirati na sedežu družbe in jih ni potrebno
overiti.

Tesnila TMT, d.d.
direktor
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Ob-2204
Na podlagi 38. člena statuta delniške

družbe Jelša,Trgovsko podjetje, d.d., Šmar-
je pri Jelšah in določb zakona o gospodar-
skih družbah uprava delniške družbe sklicuje

2. zasedanje skupščine
delniške družbe Jelša, d.d., Šmarje pri

Jelšah,
ki bo v petek, 12. junija 1998 ob 12. uri,

v sejni sobi Trgovskega podjetja Jelša, d.d.,
Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 14.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev delov-

nih teles skupščine in ugotovitev sklepčno-
sti.

Predlog sklepa: izvoli se predlagana ve-
rifikacijska komisija in zapisnikar-notar in se
ugotovi, da je skupščina sklepčna.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la uprave za poslovno leto 1997 z mnenjem
nadzornega sveta družbe in revizorja.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta družbe in
revizorja se sprejme letno poročilo za po-
slovno leto 1997.

3. Obravnava in sprejem predloga upra-
ve z mnenjem nadzornega sveta družbe o
razporeditvi dobička za poslovno leto 1997.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta družbe
se sprejme predlagana razporeditev dobič-
ka za leto 1997.

4. Imenovanje revizijske družbe za leto
1998.

Predlog sklepa: za pooblaščeno revizij-
sko družbo za leto 1998 skupščina imenuje
družbo Plus Revizija, d.o.o., iz Ljubljane.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
so delničarjem na vpogled v tajništvu upra-
ve na sedežu družbe Jelša, d.d., Aškerčev
trg 14, Šmarje pri Jelšah, vsak delovnik od
9. do 12. ure, v času od dneva objave dnev-
nega reda do vključno dneva zasedanja
skupščine.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javeljnih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku 7
dni po objavi tega sklica na upravo družbe.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki.

Pravico udeležbe na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno
prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko
dostavijo družbi tako, da jo ta prejme najka-
sneje tri dni pred sejo skupščine.

Člani uprave in nadzornega sveta družbe
Jelša, d.d., se lahko udeležijo zasedanja
skupščine, tudi če niso delničarji.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine, in sicer najmanj 1 uro pred pri-
četkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo
potrebno za glasovanje. Delničarji oziroma
njihovi pooblaščenci in zastopniki se izka-
žejo z osebnim dokumentom, pisnim poob-
lastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom
iz sodnega registra.

Če skupščina ne bo sklepčna ob napo-
vedani uri, bo ponovno zasedanje eno uro

kasneje, v istih prostorih. Skupščina bo ta-
krat ponovno odločala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.

Jelša, d.d., Šmarje pri Jelšah
uprava

Ob-2205
Na podlagi 283. člena zakona o gospo-

darskih družbah in statuta družbe, sklicuje
uprava družbe Bodočnost, Podjetje za re-
habilitacijo in zaposlitev invalidov Maribor,
d.d., Dalmatinska ul. 1,

3. skupščino
družbe Bodočnost, d.d., Maribor,
ki bo v torek dne 2. 6. 1998 ob 13. uri

na sedežu družbe v Mariboru, Dalmatinska
ul. 1, Maribor.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in sprejem dnevnega reda
skupščine.

Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupš-
čina sklepčna. Sprejme se predlagani dnev-
ni red.

2. Izvolitev predsednika skupščine, dveh
preštevalcev glasov in imenovanje notarja.

Predlog sklepa: izvoli se predlaganega
predsednika skupščine, preštevalca glasov
ter imenuje notarja.

3. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la o poslovanju družbe v letu 1997.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta se sprej-
me letno poročilo družbe v letu 1997 v pred-
loženi vsebini.

4. Razrešitev člana nadzornega sveta
družbe.

Predlog sklepa: razreši se predlagani
član nadzornega sveta.

5. Izvolitev novega člana nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: izvoli se predlagani kan-
didat.

6. Obravnava predloga prodaje upravne-
ga poslopja družbe Bodočnost.

Predlog sklepa: sprejme se predlog pro-
daje upravnega poslopja družbe na podlagi
soglasja nadzornega sveta družbe Bodoč-
nost v predloženi vsebini.

7. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo k posameznim točkam dnevne-

ga reda skupščine delničarjev družbe je na
vpogled na sedežu družbe, Dalmatinska
ul. 1, vse delovne dni, od 11. do 12. ure.

Vsak nov predlog delničarjev mora biti
podan v pisni obliki, obrazložen in vložen pri
upravi družbe v roku 7 dni po objavi tega
vabila.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki, če naj-
kasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine
pisno prijavijo upravi družbe svojo udeležbo
na skupščini.

Glasuje se osebno oziroma po pooblaš-
čencu ali zastopniku. Glasovalno pravico
uresničuje tisti delničar oziroma zanj njegov
pooblaščenec ali zakoniti zastopnik, ki je
najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupšči-
ne prijavij svojo udeležbo na skupščini.

Pooblaščenec delničarja mora k prijavi
udeležbe priložiti tudi pisno pooblastilo.
Pooblastilo mora pri fizičnih osebah vsebo-
vati ime in priimek ter naslov pooblastitelja
in pooblaščenca, kraj in datum ter podpis

pooblastitelja, za pravne osebe pa ime in
priimek in naslov pooblaščenca, firmo ter
podpis in žig pooblastitelja. Vsa predložena
pooblastila so do konca skupščine družbe
na vpogled pri notarju.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, nastopi polurni odmor, po kate-
rem se skupščina ponovno sestane. V tem
primeru je skupščina sklepčna ne glede na
višino zastopanega kapitala.

Sejni prostor, v katerem bo potekala
skupščina družbe, bo odprt pol ure pred
uradnim začetkom.

Vljudno vabljeni!
Bodočnost, d.d., Maribor

uprava družbe

Ob-2206
Na podlagi 26. člena statuta družbe

Elektroservisi, Proizvodnja, trgovina, mon-
taža in servisiranje, d.d.,Ljubljana, Glavarje-
va 14, sklicuje uprava

drugo zasedanje skupščine družbe
Elektroservisi, d.d., Ljubljana,

ki bo v torek, dne 9. 6. 1998 ob 17. uri
na sedežu družbe v sejni sobi na Glavarjevi
14, v Ljubljani.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se predsednika

skupščine in dva preštevalca glasov.
Zasedanju prisostvuje povabljeni notar.
2. Potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: potrdi se predlagani

dnevni red.
3. Obravnava in sprejem sprememb in

dopolnitev statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremem-

be in dopolnitve statuta družbe v predlože-
nem besedilu.

4. Obravnava in sprejem sprememb in
dopolnitev poslovnika o delu skupščine.

Predlog sklepa: sprejmejo se spremem-
be in dopolnitve poslovnika o delu skupšči-
ne v predloženem besedilu.

5. Imenovanje revizijske družbe za leto
1998.

Predlog sklepa: za pooblaščeno revizij-
sko družbo za leto 1998 se imenuje družbo
Constantia, d.o.o.

6. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la o poslovanju družbe za leto 1997.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta se sprej-
me letno poročilo o poslovanju družbe za
leto 1997.

7. Razporeditev čistega dobička za po-
slovno leto 1997.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta se sprej-
me predlog o razporeditvi čistega dobička
iz poslovnja družbe v letu 1997 in nerazpo-
rejenega revalorizacijskega popravka dobič-
ka iz poslovanja preteklih let.

8. Vprašanja, pobude in predlogi delni-
čarjev.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji

ali njihovi pooblaščenci. Pooblastilo mora
biti pisno in shranjeno na sedežu družbe.

Prijava udeležbe na skupščini
Delničarji ali njihovi pooblaščenci oziro-

ma zakoniti zastopniki morajo svojo udelež-
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bo na skupščini napovedati pisno ali oseb-
no pri upravi družbe vsaj 3 dni pred zaseda-
njem skupščine.

Udeležence pozivamo, da se ob prihodu
na zasedanje skupščine prijavijo v sprejem-
ni pisarni 45 minut pred začetkom zaseda-
nja, da bodo s podpisom potrdili svojo pri-
sotnost in prevzeli glasovnice.

Gradivo
Gradivo za zasedanje skupščine bo del-

ničarjem na vpogled na sedežu družbe na
Glavarjevi 14 v Ljubljani, vsak delovni dan
med 8. in 10. uro.

Nasprotni predlogi
Udeležence prosimo, da pisno sporoči-

jo svoje morebitne nasprotne predloge k
posameznim točkam dnevnega reda upravi
družbe v roku 7 dni po objavi sklica.

Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 18. uri, ko bo skupščina veljavno odloča-
la ne glede na višino zastopanega kapitala.

Elektroservisi, d.d. Ljubljana
uprava družbe

Št. 36/98 Ob-2207
Uprava družbe Domus, center za dom,

ustvarjalnost in svetovanje, d.d., Ljubljana,
Slovenska cesta 17, sklicuje

II. skupščino delničarjev,

ki bo v sredo, 24. 6. 1998 ob 15. uri na
sedežu družbe v Ljubljani, Slovenska cesta
17.

I. Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se organi skupš-

čine.
3. Poročilo o poslovanju družbe v letu

1997.
Predlog sklepa: sprejme se poročilo o

poslovanju družbe za leto 1997.
4. Predlog delitve dobička oziroma po-

krivanje izgube za l. 1997.
Predlog sklepa: sprejme se predlog de-

litve dobička oziroma pokrivanje izgube za
leto 1997.

5. Vprašanja in pobude delničarjev.
II. Gradivo za skupščino je vsem delni-

čarjem na vpogled na sedežu družbe vsak
delovni dan med 12. in 14. uro.

Pri glasovanju se upošteva stanje last-
ništva v delniški knjigi pri KDD na dan 19. 6.
1998.

Pravico do udeležbe na skupščini in gla-
sovalno pravico lahko uresničujejo vsi delni-
čarji, ki do tri dni pred skupščino pisno pri-
javijo svojo udeležbo oziroma predložijo pi-
sno pooblastilo za zastopanje upravi druž-
be.

Udeleženci se ob prihodu na skupščino
prijavijo v sprejemni pisarni eno uro pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisi
potrdili svojo prisotnost in prevzeli ustrezno
gradivo.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se počaka pol ure.

Čez pol ure je skupščina sklepčna ne
glede na število prisotnih delnic.

Domus-Center, d.d.,
uprava

Ob-2209
Na podlagi 6.3. točke statuta družbe

FMR, Podjetje za financiranje, marketing in
razvoj, d.d., sklicujem

4. redno skupščino družbe
FMR, d.d.,

ki bo v petek 12. junija 1997 ob 12. uri
na sedežu družbe v Idriji, Lapajnetova 9.

Predlagam naslednji dnevni red.
1. Ugotovitev sklepčnosti, izvolitev orga-

nov skupščine in potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepov: izvoli se predsedujoči

skupščine in imenuje se notar po predlogu
direktorja, predlagani dnevni red se potrdi.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la družbe za leto 1997 in predloga o delitvi
dobička iz leta 1997 in prejšnjih let.

Predlog sklepov: sprejme se letno poro-
čilo družbe za leto 1997 in sprejme se pred-
log o delitvi dobička iz leta 1997 in prejšnjih
let na podlagi mnenja nadzornega sveta in
mnenja pooblaščenega revizorja k računo-
vodskim izkazom družbe.

3. Obravnava in sprejem sprememb in
dopolnitev statuta družbe.

Predlog sklepa: sprejmejo se spremem-
be in dopolnitve statuta družbe v predlaga-
nem besedilu.

4. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za revizijo računovodskih izkazov za leto
1998.

Predlog sklepa: za revizijo računovod-
skih izkazov družbe za leto 1998 se imenu-
je predlagana revizijska družba.

5. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Celoviti predlogi sklepov in gradivo k po-

sameznim točkam dnevnega reda so delni-
čarjem na vpogled v tajništvu družbe od dne-
va objave sklica do dneva skupščine.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci,
katerih pisno napoved udeležbe je družba
prejela vsaj tri dni pred zasedanjem skupš-
čine. Pooblastilo za zastopanje na skupšči-
ni mora biti pisno.

Če skupščina ob napovedani uri ne bi
bila sklepčna, se skupščina ponovi istega
dne ob 11.30 v istih prostorih, na kateri se
veljavno odloča ne glede na višino zastopa-
nega kapitala.

FMR, d.d., Idrija
direktor

Ob-2210
Uprava družbe Cimos International, Av-

tomobilska industrija, d.d., Koper, na pod-
lagi F.C. točke statuta in zakona o gospo-
darskih družbah sklicuje

2. redno skupščino družbe,

ki bo v torek, dne 9. 6. 1998 ob 17. uri,
v veliki sejni dvorani Banke Koper d.d., Pri-
staniška 14, Koper.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skup-
ščine.

Predlog sklepa: ugotovi se, da je skup-
ščina sklepčna. Izvoli se predsednika skupš-
čine, dva preštevalca glasov in notarja po
predlogu uprave.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la o poslovanju za leto 1997.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo uprave o poslovanju v letu 1997 in mne-
nje nadzornega sveta.

3. Poročilo uprave o uvedbi postopka
prisilne poravnave v Cimos International,
d.d., in sprejem sklepa o dokapitalizaciji
družbe.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo
uprave o uvedbi postopka prisilne poravna-
ve. Sprejme se predlagani sklep o dokapi-
talizaciji družbe.

4. Informacija predsednika nadzornega
sveta o delu nadzornega sveta.

Predlog sklepa: sprejme se informacija
predsednika nadzornega sveta o delu nad-
zornega sveta.

5. Seznanitev z odstopoma članov nad-
zornega sveta, predstavnikov kapitala in iz-
volitev novih članov nadzornega sveta.

Predlog sklep: skupščina se seznani z
odstopnima izjavama članov nadzornega
sveta, ki ju odpokliče in imenuje nova člana
nadzornega sveta.

6. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino
Vsem delničarjem je celotno gradivo za

2. redno skupščino na razpolago na sedežu
družbe na Cesti Marežganskega upora 2 v
Kopru, vsak delovni dan od 8. do 12. ure,
do vključno 9. 6. 1998.

Udeležba na skupščini
Skupščine družbe se lahko udeležijo in

na njej glasujejo delničarji in njihovi zakoniti
zastopniki in pooblaščenci, ki svojo udelež-
bo na skupščini pisno prijavijo družbi vsaj 3
dni pred zasedanjem skupščine in so vpisa-
ni v delniško knjigo na dan 18. 5. 1998.
Pooblaščenci morajo prijavi za udeležbo pri-
ložiti pooblastilo za glasovanje. Udeležence
vabimo, da se ob prihodu na skupščino vsaj
pol ure pred začetkom seje prijavijo z oseb-
no izkaznico ali drugim identifikacijskim do-
kumentom in s podpisom potrdijo svojo pri-
sotnost na skupščini ter prevzamejo glaso-
valne lističe.

Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da svoje morebitne

nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, za katere želijo, da so o njih
pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno
sporočijo upravi v sedmih dneh po objavi
tega sklica.

Sklepčnost skupščine
Če skupščina družbe ob sklicanem času

ne bo sklepčna, bo seja skupščine ob 18.
uri istega dne, ko bo skupščina veljavno
odločala, ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.

Cimos International, d.d.,
predsednik uprave

Št. 003844 Ob-2211
Na podlagi 40. člena statuta družbe Me-

nina, proizvodnja pogrebne opreme, d.d.,
Kamnik, direktor družbe sklicuje

4. skupščino družbe,

ki bo v torek, dne 9. 6. 1998 ob 13. uri,
na sedežu družbe Šmarca, Trg padlih bor-
cev 3.

Dnevni red:
1. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednico skup-

ščine se izvoli Ido Janežič, za preštevalko
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glasov Majdo Kladnik, za sestavo notarske-
ga zapisnika skupščine pa se imenuje notar
Jože Rožman iz Domžal, Kolodvorska 9a.

2. Potrditev letnega poročila za leto
1997 z mnenjem revizorja in mnenjem nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa: potrdi se letno poročilo
za leto 1997 v vsebini, kot ga predlaga
uprava, z mnenjem nadzornega sveta in re-
vizijskim poročilom.

3. Sprejem sklepa o uporabi dobička za
leto 1997.

Predlog sklepa:
a) čisti dobiček poslovnega leta in ne-

razdeljeni dobiček iz preteklih let v revalori-
zirani višini na dan 31. 12. 1997 znaša
239,528.803,35 SIT in se na dan 1. 1.
1998 razporedi tako, da se:

– 71,184.400 SIT izplača delničarjem
za dividende v višini 1.400 SIT bruto na
delnico,

– 168,344.403,35 SIT zadrži kot ne-
razporejeni dobiček.

b) družba bo delničarjem izplačala divi-
dende najkasneje v roku 30 dni po spreje-
mu sklepa.

4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
1998.

Predlog sklepa: za revidiranje računo-
vodskih izkazov družbe za poslovno leto
1998 se imenuje RFR – Ernst & Young,
Revizijska družba, d.o.o., Ljubljana.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled na sedežu druž-
be v Šmarci, Trg padlih borcev 3, v splošno
kadrovskem sektorju vsak delovni dan med
9. in 12. uro.

Delničarji lahko v 7 dneh po objavi tega
sklica pošljejo obrazložene nasprotne pred-
loge.

Glasovanje na skupščini bo javno. Vsaka
delnica daje delničarjem en glas. Zasedanja
skupščine se lahko udeležijo delničarji sami
ali po svojem pooblaščencu oziroma zakoni-
tem zastopniku, ki so vpisani v delniško knji-
go pri Menini, d.d., na dan zasedanja skupš-
čine. Zaradi lažje tehnične izvedbe skupšči-
ne želimo, da delničarji udeležbo na skupšči-
ni prijavijo družbi vsaj tri dni pred zasedanjem
skupščine, vendar to ni pogoj za udeležbo.

Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepč-
na, bo ponovno zasedanje istega dne,
tj. 9. 6. 1998 ob 14. uri, na istem mestu.
Na ponovnem zasedanju bo skupščina ve-
ljavno odločala, ne glede na višino zastopa-
nega osnovnega kapitala.

Menina, d.d., Kamnik
direktor

Ob-2212
Na podlagi 16. člena statuta delniške

družbe Rohm and Haas Slovenija, d.d.,
Ljubljana in 10. člena ZGD sklicuje pred-
sednik nadzornega sveta

2. izredno skupščino
delniške družbe Rohm

and Haas Slovenija, d.d.
– v likvidaciji Ljubljana,

ki bo dne 10. junija 1998 ob 8.30 v
sejni sobi Commerce Ljubljana, Einspieler-
jeva 6, 4. nadstropje.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in imenovanje notarja.

Predlog sklepa: imenuje se predlagani
notar.

2. Poročilo o poteku likvidacijskega po-
stopka likvidacijskega upravitelja Rozman
Janeza, dipl. inž.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo lik-
vidacijskega upravitelja Rozman Janeza,
dipl. inž. o poteku likvidacijskega postopka.

3. Delitev premoženja družbe.
Predlog sklepa: sprejme se predlog o

razdelitvi premoženja družbe.
4. Razno
Skupščine se lahko udeležijo delničarji

oziroma njihovi pooblaščenci, ki morajo
pred zasedanjem skupščine predložiti pi-
sno pooblasilo.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda je delničarjem
na vpogled na sedežu družbe Ljubljana,
Einspielerjeva 6, 4. nadstropje.

Rohm and Haas Slovenija, d.d.,
v likvidaciji

predsednik nadzornega sveta

Št. 01955 Ob-2213
Na podlagi 30. člena statuta Probanke,

d.d., sklicujem

9. zbor Probanke, d.d.,

ki bo v torek 9. junija 1998 ob 13. uri v
Kazinski dvorani Slovenskega narodnega
gledališča v Mariboru, Slovenska ul. 27.

Za zbor je predlagan naslednji dnevni
red:

1. Otvoritev zbora banke, izvolitev de-
lovnih teles in imenovanje notarja.

Predlog sklepa:
1.1. Zbor banke imenuje tričlansko de-

lovno predsedstvo, za predsednika zbora
se imenuje dr. Šime Ivanjko, za člana pred-
sedstva Miroslav Rieger in Dragan Graorac,
za preštevalca glasov se imenujeta Peter
Zorič in Robert Ernestl, za sestavo notar-
skega zapisnikarja se imenuje notar Fride-
rik Bukovič iz Maribora.

2. Poročilo o poslovanju Probanke, d.d.,
za leto 1997 z računovodskimi izkazi, mne-
njem nadzornega odbora in mnenjem revi-
zorske hiše KPMG Slovenija, d.o.o., ter
predlog za delitev čistega dobička in poro-
čilo o poslovanju z lastnimi delnicami.

Predlogi sklepov:
2.1. Zbor banke sprejme poročilo o po-

slovanju banke z računovodskimi izkazi za
leto 1997 z mnenjem nadzornega odbora
banke in z mnenjem revizorske hiše KPMG
Slovenija, d.o.o., iz Ljubljane.

2.2. Čisti dobiček za leto 1997 v višini
442,041.000 SIT se razporedi:

– za pogodbene obveznosti in obvezno-
sti po statutu – 28,815.000 SIT,

– za dividende – 266,144.000 SIT,
– nerazporejen dobiček – 147,082.000

SIT.
Dividenda za leto 1997 znaša:
– za ustanovitveno navadno delnico na

ime 9.496 SIT,
– za ustanovitveno navadno delnico na

prinosnika 1.332 SIT.
Dividenda se izplača lastnikom delnic, ki

so vpisani kot imetniki prinosniških delnic v
KDD na dan 11. 6. 1998 oziroma, ki so
vpisani kot imetniki delnic na ime v delniški
knjigi Probanke, d.d., na dan zbora banke.

2.3. Zbor banke sprejme poročilo o po-
slovanju z lastnimi delnicami za leto 1997.

3. Ugotovitev o zastopanosti neto dolž-
nikov banke v organih banke.

Predlog sklepa:
3.1. Zbor banke ugotavlja, da med člani

upravnega in nadzornega odbora ni pred-
stavnikov neto dolžnikov banke, po 43. čle-
nu zakona o bankah.

4. Razvojne usmeritve in temelji poslov-
ne politike za leto 1998.

Predlog sklepa:
4.1. Zbor banke sprejme razvojne us-

meritve in temelje poslovne politike Proban-
ke, d.d., za leto 1998.

5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa:
5.1. Zbor banke, po predlogu nadzor-

nega odbora, imenuje revizorja za izvedbo
redne revizije poslovanja Probanke, d.d.,
za leto 1998, in sicer revizorsko hišo KPMG
Slovenija, d.o.o., iz Ljubljane.

6. Zmanjšanje osnovnega kapitala ban-
ke z umikom delnic.

Predlogi sklepov:
6.1. Zbor banke sprejme sklep o zmanj-

šanju osnovnega kapitala banke za 18 mio
SIT na 135 mio SIT, z umikom 20.000 na-
vadnih ustanovitvenih delnic na prinosnika
Probanke, d.d., zaradi prekapitaliziranosti
banke.

6.2. Zbor banke pooblašča upravni od-
bor, da po izvršenem zmanjšanju kapitala
spremeni statut in ga prilagodi zmanjšane-
mu osnovnemu kapitalu in številu delnic.

7. Določitev sejnine članom upravnega
in nadzornega odbora.

Predlog sklepa:
7.1. Članom upravnega in nadzornega

odbora pripada sejnina v višini 30.000 SIT,
predsednikoma pa v višini 50.000 SIT.

8. Vprašanja in pobude delničarjev.
Zbora se lahko udeležijo imetniki navad-

nih delnic na ime, ki so vpisani v delniški
knjigi najmanj 5 delovnih dni pred sejo zbo-
ra in imetniki navadnih prinosniških delnic,
ki najpozneje 5 delovnih dni pred sejo zbo-
ra deponirajo svoje delnice na sedežu ban-
ke v Gosposki ul. 23 v Mariboru, v oddelku
za poslovanje z vrednostnimi papirji oziro-
ma so vpisani 5 delovnih dni pred sejo zbo-
ra pri KDD – Klirinško depotni družbi, d.d.,
v Ljubljani, kar dokazujejo s potrdilom.

Imenskim delničarjem bo poslano gradi-
vo najmanj 15 dni pred sejo zbora, za osta-
le delničarje bo gradivo na razpolago na
sedežu Probanke, d.d., v Mariboru, Gospo-
ska ul. 23, v oddelku za poslovanje z vred-
nostnimi papirji oziroma na sedežih poob-
laščenih udeleženk trga kapitala (borzne hi-
še).

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi oziroma registraciji izkažejo z
osebnim dokumentom in veljavnim pisnim
pooblastilom (ki ga lahko da delničar fizična
oseba ali registrirani zastopnik delničarja
pravne osebe). Zastopnik pravne osebe,
enako njegov pooblaščenec, pa se mora
izkazati še z izpisom iz sodnega registra o
registraciji zastopnika.

Pravico glasovanja na zboru banke imajo
delničarji oziroma njihovi pooblaščenci, ki
se veljavno prijavijo in registrirajo.

Registracija udeležencev zbora bo od
12. do 13. ure.
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Prosimo, da upoštevate termin registra-
cije, v izogib gneči in zamudi s pričetkom
zbora.

Če zbor banke ne bo sklepčen, bo po-
novno zasedanje istega dne na istem kraju
ob 14. uri. Zbor banke bo takrat veljavno
odločal ne glede na višino zastopanega ka-
pitala.

Probanka, d.d., Maribor
upravni odbor

Ob-2208

Na podlagi 7.3. točke statuta družbe Lo-
ka, d.d., Škofja Loka, Kidričeva c. 54, di-
rektor družbe s soglasjem nadzornega sve-
ta sklicuje

3. skupščino družbe Loka, d.d.,

ki bo v torek, 23. 6. 1998 ob 12.30 v
klubski dvorani hotela Transturist v Škofji
Loki, Kapucinski trg 9.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupš-
čine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Izvolijo se delovna telesa skupš-
čine: za predsednico Miro Bračko, za pre-
števalki Marušo Tušek in Miro Zakotnik, za
notarko Eriko Braniselj.

2. Sprejem letnega poročila uprave o po-
slovanju družbe v letu 1997 z mnenjem nad-
zornega sveta in revizijske hiše.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo o poslovanju družbe v letu 1997.

3. Razporeditev dobička iz leta 1997.
Predlog sklepa: ustvarjeni čisti dobiček

iz leta 1997 v višini 194,335.666,89 SIT
se razporedi:

– 50% (97,167.833,44 SIT) za rezerve,
v skladu s prejetim poslovnim poročilom,

– 50% (97,167.833,45 SIT) pa ostane
nerazporejen.

4. Izplačilo dividend v letu 1997.
Predlog sklepa: izplačajo se dividende v

višini 24 SIT bruto na delnico iz revaloriza-
cijskega nerazporejenega čistega dobička
iz leta 1996 v višini 36,663.384 SIT. Do
dividend so upravičeni delničarji, ki bodo
vpisani kot lastniki katerekoli delnice Loka v
klirinško depotni hiši na dan objave sklica
skupščine. Z izplačilom dividend se prične
30. dan po skupščini družbe.

5. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za poslovno leto 1998.

Predlog sklepa: za revizorja družbe za
leto 1998 se imenuje EOS Revizija, d.o.o.,
družba za revidiranje, Ljubljana, Dunajska
106.

6. Razrešitev člana nadzornega sveta in
izvolitev nadomestnega člana nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: razreši se dosedanjega
člana nadzornega sveta Marjana Nagodeta
in izvoli nadomestnega Saša Koštiala, roje-
nega 3. 3. 1948, stanujočega Kogojeva 1,
Ljubljana.

7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo ter na njej

razpravljajo in glasujejo imetniki navadnih
delnic. Glasuje se osebno ali po pooblaš-
čencu ali zastopniku. Pooblastilo za zasto-
panje na skupščini mora biti pisno in mora
biti pred sejo predloženo skupščini. Delni-

čarji morajo svojo udeležbo predhodno pi-
sno sporočiti na naslov družbe, najkasneje
tri dni pred zasedanjem.

Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled v pisarni direktorja splošno kadrov-
skega sektorja na sedežu družbe, vsak de-
lovni dan med 11. in 13. uro.

Delničarje oziroma njihove pooblaščen-
ce prosimo, da svoje nasprotne predloge
pošljejo podjetju najpozneje v sedmih dneh
po objavi sklica skupščine.

Če skupščina ob času sklica ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega
dne ob 13. uri na istem mestu. Ob dru-
gem sklicu skupščina veljavno odloča, ne
glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Vse delničarje prosimo, da se zaradi raz-
delitve glasovnic zglasijo pol ure pred pri-
četkom skupščine.

Loka, d.d., Škofja Loka
direktor družbe

Št. 7-451/98 Ob-2234
IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in in-

ženiring, Hajdrihova 4, Ljubljana, uprava v
skladu z 283. členom zakona o gospodar-
skih družbah sklicuje

5. skupščino
IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in

inženiring
Seja skupščine bo v veliki sejni dvorani

Upravne enote Ljubljana, izpostava Vič-Rud-
nik, Trg mladinskih delovnih brigad 7, Ljub-
ljana, dne 11. 6. 1998, ob 16.15.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa: na podlagi ugotovljene

sklepčnosti sprejema skupščina predlagani
dnevni red.

2. Imenovanje verifikacijske komisije in
notarja.

Predlog sklepa: skupščina imenuje pred-
lagano verifikacijsko komisijo in notarja.

3. Letno poročilo za leto 1997.
Predlog sklepa: skupščina sprejema let-

no poročilo uprave za poslovno leto 1997.
4. Delitev dobička.
Predlog sklepa: skupščina sprejema

predlagano delitev dobička.
5. Informacija o planu poslovanja za leto

1998 in imenovanje družbe za revizijo raču-
novodskih izkazov v letu 1998.

Predlog sklepa: skupščina imenuje za
revizijo letnih računovodskih izkazov za po-
slovno leto 1998 predlagano revizijsko druž-
bo.

6. Imenovanje družbe za revizijo računo-
vodskih izkazov v letu 1999.

Predlog sklepa: skupščina imenuje za
revizijo letnih računovodskih izkazov za po-
slovno leto 1999 predlagano revizijsko druž-
bo.

7. Spremembe statuta.
Predlog sklepa: skupščina sprejema

predlagane spremembe statuta IBE, d.d.,
svetovanje, projektiranje in inženiring.

8. Spremembe poslovnika o delu skupš-
čine.

Predlog sklepa: skupščina sprejema
predlagane spremembe poslovnika o delu
skupščine IBE, d.d., svetovanje, projektira-
nje in inženiring.

Seje skupščine se lahko udeležijo delni-
čarji oziroma njihovi pooblaščenci, ki svojo
udeležbo na skupščini pisno prijavijo druž-
bi. Prijave bo zbirala Marjeta Prek, med 9.
in 13. uro, na sedežu družbe do vključno 8.
6. 1998. Prijava pooblaščenca bo veljavna
s predložitvijo pisnega pooblastila. Poobla-
stilo fizične osebe mora vsebovati priimek
in ime, naslov in EMŠO pooblastitelja in
pooblaščenca, število glasov, kraj in datum
ter podpis pooblastitelja, pooblastilo pravne
osebe pa priimek in ime, naslov in EMŠO
pooblaščenca, firmo, sedež in število gla-
sov ter podpis in žig pooblastitelja.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
lahko prevzamejo glasovnice za glasovanje
na dan skupščine med 15. in 16. uro, na
kraju skupščine.

V primeru nesklepčnosti bo skupščina
ponovno sklicana istega dne ob 17. uri, v
istih prostorih.

Gradivo za zasedanje skupščine je na
vpogled na sedežu družbe vsak delovni dan
od sklica skupščine do 8. 6. 1998, med 9.
in 13. uro. Predlogi delničarjev so lahko le
pisni in obrazloženi ter vloženi v roku enega
tedna po objavi tega sklica. Predloge lahko
delničarji vložijo na sedežu družbe.

IBE, d.d., Ljubljana
uprava

Ob-2235
Na podlagi točke 6.4.1. in 6.4.2. statuta

družbe Termoplasti-Plama, d.d., sklicuje
uprava

2. sejo skupščine
delniške družbe Termoplasti-Plama,

d.d., Podgrad,
ki bo v četrtek, 11. 6. 1998, ob 12. uri,

na sedežu družbe v Podgradu.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in predhodna

ugotovitev sklepčnosti.
Uprava otvori skupščino in ugotovi, da je

na skupščini zastopana taka večina, da
skupščina lahko veljavno zaseda.

2. Izvolitev delovnih teles skupščine:
predsednika skupščine, zapisnikarja in dveh
preštevalcev glasov ter potrditev notarja.

Predlog sklepa: izvoli se predsednik
skupščine, preštevalca glasov in zapisnikar
v predlaganem sestavu ter potrdi notar.

3. Ugotovitev sklepčnosti skupščine.
Na podlagi poročila preštevalcev glasov

predsednik skupščine ugotovi, da je skupš-
čina sklepčna.

4. Seznanitev z dnevnim redom. Pred-
sednik seznani skupščino z dnevnim redom.

5. Obravnava in odločanje o letnem po-
ročilu za leto 1997. Mnenje nadzornega
sveta: nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme revidiran zaključni račun in poslov-
no poročilo uprave za leto 1997 v predlože-
nem besedilu.

Predlog sklepa: sprejme se revidiran za-
ključni račun in poslovno poročilo za leto
1997 v predloženem besedilu.

6. Obravnava in odločanje o pokrivanju
izgube za leti 1996 in 1997.

Predlog sklepa: sprejme se predlagano
pokrivanje izgube za leti 1996 in 1997.

7. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: imenuje se predlagana

revizijska družba.
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Predlagatelja sklepov sta uprava in nad-
zorni svet.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

zastopniki in njihovi pooblaščenci. Pooblasti-
lo mora biti pisno, v skladu s predpisi in
dostavljeno družbi vsaj tri dni pred zaseda-
njem skupščine in ves čas trajanja pooblastil-
nega razmerja shranjeno na sedežu družbe.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in gla-

sovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki bodo
na dan 6. 6. 1998 vpisani v delniško knjigo
in ki pisno prijavo osebno ali s priporočeno
pošiljko dostavijo najkasneje tri dni pred se-
jo skupščine.

Udeležence pozivamo, da se ob prihodu
na skupščino vsaj pol ure pred začetkom
seje prijavijo v sprejemni pisarni in s podpi-
som seznama prisotnih delničarjev potrdijo
svojo prisotnost na skupščini in prevzamejo
gradivo.

Način glasovanja
Glasuje se javno, z glasovnicami, oseb-

no ali po pooblaščencu.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

je na vpogled vsem delničarjem vsak delov-
ni dan od 12. do 14. ure, v tajništvu družbe.

Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da svoje morebitne

nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda ali predloge glede dnevne-
ga reda, glede katerih želijo, da so o njih
pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno
sporočijo upravi v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine.

Vnovično zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, se določi oziroma razglasi polurni
odmor, po katerem se skupščina vnovič se-
stane. V tem primeru je skupščina sklepčna
ne glede na višino zastopanega kapitala.

Termoplasti-Plama, d.d.
uprava

Št. 13/98 Ob-2236
Uprava Informatike, informacijske stori-

tve in inženiring, d.d., Vetrinjska ul. 2, Mari-
bor, vabi delničarje na

2. sejo skupščine
Informatika, informacijske storitve in

inženiring, d.d.
Uprava sklicuje skupščino 9. junija 1998

ob 11. uri, na sedežu družbe Vetrinjska 2,
Maribor.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in predhodna

ugotovitev sklepčnosti.
Uprava odpre skupščino in ugotovi, ali je

na skupščini zastopanih toliko glasovalnih
delnic, da skupščina lahko zaseda. Uprava
obvesti skupščino o notarju, ki piše zapi-
snik.

2. Izvolitev predsednika in dveh prešte-
valcev glasov.

Na predlog uprave se izvoli za predsedni-
co skupščine Majda Kovačič in za prešteval-
ki glasov Irena Lorencin in Nada Vareško.

3. Obravnava in ugotavljanje sklepčnosti.
Na podlagi poročila preštevalcev glasov

predsednik skupščine ugotovi, da je skupš-
čina sklepčna.

4. Seznanitev z dnevnim redom.
Predsednik seznani skupščino z dnev-

nim redom.
5. Obravnava in odločanje o revidiranem

poročilu o poslovanju v letu 1997.
Predlog uprave: skupščina sprejme let-

no poročilo za leto 1997 v predloženem
besedilu.

6. Obravnava in odločanje o razporeditvi
dobička iz leta 1997.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina sprejme sklep o razpore-
ditvi dobička za leto 1997 v predloženem
besedilu.

Gradivo
Gradivo za skupščino je na sedežu druž-

be na vpogled vsak delovni dan pri Ireni
Lorencin od 10. do 12. ure in pri Valentini
Grad od 10. do 12. ure, v poslovnih prosto-
rih v Ljubljani, Hajdrihova 2.

Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da svoje morebitne

nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda in predloge glede dnevnega
reda, ob katerih želijo, da so o njih pravoča-
sno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporoči-
jo upravi v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine.

Vnovično zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, nastopi polurni odmor, po njem
pa se skupščina vnovič sestane. V tem pri-
meru je skupščina sklepčna ne glede na
višino zastopanega kapitala.

Informatika, d.d.
uprava družbe

Ob-2264

Direktor S Hrama, pooblaščene družbe
za upravljanje, d.d., Ljubljana, na temelju
statuta družbe, zakona o investicijskih skla-
dih in družbah za upravljanje ter zakona o
gospodarskih družbah sklicuje

4. redno letno skupščino
družbe S Hram, pooblaščene družbe za

upravljanje, d.d., Ljubljana
Skupščina bo 11. 5. 1998 ob 9. uri, v

konferenčni dvorani v pritličju stavbe na Zar-
nikovi 3 v Ljubljani.

Dnevni red:
1. Odprtje skupščine, ugotovitev navzoč-

nosti zastopanega kapitala in potrditev dnev-
nega reda.

Predlog sklepa: skupščina potrdi dnevni
red.

2. Izvolitev predsednika, dveh prešteval-
cev glasov in notarja.

Predlog sklepa: skupščina potrdi pred-
sednika, dva preštevalca glasov in notarja.

3. Sprememba sedeža družbe.
Predlog sklepa: skupščina potrdi nov se-

dež družbe, ki glasi: Vilharjeva 29, Ljublja-
na.

4. Obravnava in sprejem poslovnega po-
ročila za leto 1997.

Predlog sklepa: skupščina sprejme po-
slovno poročilo za leto 1997.

5. Obravnava in sprejem poročila nad-
zornega sveta družbe za poslovno leto
1997.

Predlog sklepa: skupščina potrdi poro-
čilo nadzornega sveta družbe za poslovno
leto 1997.

6. Poročilo o opravljeni finančni reviziji
za poslovno leto 1997.

Predlog sklepa: skupščina potrdi poro-
čilo o opravljeni finančni reviziji za poslovno
leto 1997.

7. Pokritje izgube v letu 1997.
Predlog sklepa: skupščina sprejme sk-

lep, da se izguba v letu 1997 pokrije iz
sredstev, razporejenih na rezerve.

8. Povečanje osnovnega kapitala družbe.
Predlog sklepa: skupščina potrdi pove-

čanje osnovnega kapitala družbe na
175,000.000 SIT. Nominalna vrednost
ene delnice se poveča iz 400.000 SIT na
700.000 SIT. Sredstva za povečanje os-
novnega kapitala se zagotovijo iz rezervnih
sredstev.

9. Imenovanje finančnega revizorja za
poslovno leto 1998.

Predlog sklepa: skupščina imenuje za
finančnega revizorja za leto 1998 revizijsko
hišo Constantia, d.o.o., Vilharjeva 27, Ljub-
ljana.

10. Vprašanja in pobude delničarjev.
Ena vpisana in vplačana delnica zago-

tavlja en glas na skupščini družbe. Delničar-
ji se skupščine lahko udeležijo osebno ali
pooblastijo za zastopanje zastopnika. Gra-
divo za zasedanje skupščine je na vpogled
vsem delničarjem na Vilharjevi 29, Ljublja-
na, vsak delovnik med 9. in 15. uro, od
24. 4. 1998 dalje.

S Hram, d.d.
direktor družbe

Ob-2299

Direktor Plod, pooblaščena investicijska
družba, d.d., Ljubljana, na temelju statuta
družbe, zakona o investicijskih skladih in
družbah za upravljanje ter zakona o gospo-
darskih družbah sklicuje

2. redno letno skupščino
družbe Plod, pooblaščena investicijska

družba, d.d., Ljubljana
Skupščina bo 1. 6. 1998 ob 9. uri, v

konferenčni dvorani na Zarnikovi 3 v Ljub-
ljani.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev nav-

zočnosti zastopanega kapitala in potrditev
dnevnega reda.

Predlog sklepa: skupščina potrdi dnevni
red.

2. Izvolitev predsednika, notarja in dveh
preštevalcev glasov.

Predlog sklepa: skupščina izvoli pred-
sednika skupščine Miroslava Ruparčiča, no-
tarko Dušico Berden in dva preštevalca gla-
sov Tomaža Zorca in Matejo Primc.

3. Sprememba sedeža družbe.
Predlog sklepa: spremeni se sedež druž-

be, ki odslej glasi: Vilharjeva 29, Ljubljana.
V skladu s tem sklepom se spremeni prvi
člen statuta družbe.

4. Obravnava in sprejem poslovnega po-
ročila za leto 1997 z mnenjem nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-
lagano poslovno poročilo za leto 1997 z
mnenjem nadzornega sveta.

5. Poročilo o opravljeni finančni reviziji
za poslovno leto 1997.
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Predlog sklepa: skupščina potrdi poro-
čilo o opravljeni finančni reviziji za poslovno
leto 1997.

6. Imenovanje finančnega revizorja za
poslovno leto 1998.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta imenuje skupščina revizijsko hišo Con-
stantia, d.o.o., Vilharjeva 27, Ljubljana za
finančnega revizorja za poslovno leto 1998.

7. Povečanje osnovnega kapitala družbe.
Predlog sklepa: na podlagi sklepa direk-

torja od 6. 4. 1998 in na predlog nadzorne-
ga sveta družbe skupščina potrjuje poveča-
nje osnovnega kapitala družbe od
1.001,151.000 SIT na 1.011,151.000
SIT. V skladu s tem sklepom se spremeni
šesti člen statuta družbe.

Ena vpisana in vplačana delnica zago-
tavlja en glas na skupščini družbe.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji ali
njihovi pooblaščeni zastopniki, ki svojo ude-
ležbo na skupščini pisno prijavijo vsaj tri dni
pred sejo skupščine. Če na seji skupščine
ne bo dosežena sklepčnost, bo ponovno za-
sedanje (drugi sklic) 1. 6. 1998 ob 10. uri na
istem kraju. Skupščina bo takrat veljavno od-
ločala ne glede na višino zastopanega kapi-
tala. Gradivo za zasedanje skupščine je na
vpogled vsem delničarjem družbe Plod,
pooblaščene investicijske družbe, d.d., na
Vilharjevi 29, Ljubljana, vsak delovnik med
10. in 12. uro, od 18. 5. 1998 dalje.

Plod, d.d., Ljubljana
direktor družbe

Ob-2300
Direktor Trgatev, pooblaščene investicij-

ske družbe, d.d., Ljubljana, na temelju sta-
tuta družbe, zakona o investicijskih skladih
in družbah za upravljanje ter zakona o go-
spodarskih družbah sklicuje

3. redno letno skupščino
družbe Trgatev, pooblaščene

investicijske družbe, d.d., Ljubljana
Skupščina bo 1. 6. 1998 ob 11. uri, v

konferenčni dvorani, Zarnikova 3, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev nav-

zočnosti zastopanega kapitala in potrditev
dnevnega reda.

Predlog sklepa: skupščina potrdi pred-
lagani dnevni red.

2. Izvolitev predsednika, notarja in dveh
preštevalcev glasov.

Predlog sklepa: skupščina izvoli pred-
sednika skupščine Miroslava Ruparčiča, no-
tarko Dušico Berden in dva preštevalca gla-
sov Tomaža Zorca in Matejo Primc.

3. Sprememba sedeža družbe.
Predlog sklepa: spremeni se sedež druž-

be, ki odslej glasi: Vilharjeva 29, Ljubljana.
V skladu s tem sklepom se spremeni

prvi člen statuta družbe.
4. Obravnava in sprejem poslovnega po-

ročila za leto 1997 z mnenjem nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-
lagano poslovno poročilo za leto 1997 z
mnenjem nadzornega sveta.

5. Poročilo o opravljeni finančni reviziji
za poslovno leto 1997.

Predlog sklepa: skupščina potrdi poro-
čilo o opravljeni finančni reviziji za poslovno
leto 1997.

6. Imenovanje finančnega revizorja za
poslovno leto 1998.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta imenuje skupščina revizijsko hišo Con-
stantia, d.o.o., Vilharjeva 27, Ljubljana za
finančnega revizorja za poslovno leto 1998.

7. Povečanje osnovnega kapitala družbe.
Predlog sklepa: na podlagi sklepa direk-

torja od 6. 4. 1998 in na predlog nadzorne-
ga sveta družbe skupščina potrjuje poveča-
nje osnovnega kapitala družbe od
1.714,006.000 SIT na 1.721,943.000
SIT. V skladu s tem sklepom se spremeni
šesti člen statuta družbe.

Ena vpisana in vplačana delnica zagotav-
lja en glas na skupščini družbe.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji
ali pooblaščeni zastopniki, ki svojo udelež-
bo na skupščini pisno prijavijo vsaj tri dni
pred sejo skupščine. Če na seji skupščine
ne bo dosežena sklepčnost, bo ponovno
zasedanje (drugi sklic) 1. 6. 1998 ob 12.
uri na istem kraju. Skupščina bo takrat ve-
ljavno odločala ne glede na višino zastopa-
nega kapitala. Gradivo za zasedanje skupš-
čine je na vpogled vsem delničarjem druž-
be Trgatev, d.d., na sedežu družbe Trgatev,
pooblaščene investicijske družbe, d.d., na
Vilharjevi 29, Ljubljana, vsak delovnik med
10. in 12. uro, od 18. 5. 1998 dalje.

Trgatev, d.d., Ljubljana
direktor družbe

Ob-2301
Direktor Setev, pooblaščene investicij-

ske družbe, d.d., Ljubljana, na temelju sta-
tuta družbe, zakona o investicijskih skladih
in družbah za upravljanje ter zakona o go-
spodarskih družbah sklicuje

3. redno letno skupščino
družbe Setev, pooblaščene

investicijske družbe, d.d., Ljubljana
Skupščina bo 8. 6. 1998 ob 9. uri, v

konferenčni dvorani, Zarnikova 3, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev nav-

zočnosti zastopanega kapitala in potrditev
dnevnega reda.

Predlog sklepa: skupščina potrdi pred-
lagani dnevni red.

2. Izvolitev predsednika, notarja in dveh
preštevalcev glasov.

Predlog sklepa: skupščina izvoli pred-
sednika skupščine Miroslava Ruparčiča, no-
tarko Dušico Berden in dva preštevalca gla-
sov Tomaža Zorca in Matejo Primc.

3. Sprememba sedeža družbe.
Predlog sklepa: spremeni se sedež druž-

be, ki odslej glasi: Vilharjeva 29, Ljubljana.
V skladu s tem sklepom se spremeni prvi

člen statuta družbe.
4. Obravnava in sprejem poslovnega po-

ročila za leto 1997 z mnenjem nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-
lagano poslovno poročilo za leto 1997 z
mnenjem nadzornega sveta.

5. Poročilo o opravljeni finančni reviziji
za poslovno leto 1997.

Predlog sklepa: skupščina potrdi poro-
čilo o opravljeni finančni reviziji za poslovno
leto 1997.

6. Imenovanje finančnega revizorja za
poslovno leto 1998.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta imenuje skupščina revizijsko hišo Con-
stantia, d.o.o., Vilharjeva 27, Ljubljana za
finančnega revizorja za poslovno leto 1998.

7. Povečanje osnovnega kapitala družbe.
Predlog sklepa: na podlagi sklepa di-

rektorja od 6. 4. 1998 in na predlog nad-
zornega sveta družbe skupščina potrjuje
povečanje osnovnega kapitala družbe od
1.508,837.000 SIT na 1.523,651.000
SIT. V skladu s tem sklepom se spremeni
šesti člen statuta družbe.

8. Vprašanja in pobude delničarjev.
Ena vpisana in vplačana delnica zago-

tavlja en glas na skupščini družbe.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji

ali pooblaščeni zastopniki, ki svojo udelež-
bo na skupščini pisno prijavijo vsaj tri dni
pred sejo skupščine. Če na seji skupščine
ne bo dosežena sklepčnost, bo ponovno
zasedanje (drugi sklic) 8. 6. 1998 ob 10.
uri na istem kraju. Skupščina bo takrat ve-
ljavno odločala ne glede na višino zastopa-
nega kapitala. Gradivo za zasedanje skupš-
čine je na vpogled vsem delničarjem druž-
be Setev, pooblaščene investicijske druž-
be, d.d., na Vilharjevi 29, Ljubljana, vsak
delovnik med 10. in 12. uro, od 20. 5.
1998 dalje.

Setev, d.d., Ljubljana
direktor družbe

Ob-2302
Na podlagi 24. člena statuta delniške

družbe Mizarstvo Gabrovka d.d., uprava
družbe sklicuje

2. skupščino
delniške družbe Mizarstvo Gabrovka

ki bo v sredo, 10. junija 1998 ob 13. uri
na sedežu družbe.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev pred-

sednika in preštevalca, imenovanje notar-
ja za sestavo zapisnika, ugotovitev ude-
ležbe in sklepčnosti ter potrditev dnevne-
ga reda.

Predlog sklepa: skupščina imenuje pred-
sednika skupščine, preštevalca glasov in
notarja. Skupščina ugotovi sklepčnost in po-
trdi dnevni red.

2. Obravnava in sprejem poročila o po-
slovanju družbe za leto 1997 s predlogom
za kritje izgube.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta se sprej-
me poročilo o poslovanju družbe za leto
1997 s predlogom o kritju izgube.

3. Vprašanja in pobude delničarjev.
Navodila za udeležbo
Pravico do udeležbe na skupščini in gla-

sovalno pravico lahko uresničujejo vsi del-
ničarji, ki do 3 dni pred skupščino upravi
družbe pisno prijavijo svojo udeležbo ozi-
roma predložijo pisno pooblastilo za zasto-
panje.

V primeru, da ob prvem sklicu ne bo
dosežena potrebna sklepčnost, bo ponovni
sklic skupščine istega dne ob 14. uri v istih
prostorih z enakim dnevnim redom.

Delničarji lahko v roku sedem dni po
objavi sklica skupščine podajo upravi
družbe pisno utemeljen nasprotni predlog
sklepov k posameznim točkam dnevnega
reda.
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Gradiva ter predlogi sklepov k posamez-
nim točkam dnevnega reda so na vpogled
na sedežu družbe vsak delovni dan od 8.
do 10. ure.

Mizarstvo Gabrovka, d.d.,
uprava

Št. 02/98 Ob-2303
Na podlagi 14. točke statuta SLP, d.d.,

vabi uprava SLP, d.d., Ljubljana, Kersniko-
va 6/IV delničarje na

2. sejo skupščine
SPL, d.d., Ljubljana, Kersnikova 6/IV

ki bo v torek dne 30. junija 1998 ob 12.
uri v sejni sobi družbe SPL, d.d., Topniška
58, v Ljubljani.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in predhodna

ugotovitev sklepčnosti.
Uprava otvori skupščino in ugotovi, da je

skupščina sklepčna, in da lahko zaseda.
Uprava predstavi skupščini izbranega no-

tarja.
2. Izvolitev predsednika in dveh prešte-

valcev glasov.
Preldog sklepa: na predlog uprave se za

predsednika skupščine izvoli Danica Kle-
menc, za preštevalca glasov pa Boža Pod-
krajšek in Aleksandra Perko.

3. Obravnava in odločanje o letnem po-
ročilu uprave SPL, d.d., za leto 1997.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
mnenja nadzornega sveta se sprejme letno
poročilo uprave SPL, d.d., za leto 1997 v
predloženem besedilu.

4. Obravnava in odločanje o sklepu o
uporabi dobička

Predlog sklepa: na predlog uprave in
mnenja nadzornega sveta se sprejme pred-
lagana uporaba dobička, in sicer:

1997: 75,067.882,25 SIT – rezerve,
1997: 9,831.683,20 SIT – nerazpore-

jeni dobiček,
iz nerazpor. dobička 1993 do 1996:

27,689.200 SIT – za izplačilo dividende.
5. Obravnava in sprejem sprememb in

dopolnitev statuta SPL, d.d.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

predloga nadzornega sveta se sprejmejo
spremembe in dopolnitve statuta v predla-
ganem besedilu.

6. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za revidiranje letnih izkazov SPL,
d.d., za leto 1998 imenuje Start – Revizij-
ska hiša, Družba za revizijo in davčno sveto-
vanje, d.o.o.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

zastopniki in njihovi pooblaščenci. Udele-
ženci morajo svojo udeležbo na skupščini
pisno dostaviti družbi vsaj tri dni pred zase-
danjem skupščine.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničijo delničarji, nji-
hovi pooblaščenci in zastopniki, ki so na
dan sklica skupščine vpisani v KDD.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino pol ure pred začetkom seje pri-
javijo in s podpisom seznama prisotnih delni-
čarjev potrdijo svojo prisotnost na skupščini in
prevzamejo gradivo ter glasovalne lističe.

Za udeležbo na skupščini se fizične ose-
be izkažejo z osebno izkaznico, zakoniti za-
stopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.

Gradivo
Popolno gradivo za skupščino, vključno

s predlogi sklepov, je na vpogled na sedežu
družbe, Kersnikova 6/IV, Ljubljana, v sobi
308/III., pri Darji Pugelj, vsak delovni dan
od 10. do 12. ure.

Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da svoje morebitne

nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda ali predloge glede dnevne-
ga reda, glede katerih želijo, da so o njih
pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno
sporočijo upravi v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine.

Vnovično zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, se uro pozneje skupščina vnovič
sestane (drugi sklic). V tem primeru je
skupščina sklepčna, ne glede na višino za-
stopanega kapitala.

SPL, d.d.,
uprava

Št. 000360 Ob-2304
Na podlagi 37. člena statuta Tovarne

kovčkov in usnjenih izdelkov Toko-Line, d.d.,
Slamnikarska 1, Domžale in 283. člena za-
kona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št.
30/93), sklicuje začasna uprava družbe

1. redno skupščino
Toko-Line, d.d.,

ki bo 12. maja 1998, ob 14. uri v pro-
storih Kulturnega doma Franca Bernika,
Tomčeva dvorana (glasbena šola) na Ljub-
ljanski 61, Domžale.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine ugotovitev navzoč-

nosti in izvolitev delovnih teles skupščine
Predlog sklepa začasne uprave: ugotovi

se sklepčnost skupščine, izvoli predlagani
predsednik skupščine in verifikacijska ko-
misija.

Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Majda Lokošek.

2. Obravnava in sprejem poslovnika o
delu skupščine

Predlog sklepa začasne uprave: sprej-
me se na znanje poslovnik o delu skupščine
v predlaganem besedilu.

3. Poročilo o poteku lastninskega preob-
likovanja

Predlog sklepa začasne uprave: sprej-
me se poročilo o poteku lastninskega
preoblikovanja, d.d.

4. Imenovanje revizijske hiše za revidira-
nje računovodskih izkazov

Predlog sklepa začasne uprave: za po-
slovni leti 1997 in 1998 se imenuje predla-
gana revizijska hiša.

5. Poslovanje v Toko-Line, d.d., za leto
1997.

Predlog sklepa začasne uprave: sprej-
me se poročilo o revidiranju računovodskih
izkazov revizijske hiše in poročilo o poslo-
vanju s predlogom, da nastala izguba iz leta
1997 ostane nepokrita izguba.

6. Izvolitev članov nadzornega sveta
Predlog sklepa začasnega nadzornega

sveta: imenuje se predlagane člane nadzor-
nega sveta.

7. Določitev sejnine članom nadzornega
sveta.

Predlog sklepa začasne uprave: sprej-
me se predlagana sejnina za člane nadzor-
nega sveta.

8. Sprejem programa sanacije podjetja
Predlog sklepa začasnega nadzornega

sveta: sprejme se predlagani program sa-
nacije ter pooblasti upravo in nadzorni svet
za izvedbo planiranih aktivnosti.

Gradivo za skupščino je na voljo v tajniš-
tvu uprave na sedežu družbe vsak delovnik
med 9. in 12. uro v času od dneva objave
dnevnega reda do vključno na dan zaseda-
nja skupščine.

Pogoj za udeležbo na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji
ali pooblaščenci, ki tri dni pred zasedanjem
skupščine v tajništvu uprave pisno prijavijo
svojo udeležbo.

Delničarje se naproša, da pridejo na
skupščino pred zasedanjem zaradi vzposta-
vitve evidenc in morebitnega prevzema gla-
sovnic.

Če v prvem sklicu skupščina ne bo
sklepčna, bo ponovna seja istega dne z
enakim dnevnim redom eno uro kasneje,
ne glede na število prisotnih glasov.

Toko-Line, d.d., Domžale,
začasna uprava

Št. 143 Ob-2353

Na podlagi 7.3. točke statuta delniške
družbe Emona krmila, d.d., Kavčičeva 72,
Ljubljana, sklicuje uprava

3. redno skupščino
ki bo v petek, dne 12. 6. 1998 s pričet-

kom ob 13. uri v prostorih poslovne stavbe
Emona, Šmartinska 130, Ljubljana, 1. nad-
stropje, velika sejna soba.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, imenovanje or-

ganov skupščine in sprejem dnevnega reda
Na seji bo prisotna vabljena notarka Nada

Kumar.
Predlog sklepov:
– na predlog uprave se za predsedujo-

čega 3. redne skupščine imenuje dr. Mi-
hael Gajster,

– na predlog uprave se za preštevalki
glasov imenujeta Jelka Hojski in Urša Bur-
gar,

– skupščina sprejme predlagani dnevni
red.

2. Sprejem letnega poročila za leto
1997

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta, skupšči-
na sprejme letno poročilo za leto 1997.

3. Spremembe statuta družbe
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta skupščina sprejme
spremembe in dopolnitve statuta družbe.

4. Sprejem sklepa o uporabi in razdelitvi
čistega dobička delniške družbe

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzonrega sveta skupšči-
na sprejme predlog razdelitve čistega do-
bička delniške družbe.

5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
1998

Predlog sklepa: na predlog nadzorne-
ga sveta skupščina za revidiranje računo-
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vodskih izkazov za leto 1998 imenuje za
revizijsko družbo P&S Revizija, d.o.o.,
Ljubljana.

Delničarji so po pošti, priporočeno s po-
vratnico, prejeli tudi pisno vabilo s predlogi
sklepov, vključno s predlogi sprememb sta-
tuta, mnenjem nadzornega sveta in poslov-
nim poročilom za leto 1997. Vabilo je zara-
di tehnične izvedbe skupščine opremljeno
s črtno kodo, zato naprošamo delničarje,
da se ob vstopu v dvorano prijavijo s predlo-
žitvijo prejetega vabila.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji
sami, ali po svojih pooblaščencih oziroma
zakonitih zastopnikih. Zastopnik oziroma
pooblaščenec se mora pred skupščino iz-
kazati s pisnim pooblastilom delničarja.

Emona krmila, d.d., Ljubljana
uprava

Št. 115/98 Ob-2362
Na podlagi 8.1.4. člena statuta družbe

sklicujem

redno letno skupščino
delničarjev družbe Pecivo, d.d., Nova

Gorica, Rejčeva 26,
ki bo v četrtek, dne 18. 6. 1998 ob 16.

uri v sejni dvorani hotela Perla v Novi Gorici.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev delov-

nih teles, ugotovitev sklepčnosti in seznani-
tev z dnevnim redom.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se izvoli predsedujočo
skupščine Bizjak Silvestro, preštevalki gla-
sov Grenkuš Danilo in Blažič Milenko in no-
tarko Lučovnik Evo, za zapisnikarico se ime-
nuje Antler Lilijano.

2. Sprejem sprememb in dopolnitev sta-
tuta ter uskladitev dejavnosti.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejmejo spremem-
be in dopolnitve statuta ter uskladitev dejav-
nosti v predlaganem besedilu.

3. Poročilo o poslovanju podjetja v letu
1997.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo
uprave o poslovanju družbe v letu 1997 z
mnenjem nadzornega sveta in mnenjem re-
vizijske družbe.

4. Predlog delitve čistega dobička
Prdlog sklepa: na predlog uprave in nad-

zornega sveta se čisti dobiček v višini
61,004.096,24 SIT razporedi:

– izplačilo udeležbe na dobičku imetni-
kom prednostnih delnic v skupni višini
500.005 SIT,

– izplačilo udeležbe na dobičku imetni-
kom navadnih delnic v skupni višini
9,999.996 SIT,

– oblikovanje sklada lastnih delnic v viši-
ni 2,390.000 SIT,

– izplačilo nagrade članom uprave v viši-
ni 2,859.775 SIT,

– prenos nerazporejenega dobička v vi-
šini 45,254.320,24 SIT na nerazporejeni
dobiček v leto 1998.

5. Oblikovanje sklada lastnih delnic
Predlog sklepa: oblikuje se sklad lastnih

delnic v višini 2,390.000 SIT.
6. Imenovanje revizorja za pregled po-

slovanja družbe v letu 1998.
Predlog sklepa: za revidiranje računo-

vodskih izkazov in poslovanja v letu 1998

se sklene pogodbo z revizijsko družbo. AB
– REV iz Nove Gorice.

7. Ponudba delnic v odkup
Predlog sklepa: vsem zaposlenim za ne-

določen čas, ki še niso odkupili delnic, se
le-te ponudijo v odkup.

Predlogi sklepov in gradivo za skupšči-
no so na vpogled vsem delničarjem v tajniš-
tvu družbe vsak delovni dan od 12. do 14.
ure.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
imentiki navadnih delnic sami ali njihovi
pooblaščenci. Pooblastilo mora biti pisme-
no.

Skupščina bo skepčna, če se je udeleži-
jo delničarji, ki imajo več kot 1/2 vseh gla-
sov.

Pecivo, d.d., Nova Gorica
uprava

Ob-2365
Na podlagi 40. člena statuta družbe Casi-

no Maribor, igre na srečo, d.d., Glavni trg 1,
Maribor, ter skladno z določili zakona o gos-
podarskih družbah, sklicuje uprava družbe

I. redno skupščino delniške družbe
Casino Maribor, igre na srečo, d.d.,

Maribor,
ki bo v četrtek 11. junija 1998, ob 14.

uri, v prostorih družbe Casino Maribor, d.d.,
Glavni trg 1, Maribor.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih organov skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se delovni orga-

ni skupščine v skladu s predlogom uprave.
Skupščini bo prisostvoval notar Bukovič Fri-
derik iz Maribora.

3. Sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani

dnevni red.
4. Obravnava in sprejetje revidiranega

letnega poročila družbe za leto 1997.
Predlog sklepa: sprejme se revidirano

letno poročilo za leto 1997.
5. Predlog razporeditve dobička iz pre-

teklih let in pokritja izgub iz leta 1997.
Predlog sklepa: dobiček se razporedi in

izguba pokrije v skladu s predlogom upra-
ve.

6. Razrešitev začasnega nadzornega
sveta in izvolitev članov nadzornega sveta.

Predlog sklepa 4.1.: skupščina razreši
člane začasnega nadzornega sveta.

predlog sklepa 4.2.: skupščina je skle-
nila, da se v skladu z določili statuta družbe
za člane nadzornega sveta izvolijo:

– Brglez Stanislav,
– Peče Bojan,
– Siranko Janko,
– Ledinek Branko.
7. Določitev sejnin za člane nadzornega

sveta.
Predlog sklepa: članom nadzornega sve-

ta se določi sejnina v višini 40.000 SIT neto
za člana nadzornega sveta in v višini 50.000
SIT neto za predsednika nadzornega sveta,
s tem, da se sejnina revalorizira z rastjo
drobno prodajnih cen.

8. Imenovanje revizorja družbe.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za

poslovno leto 1998 se imenuje družba Va-
luta, d.o.o., Maribor.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.

Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.

Delničarje naprošamo, da svojo udelež-
bo na skupščini prijavijo družbi pisno naj-
kasneje tri dni pred zasedanjem skupšči-
ne.

Vljudno prosimo udeležence, da se uro
pred pričetkom zasedanja skupščine prija-
vijo predstavniku družbe na mestu, kjer bo
zasedanje skupščine in s podpisom sezna-
ma prisotnih delničarjev potrdijo svojo pri-
sotnost na zasedanju skupščine. Za ude-
ležbo na zasedanju skupščine se fizične
osebe izkažejo z osebnim identifikacijskim
dokumentom, pooblaščenci pa tudi s pi-
snim pooblastilom.

Gradivo za skupščino je na voljo na se-
dežu družbe vsak delovnik od 9. do 14.
ure do dneva zasedanja skupščine.

Skupščina veljavno odloča, če so nav-
zoči delničarji z glasovalno pravico, ki pred-
stavlja vsaj 15 odstotkov zastopanega ka-
pitala. V primeru, da ne bo moč zagotoviti
sklepčnosti ob prvem sklicu, bo ponovno
zasedanje skupščine na istem kraju čez
eno uro, ko se bo odločalo ne glede na
višino zastopanega kapitala.

Casino Maribor, d.d.,
uprava

Ob-2368
Na podlagi 31. člena statuta družbe Ca-

pinvest 2, d.d., Pooblaščene investicijske
družbe, Ljubljana, v soglasju z nadzornim
svetom sklicujem

letno skupščino
Pooblaščene investicijske družbe,
d.d., Capinvest 2, d.d., Ljubljana,
ki bo v torek dne 9. 6. 1998, ob 10. uri

v Ljubljani, Pražakova 6, v sejni sobi.
Za sejo skupščine družbe predlagam

naslednji dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev orga-

nov skupščine in imenovanje notarja.
Predlog sklepa: skupščina izvoli za

predsednika skupščine Aleša Breskvarja,
za preštevalki glasov Matejko Tovornik in
Mojco Lavrič. Seji skupščine bo prisostvo-
val vabljeni notar za sestavo notarskega
zapisnika.

2. Obravnava in sprejem letnega poro-
čila uprave o poslovanju družbe v letu 1997
z mnenjem nadzornega sveta in revizorske
družbe Revidis, d.o.o., Dunajska 22, Ljub-
ljana.

Predlog sklepa: skupščina sprejme let-
no poročilo uprave o poslovanju družbe
Capinvest 2, Pooblaščene investicijske
družbe za upravljanje, d.d., v letu 1997 z
mnenjem nadzornega sveta in mnenjem re-
vizorske družbe Revidis, d.o.o., Dunajska
22, Ljubljana.

3. Odločanje o pokrivanju izgube za le-
to 1997.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta
se izguba poslovnega leta 1997 v višini
6,940.000 SIT, razporedi kot nekrita izgu-
ba iz preteklih let.

4. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za leto 1998.
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Predlog sklepa: skupščine imenuje za
pooblaščenega revizorja za leto 1998 revi-
zijsko družbo Revidis, d.o.o., Ljubljana,
Dunajska 22.

5. Povečanje osnovnega kapitala druž-
be z vložki.

Predlog sklepa: skupščina sprejme sk-
lep o povečanju osnovnega kapitala z novo
izdajo delnic in sklep o izključitvi prednost-
ne pravice dosedanjih delničarjev po pred-
logu, ki postane sestavni del tega sklepa:

Skupščina ugotavlja, da je vpisan in
vplačan celotni osnovni kapital družbe, ta-
ko da ni ovir za povečanje osnovnega kapi-
tala družbe.

Osnovni kapital družbe se poveča za
400,000.000 SIT z izdajo novih delnic 4.
izdaje pod naslednjimi pogoji:

– nominalna vrednost delnice: 1.000
SIT,

– celotna vrednost emisije:
400,000.000 SIT,

– prodajna cena delnice: 1.053 SIT,
– vrsta delnice: navadna imenska delnica,
– razred delnic: dajejo enake pravice

kot delnice prve, druge in tretje emisije,
– oblika izdaje delnic: delnice se izdajo

v nematerializirani obliki z vpisom v KDD,
– način vplačila delnic: delnice se vpla-

čujejo z denarnimi sredstvi ali z lastninski-
mi certifikati in morajo biti v celoti vplačane
pred vpisom povečanja v sodni register.

Odobreni kapital družbe se zaradi po-
večanja osnovnega kapitala z vložki pove-
ča iz 28,507.000 SIT na 5% zneska os-
novnega kapitala družbe ugotovljenega po
povečanju.

CAP-INVEST, Pooblaščena družba za
upravljanje, d.d., bo v roku 60 dni od uve-
ljavitve zakona o zaključku lastninjenja in
privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske
razvojne družbe (Ur. l. RS, št.30/98, v
nadaljevanju: ZZLPPO) vložila na agencijo
za trg vrednostnih papirjev zahtevo za izda-
jo dovoljenja za povečanje osnovnega ka-
pitala pooblaščene investicijske družbe Ca-
pinvest 2, d.d.

Delnice se začnejo vpisovati in vplače-
vati najkasneje v roku 15 dni od vročitve
odločbe Agencije za trg vrednostnih papir-
jev o pridobitvi dovoljenja za povečanje os-
novnega kapitala Capinvest 2, Pooblašče-
na investicijska družba, d.d.

Rok za vpis in vplačilo delnic bo zaklju-
čen dne 28. 8. 1998.

V slučaju, da vpisniki vpišejo več kot je
število javno ponujenih delnic, se presež-
ne delnice ne dodelijo tistim, ki so delnice
vpisali kot zadnji.

Delnice se lahko vplača z denarnimi
sredstvi ali z lastninskimi certifikati. Delni-
ce se vpisujejo na sedežu družbe CAP-
INVEST, Pooblaščena družba za upravlja-
nje, Pražakova 6, Ljubljana, ter v predhod-
no najavljenih mobilnih pisarnah. Vpisniki
morajo izpolniti in podpisati posebno na-
kaznico, ki je hkrati vpisnica in pooblastilo
družbi CAP-INVEST, d.d., za zastopanje.

Javna ponudba nove emisije delnic ni
uspela v primeru, da osnovni kapital v pred-
pisanem roku ni v celoti vpisan in vplačan
in da družba ne pridobi dovoljenja agencije
za zmanjšanje nove emisije. V primeru

neuspele nove emisije delnic, bodo vpisni-
kom vrnjena vplačila delnic. Za izvedbo jav-
ne prodaje in vseh potrebnih postopkov se
pooblasti CAP-INVEST, d.d., Ljubljana, ki
prejme kot nadomestilo za stroške v zvezi
z izvedbo 5% nominalne vrednosti nove
emisije, in sicer v delnicah Capinvest 2.

V primeru, da CAP-INVEST, d.d., ne
prične s postopkom vpisa in vplačila delnic
v roku 15 dni od vročitve odločbe, Agenci-
je za trg vrednostnih papirjev o pridobitvi
dovoljenja za povečanje osnovnega kapita-
la, dovoljenje preneha veljati.

Skupščina pooblaščana nadzorni svet,
da odloča o spremembah statuta, ki zade-
vajo njegovo uskladitev z veljavno sprejeti-
mi skupščinskimi sklepi. Posebej ga poob-
laščamo, da ugotovi višino dejansko vpisa-
nega in vplačanega osnovnega kapitala v
novi emisiji delnic družbe Capinvest 2 ter
višino povečanega odobrenega kapitala.

Udeležba in glasovanje
Seje skupščine se lahko udeležijo in

uresničujejo glasovalno pravico delničar-
ji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, če
pisno prijavijo udeležbo družbi najkasneje
vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine.
Prijava bo veljavna s predložitvijo kopije
veljavne lastninske izkaznice in vpisnice
imetnika ali zastopnika, ki je izpolnjena na
Capinvest 2, d.d., Ljubljana, oziroma po-
trdilo o lastništvu delnic Capinvest 2, d.d.,
Ljubljana, kolikor bo v istem roku na se-
dež družbe prispela njihova pisna prijava,
pooblaščenci pa morajo v istem roku po-
leg prijave predložiti tudi pooblastilo. Ude-
leženci lahko dvignejo glasovnice, ki so
hkrati tudi vstopnice, pol ure pred začet-
kom seje.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne istega dne in v istih prostorih ob 11. uri.
Na ponovljenem zasedanju bo skupščina
družbe veljavno odločala ne glede na viši-
no na seji prisotnega kapitala.

Gradivo za zasedanje skupščine je na
vpogled vsem delničarjem na sedežu druž-
be, Ljubljana, Pražakova 6, vsak delovnik
od 18. 5. 1998 dalje od dneva skupščine
med 10. in 12. uro.

Capinvest 2, d.d.,
Pooblaščena investicijska družba, d.d.,

direktor družbe

Ob-2402
Na podlagi določila 283. člena zakona

o gospodarskih družbah in F člena statuta
sklicuje direktor družbe KOTO, Miklošiče-
va 5, Ljubljana

3. skupščino
družbe KOTO, d.d., Ljubljana,

ki bo v petek, 12. 6. 1998, ob 10. uri,
na sedežu družbe na Miklošičevi 5 v Ljub-
ljani.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednico skup-

ščine se imenuje Sonja Tominec, za pre-
števalki glasov se imenujeta Ema Urh in
Tatjana Žabjek, za zapisničarko se imenuje

Tatjana Anžur, za notarko se imenuje Nada
Kumar.

3. Spremembe in dopolnitve statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se predlaga-

ne spremembe statuta delniške družbe po
predlogu uprave in nadzornega sveta.

4. Razrešitev in imenovanje novih čla-
nov nadzornega sveta.

Predlog sklepa:
4.1. Na podlagi odstopne izjave Marije

Zagožen in Sama Roša, oba Slovenska raz-
vojna družba Ljubljana, se le-ta razrešita.

4.2. Za člana nadzornega sveta se ime-
nujeta Jože Setnikar, predstavnik Atene
DZU, Ljubljana in Ernest Ribič, predstavnik
Kmečke družbe, d.d., Ljubljana.

5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Za udeležbo na skupščini se delničarji

in pooblaščenci izkažejo z osebnim doku-
mentom oziroma s podpisanim pooblasti-
lom pooblaščenca.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
vpisani v delniško knjigo, na dan 31. 5.
1998 in ki najmanj tri dni pred dnevom
skupščine prijavijo svojo udeležbo na se-
dežu družbe.

Prosimo udeležence, da se prijavijo na
sedežu družbe uro pred pričetkom zase-
danja, da bodo lahko prevzeli glasovnice
za glasovanje na skupščini.

Na sedežu družbe so najavljeni udele-
ženci dolžni podpisati seznam prisotnih
delničarjev.

Gradivo za skupščino in predlogi za vse
točke dnevnega reda ter predlog spre-
memb statuta so delničarjem na vpogled v
tajništvu uprave na sedežu družbe Mikloši-
čeva 5, vsak delovnik od 10. do 12. ure.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne družbe istega dne ob 11. uri, na mestu
prvega sklica. Na ponovnem zasedanju
skupščina veljavno odloča ne glede na vi-
šino zastopanega osnovnega kapitala.

KOTO, d.d., Ljubljana
direktor družbe

Ob-2214
Glede na sklicano redno letno skupšči-

no Trgovskega podjetja Tkanina, d.d., Ljub-
ljana, Wolfova 10/a za 19. 5. 1998, upra-
va družbe na podlagi 288. in 289. člena
zakona o gospodarskih družbah sporoča,
da je manjšina delničarjev (več kot 10%
zastopanega osnovnega kapitala), v skladu
s 300. členom ZGD v 7 dnevnem roku od
sklicane skupščine za vložitev nasprotne-
ga predloga podala k 5/b točki dnevnega
reda sklicane skupščine za 19. 5. 1998

nasprotni predlog
Nasprotni predlog se glasi: za člana

nadzornega sveta se namesto Budna Al-
bina predlaga Behrič Janko.

Ostali člani na kandidatni listi: Špruk
Majda, Jamnik Stane, Klepec Jože, Laba
Vida ostanejo na kandidatni listi.

Uprava družbe predlaga, da se nas-
protni predlog v skladu z veljavno zakono-
dajno obravnava pred predlogom nadzor-
nega sveta.

Trgovsko podjetje Tkanina, d.d.,
uprava družbe
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Objave
po 42. členu zakona

o javnih glasilih

Ob-2332
Ime javnega glasila: Monitor in PC &

mediji.
Viri financiranja: družba se financira iz

lastnih sredstev.
Izdajatelj: Pasadena, d.o.o.
Več kot 10% kapitala v družbi imata An-

drej Klemenc, Smrtnikova 4, Ljubljana in
Samo Kuščer, Koblarjeva 15, Ljubljana,
uprava je direktor Robert Sraka, družba ni-
ma nadzornega sveta.

Št. 71/98 Ob-2333
Ime javnega glasila: Radio Študent.
Izdajatelj: Radio Študent v Ljubljani,

C. 27. aprila 31.
Več kot 10% kapitala oziroma nad 10%

upravljalskih pravic ima v lasti Študentska
organizacija Univerze v Ljubljani, Kersniko-
va 4, Ljubljana, kot ustanovitelj Zavoda. Or-
gan upravljanja v Zavodu Radio Študent je
Svet Zavoda, ki je v procesu konstituiranja
letošnjega sklica. Poslovodni organ Zavoda
je direktor s štiriletnim mandatom doc. dr.
Dejan Jelovac, ki zastopa Zavod v pravnem
prometu brez omejitev.

Ob-2334
Ime javnega glasila: Miki Miška, Zajček

Dolgouhec, Dumbo, Tom & Jerry, Bar-
bie, Pustolovske zgodbe in Kviz.

Izdajatelj: Egmond, d.o.o., Gubčeve bri-
gade 74, Ljubljana.

Viri financiranja: lastna sredstva.
Več kot 10% kapitala ima Egmont Inter-

national Holding A/S, Koebenhavn, Danska.
Uprava: Zupanič Alenka kot direktor,

Merčun Marjana kot prokurist, Rutishauser
Peter kot prokurist.

Št. 975/17-1998 Ob-2335
Ime javnega glasila: Otrok in družina,

revija za družinsko in družbeno vzgojo.
Viri financiranja: prihodki iz poslovanja

(oglaševanje in naročnina) ter dotacije Mini-
strstva za kulturo RS, Ministrstva za šolstvo
in šport RS ter Ministrstva za delo, družino
in socialne zadeve RS.

Izdajatelj: Zveza prijateljev mladine Slo-
venije, Miklošičeva 16, 1000 Ljubljana.

Izdajatelja zastopa: Anita Albreht, gene-
ralna sekretarka ZPMS.

Lastnik več kot 10% kapitala izdajatelja:
Zveza prijateljev mladine Slovenije, Mikloši-
čeva 16, 1000 Ljubljana.

Ob-2336
Ime javnega glasila: Ciciban.
Izdajatelj: Mladinska knjiga Založba, d.d.,

Ljubljana, Slovenska 29, Ljubljana.
Viri financiranja: izdajatelj.
Uprava: Milan Matos, direktor.
Predsednica časopisnega sveta: dr. Lju-

bica Marjanovič-Umek.

Razne objave

Popravek

Št. 462-40/96 Ob-2409
V razpisu javne družbe za prodajo neza-

zidanih stavbnih zemljišč v k.o. Stranska
vas, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 33, z dne 24. 4. 1998, Ob-2107, se v
1. točki prva alinea, pravilno glasi: parc.
št. 882/1.

Občina Grosuplje

Ob-2298
Občina Semič, Semič 14, Semič, v skla-

du s sklepom občinskega sveta občine Se-
mič z dne 21. aprila 1998 razpisuje

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin

1. Predmet prodaje: objekt, predviden
za podružnično šolo in stanovanje, ne-
dokončano, locirano v Rožnem Dolu, na
zemljišču parc. št. 2243/21, zk. vložek št.
720, k.o. Pribišje na stavbnem in funk-
cionalnem zemljišču v skupni površini
1.000 m2.

2. Vrednost
Ocenjena vrednost znaša 7,349.136

SIT in je izklicna cena. Prodaja se vrši po
načelu videno - kupljeno, zato se kasnejše
reklamacije ne bodo upoštevale. Interesenti
za nakup si lahko ogledajo nepremičnino
po predhodni najavi po telefonu
068/67-083 ali na sedežu občine Semič.

3. Pogoji javnega zbiranja ponudb:
Prijavo na razpis lahko pošjejo fizične

osebe, ki predložijo potrdilo o državljanstvu
RS in pravne osebe, ki so registrirane in
imajo sedež v RS.

Prijavi na razpis je potrebno priložiti po-
trdilo o vplačani varščini, ki znaša 10% na-
vedene izklicne cene. Varščino je potreb-
no poravnati na ŽR Občine Semič, Semič
14, št. 52110-630-40318, odprt pri Agen-
ciji za plačilni promet Novo mesto. Varšči-
no je potrebno vplačati najkasneje do za-
ključka zbiranja ponudb, s pripisom varšči-
na.

4. Rok za zbiranje ponudb je 20 dni od
objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

5. Pisna ponudba mora vsebovati:
– ponujeno ceno,
– plačilne pogoje,
– izpis iz sodnega registra za pravne

osebe oziroma fotokopijo potrdila o držav-
ljanstvu RS za fizične osebe ter

– potrdilo o vplačilu varščine.
Nepopolne ponudbe se ne bodo upo-

števale.
6. Komisija bo pripravila predlog občin-

skemu svetu o izbiri v roku 10 dni po pote-
ku roka za zbiranje ponudb, občinski svet
odloči s sklepom v roku 30 dni po poteku
roka za zbiranje ponudb.

7. Prednost pri nakupu bo imel ponud-
nik, ki bo ponudil višjo ceno in ugodnejše
plačilne pogoje. Prodajalec ima pravico,
da po lastni presoji ne sklene pogodbe z
nobenim ponudnikom in v tem primeru lah-
ko ponovi javni razpis.

Ime javnega glasila: PIL – Pisani list.
Izdajatelj: Mladinska knjiga Založba, d.d.,

Ljubljana, Slovenska 29, Ljubljana.
Viri financiranja: izdajatelj, revijo sofinan-

cirata Ministrstvo za šolstvo in šport in Mini-
strstvo za kulturo Republike Slovenije.

Uprava: Milan Matos, direktor.
Predsednik časopisnega sveta: Ervin

Hojker.

Ime javnega glasila: GEA.
Izdajatelj: Mladinska knjiga Založba, d.d.,

Ljubljana, Slovenska 29, Ljubljana.
Viri financiranja: izdajatelj, revijo sofinan-

cirata Ministrstvo za šolstvo in šport in Mini-
strstvo za kulturo Republike Slovenije.

Uprava: Milan Matos, direktor.

Ob-2337
Ime javnega glasila: Radio Trbovlje,

d.o.o., Trg svobode 11a, Trbovlje.
Viri financiranja: prihodki iz poslovanja.
Družbe, ki imajo v lasti več kot 10% kapi-

tala in s tem tudi nad 10% upravljalskih pra-
vic: Maksima 1, d.d., Šubičeva 2, 1000
Ljubljana.

Direktor uprave: Marjan Frol.

Št. 93 Ob-2338
Ime javnega glasila: Primorske novice.
Izdajatelj: Primorske novice, Časopisno za-

ložniška družba, d.o.o., Koper, Ulica OF 12.
Uprava izdajatelja: direktorica Barbara

Verdnik.
Viri financiranja: prihodki iz poslovanja.
Lastnik več kot 10% kapitala izdajatelja:

KBM Infond, Družba za upravljanje investicij-
skih skladov, d.o.o., Trg svobode 6, Maribor.

Ob-2339
Ime javnega glasila: Antena.
Izdajatelj: Pavliha, d.o.o., časopisna de-

javnost, komuniciranje in trženje, Ljubljana,
Slovenska 15.

Direktor podjetja: Ivan Sušnik.
Viri financiranja: prihodki iz poslovanja.
Lastnik več kot 10% kapitala izdajatelja:

Ivan Sušnik.

Ob-2340
Ime javnega glasila: Ognjišče.
Viri financiranja: mesečnik Ognjišče se

financira z naročnino, reklamnimi oglasi in
darovi.

Izdajatelj: Tiskovno društvo Ognjišče, s
sedežem v Kopru na Trgu Brolo 11.

Glavni in odgovorni urednik in predsed-
nik TD Ognjišča je msgr. Franc Bole.

Drugi organi: TDO.
Odbor: Lojze Milharčič, Franc Bole, Eli-

zabeta Nadoh, Silvester Čuk in Božo Rustja.
Nadzorni odbor: Aleš Rupnik, Milan Ne-

mac in Bojan Ravbar.
Častno razsodišče: Sandi Škapin, Mar-

ko Čuk in Tino Marnić.

Št. 18/98 Ob-2367

Ime javnega glasila: Radio Dur.
Ustanovitelj: Radio Dur, d.o.o., Žerjalo-

va 8, 1210 Šentvid.
Lastnik z več kot 10% kapitala ustanovi-

telja: Dušan Uršič.
Vir financiranja: prihodki iz poslovanja.
Direktor: Dušan Uršič.
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8. Prometni davek ter vse druge dajatve
ter stroške v zvezi s prenosom lastništva
plača kupec.

9. Varščina bo uspešnemu ponudniku
vračunana v kupnino, neuspešnim ponudni-
kom pa brez obresti vrnjena v roku 5 dni po
končani izbiri.

10. Izbrani ponudnik mora skleniti po-
godbo o nakupu nepremičnine najkasneje v
roku 10 dni po končani izbiri, kupnino pa
vplačati v pogodbenem roku, sicer bo po-
godba razveljavljena, varščina pa ne bo vr-
njena.

11. Kupec lahko pridobi lastninsko pra-
vico na nepremičnini šele po vplačilu celot-
ne kupnine.

12. Pisne ponudbe pošljite na naslov
Občina Semič, Semič 14, Semič, priporo-
čeno, v zaprti kuverti z označbo “Ponudba -
Rožni Dol – Ne odpiraj”.

Občina Semič

Ob-2320
Gospodarska zbornica Slovenije, Ljub-

ljana, Slovenska 41, objavlja

javno dražbo
za prodajo nepremičnine

1. Predmet prodaje je: pisarniški prosto-
ri v kleti I/A posl. objekta Dimičeva 9, Ljub-
ljana, stoječem na parc. št. 226/7 – stav-
bišče s posl. stavbo 692 m2 in parc. št.
226/10 – dvorišče 1.941 m2, vse k.o.,
Bežigrad, s pripadajočimi skupnimi prosto-
ri, vse v bruto izmeri: 34 m2.

2. Javna dražba bo 28. 5. 1998 ob
9. uri na sedežu GZS, Slovenska 41, Ljub-
ljana, v sejni sobi III. nadstropja.

3. Izklicna cena za predmetne nepremič-
nine v kleti I/A je 3,516.000 SIT.

Ostali pogoji dražbe so:
4. Izklicna cena se dviguje za 50.000 SIT.

Kupec, ki bo na dražbi uspel, mora kupnino
plačati:

50% najkasneje do 15. 6. 1998 (upo-
števana varščina),

– 20% najkasneje do 30. 8. 1998,
– 20% najkasneje do 30. 11. 1998,
– 10% 15 dni pred vselitvijo.
Odložena plačila bo kupec zavaroval z

zanesljivim zavarovanjem plačila, ki ga bo
določil prodajalec v pogodbi.

Rok izpraznitve bo določen v kupopro-
dajni pogodbi.

Prostori se prodajajo v obstoječem sta-
nju in adaptirani po PGD-PZI projektni do-
kumentaciji, ki jo je izdelalo podjetje Sadar
in Vuga arhitekti.

5. Na javni dražbi lahko sodelujejo vse
pravne in fizične osebe. Dražitelji, ki so fi-
zične osebe, morajo pred pričetkom javne
dražbe predložiti overjeno kopijo izpiska iz
sodnega registra.

6. Dražitelji so dolžni vplačati varščino v
višini 10% izklicne cene, ki mora biti vpla-
čana najmanj 3 dni pred pričetkom dražbe
na žiro račun št. GZS 50101-637-58127
pri Agenciji RS za plačilni promet, podruž-
nica Ljubljana. Plačilo varščine morajo dra-
žitelji pred pričetkom javne dražbe dokaza-
ti s predložitvijo potrjenega virmanskega
naloga ali potrjene položnice o vplačani
varščini.

7. Varščina bo uspešnemu dražitelju vra-
čunana v kupnino pri prvem obroku, drugim

pa bo vrnjena brezobresna v roku 5 dni po
končani dražbi.

8. Izbrani kupec mora skleniti kupopro-
dajno pogodbo v petih dneh po dražbi. Če
pogodba v tem roku ni sklenjena, se varšči-
na ne vrne.

9. Dražba je uspešna tudi, če se dražbe
udeleži en ponudnik, ki pravočasno vplača
varščino.

10. Prometni davek, stroške sestave ku-
poprodajne pogodbe in stroške zemljiško-
knjižnega prepisa je dolžan poravnati ku-
pec.

11. Vsa ostala določila, pomembna za
odnose med prodajalcem in kupcem – us-
pešnim dražiteljem, bodo zajeta v kupopro-
dajni pogodbi.

Informacije o javni dražbi so možne vsak
delovni dan od 7. do 13. ure na sedežu
GZS, po predhodnem telefonskem dogo-
voru z Benčanom 126-43-31.

Gospodarska zbornica Slovenije

Ob-2407
Stečajni dolžnik Avtoline Lada, d.o.o.,

Ljubljana, v stečaju, Tržaška 135, Ljubljana,
objavlja

prodajo rezervnih delov
s pisnim zbiranjem ponudb

Predmet prodaje je celotna zaloga re-
zervnih delov stečajnega dolžnika progra-
ma Lada za izklicno ceno 700.000 SIT.

Rok plačila kupnine je 8 dni od dneva
odpiranja ponudb. Prometni davek v ceno
ni vključen.

Ponudniki naj pisne ponudbe dostavijo
najpozneje do 18. 5. 1998 na naslov ste-
čajnega dolžnika. Ponudba se bo obravna-
vala, kolikor bo ponudnik najpozneje do 15.
5. 1998 vplačal na žiro račun stečajnega
dolžnika, št. 50101-690-920878, varščino
v višini 10% izklicne cene. Uspelemu po-
nudniku se bo varščina vštela v ceno, neus-
pelim pa vrnila brezobrestno v treh dneh po
odpiranju ponudb.

Pri izbiri ponudnika bo odločilna višje
ponujena cena.

Ponudbe se bodo odpirale 20. 5. 1998,
ob 14.10, v sobi št. 307 Okrožnega sodi-
šča v Ljubljani.

Vse informacije lahko ponudniki dobijo
po telefaksu stečajnega upravitelja, št.
061/132-12-25.

Avtoline Lada, d.o.o.,
Ljubljana – v stečaju

Ob-2319
Stečajni dolžnik Avtoline Renault-Volvo,

d.o.o., Ljubljana, v stečaju, Tržaška 135,
Ljubljana, objavlja

prodajo rezervnih delov
s pisnim zbiranjem ponudb

Pedmet prodaje je celotna zaloga rezerv-
nih delov stečajnega dolžnika programa Re-
nault in Volvo za izklicno ceno 1,000.000
SIT.

Rok plačila kupnine je 8 dni od dneva
odpiranja ponudb. Prometni davek v ceno
ni vključen.

Ponudniki naj pisne ponudbe dostavijo
najpozneje do 18. 5. 1998 na naslov ste-
čajnega dolžnika. Ponudba se bo obravna-

vala, kolikor bo ponudnik najpozneje do 15.
5. 1998 vplačal na žiro račun stečajnega
dolžnika, št. 50101-690-920883, varščino
v višini 10% izklicne cene. Uspelemu po-
nudniku se bo varščina vštela v ceno, neus-
pelim pa vrnila brezobrestno v treh dneh po
odpiranju ponudb.

Pri izbiri ponudnika bo odločilna višje
ponujena cena.

Ponudbe se bodo odpirale dne 20. 5.
1998 ob 14. uri v sobi 307 Okrožnega
sodišča v Ljubljani.

Vse informacije lahko ponudniki dobijo
po telefaksu stečajnega upravitelja, št.
061/132-12-25.

Avtoline, Renault-Volvo, d.o.o.,
Ljubljana – v stečaju

stečajni upravitelj

Ob-2369
Ribiška družina Laško, Trubarjeva ulica

3, Laško, preklicuje čuvajske izkaznice: Lju-
bej Franc, Veliko Širje 84, 1432 Zidani
Most, št. izkaznice 443, Vrhovšek Maks,
Mrzlo polje 6A, 3273 Jurki Ošter, št. izkaz-
nice 444, Šnajder Bolfenk, Trubarjevo na-
selje 10, 3272 Rimske Toplice, št. izkazni-
ce 895, Košir Jože, Udmat 5A, 3270 Laško,
št. izkaznice 937, Ostrovršnik Bojan, Zidani
Most 14, 1432 Zidani Most, št. izkaznice
968, Kajtna Miran, Poljane 4, 3272 Rim-
ske Toplice, št. izkaznice 899, Šoštar Ivan,
Belovo 3A, 3270 Laško, št. izkaznice 897,
Pader Leopold, Sedraž 29, 3270 Laško,
št. izkaznice 531.

Ob-2313
Bider Marija, Nizka 2, Rečica ob Savinji,

preneha z opravljanjem dejavnosti pod opra-
vilno št. 35-0532/95 matična št. 5183603.

Ob-2314
Anton Jakljevi, Poštna ul. 2, Maribor, pre-

klicuje Veteransko izkaznico, št. 016164.

Ob-2315
Mira Edelbaher, Prešernova ul. 31, Ma-

ribor, preklicuje vrednostne papirje izdane
pri Kmečki družbi: Vzajemni sklad Rastko,
št. kupona CK 100108 in Vzajemni sklad
KB Bond, št. kupona CK 200109.

Št. 353-2/98 Ob-2316
Zdravstveni dom Ljubljana, Kotnikova

28, preklicuje pravokotno štampiljko z na-
slednjo vsebino: Zdravstveni dom Ljubljana,
enota osnovnega zdravstvenega varstva Šiš-
ka, Služba za splošno zdravstveno varstvo
šolskih otrok in mladine Medvode.

AS Domžale, Ljubljanska c.1, Domžale,
preklicuje uradno potrdilo za registracijo
motornega kolesa tipa Honda CBR 1100XX,
št. okvirja JH2SC35A8WM103761.
s-35388

Begić Mujaga, Marije Drakslerjeve 7,
Ljubljana, preklicuje diplomo SŠTS Ljublja-
na, št. 19/85, izdano 26. 6. 1985, za po-
klic vzdrževalec vozil in strojev. s-35025

Belca Beno, Sesterže 71, Majšperk,
preklicuje priglasitveni list, opr. št. 42-434/
94, mat. št. 5196842. g-35543

CARGO DILER, Petričeva 11, Ljubljana,
preklicuje izjavo o ustreznosti vozila, št. B
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Izgubljene listine
preklicujejo

Potne listine

Ambrožič Miha, Kociančičeva ulica 2,
Vipava, potni list št. BA 709522, izdala UE
Ajdovščina. g-35464

Ambrožič Miloš, Kociančičeva ulica 2,
Vipava, potni list št. AA 425564, izdala UE
Ajdovščina. g-35460

Ambrožič Nevenka, Kociančičeva ulica
2, Vipava, potni list št. AA 425565, izdala
UE Ajdovščina. g-35461

0062719, priklopno vozilo, PP-tovorno-ka-
son, št. šasije WKESDP27000W08231,
proizvajalec KRONE, Nemčija, leto izd.
1998. s-35362

East & West d.o.o., Na jami 10, Ljublja-
na, preklicuje štampiljko pravokotne oblike
z vsebino: EAST & WEST Svetovanje, trgo-
vina, import-export, d.o.o. LJUBLJANA, Na
jami 10. s-35490

Hančič Mojca s.p., Semič 25d, Semič,
preklicuje original priglasitveni list, opr. št.
05-0166/94, izdan dne 29. 6. 1994.
s-35139

Jakoš Srečko, Novo Polje c.II/1 a, Ljub-
ljana, preklicuje štampiljko z napisom Jakoš
in ostali Promodel-Remiko d.n.o. Novo Po-
lje c.II/1a 1260 Polje. s-35497

Kosmač Ciril, Mengeška cesta 81, Tr-
zin, preklicuje original priglasitveni list, št.
06/205/94, izdano 20.5.1994. s-35608

Nikolič Marija, sp, Ul. Molniške čete 9,
Ljubljana, preklicuje priglasitveni list, opr.
št. 06-0569/94, izdan dne 5. 9. 1994.
s-35232

Petek Erika, Strmca 5, Laško, preklicuje
priglasitveni list, opr št. 20-0326/94, izdan
dne 30. 12. 1994, ERO-5164685-DURS
DU Celje, izpostava Laško. g-35542

Povše Rozi, Cerkovnik 2, Šmartno pri
Litiji, preklicuje priglasitveni list, opr. št.
313-125/96, izdan dne 27. 11. 1996.
s-35246

Ravnik-Reš Janja, Kajuhova 3, Ptuj,
preklicuje originalno obrtno dovoljenje, št.
046259/1555/00-52/1995, izdano dne
6. 3. 1995 in originalno odločbo o obrtnem
dovoljenju. g-35017

Sieber Karl, Uprava za pomorstvo, Ko-
per, preklicuje pooblastilo za mornarja mo-
torista, št. 02/09-568/16-87, izdala LK Ko-
per. g-35015

Sieber Karl, Uprava RS za pomorstvo,
Koper, preklicuje pooblastilo za RTF z ome-
jenim pooblastilom, št. 02/09-569/8-87,
izdala LK Koper. g-35016

Sušanj Samuel, Opatje selo 39, Miren,
preklicuje priglasitveni list št. 37-451/94,
Nova Gorica, za avtoprevoznika. g-35414

Željko Stanko, Vodnikova ulica 2, Črno-
melj, preklicuje priglasitveni list, opr. št.
05-267/94, mat. št. obrata 5295520, da-
tum vpisa 1. 8. 1994. g-35089

Ambrožič Rok, Kociančičeva ulica 2, Vi-
pava, potni list št. BA 709521, izdala UE
Ajdovščina. g-35463

Anžič Boris, Luže 44, Visoko, potni list
št. AA 343050, izdala UE Kranj. p-35089

Antonič Branko, Paričjak št. 22, Raden-
ci, potni list št. AA 582815, izdala UE Gor-
nja Radgona. p-35081

Bajec Uroš, Taborska c. 21, Domžale,
potni list št. AA 492341, izdala UE Domža-
le. s-35525

Bajić Sead, Padlih borcev 24, Šempeter
pri G., potni list št. BA 568130, izdala UE
Nova Gorica. g-35286

Beganović Danilo, Puhova ulica 6, Ljub-
ljana, potni list št. AA 873848, izdala UE
Ljubljana. s-35509

Begić Denis, Kersnikova cesta 11, Gro-
suplje, potni list št. BA 554362, izdala UE
Grosuplje. s-35449

Bivic Teja, Primožičeva 32, Ljubljana,
potni list št. AA 972628, izdala UE Ljublja-
na. s-37045

Berčič Janez, Seničica 9, Medvode, pot-
ni list št. AA 676839, izdala UE Ljubljana.
s-35293

Bizjak Franc, Podvozna cesta 8, Lucija,
potni list št. AA 209291, izdala UE Piran.
g-35068

Božič Ivan Andrej, Mekinčeva 3, Ljublja-
na, potni list št. BA 665407. s-35599

Boljte Petra, Dobrnič 45, Trebnje, potni
list št. BA 612064, izdala UE Trebnje.
s-35003

Bosnić Kadir, Višnjevarjeva 35, Ljublja-
na, potni list št. AA 321243, izdala UE Ljub-
ljana. s-35201

Breskvar Milenca, Gubčeva 18, Ljublja-
na, potni list št. BA 557660, izdala UE Ljub-
ljana. s-35066

Brišar Tanja, Vodovodna 73, Ljubljana,
potni list št. AA 825392, izdala UE Ljublja-
na. s-35059

Cajnko Nada, A. Tovornika 6, Maribor,
potni list št. BA 99944, izdala UE Maribor.
p-35155

Capuder Dragica, Stritarjeva 24, Dom-
žale, potni list št. AA 115987, izdano v Dom-
žalah, dne 21. 4. 1992. s-35363

Carnelutti Branislava, Maistrova 14, Ljub-
ljana, potni list št. AA 456092, izdala UE
Ljubljana. s-35566

Ćemajić Alen, Cesta na Ostrožno 114,
Celje, potni list št. BA 441325, izdala UE
Celje. p-35136

Ćirić Roman, Ulica A. Rabiča 30, Moj-
strana, potni list št. AA 25260, izdala UE
Jesenice. p-35157

Ćulibrk Djurka, Jakčeva 34, Ljubljana,
potni list št. AA 307235. s-35534

Časar Jožef, Strma pot 4, Portorož, pot-
ni list št. AA 505458, izdala UE Piran.
g-35032

Čehovin Gaja, Tržaška ulica 12, Izola,
potni list št. AA 514087, izdala UE Izola.
g-35638

Čepin Drago, Partizanska pot 15, Slo-
venj Gradec, potni list št. BA 584479, izda-
la UE Slovenj Gradec. g-35358

Černe Damjana, Štihova 23, Ljubljana,
potni list št. BA 556741, izdala UE Ljublja-
na. s-35096

Čotar Davorin, Poljska pot 8, Šempeter
pri G., potni list št. AA 983279, izdala UE
Nova Gorica. g-35156

Čubej Igor, Ajševica 22, Nova Gorica,
potni list št. BA 259388, izdala UE Nova-
Gorica. g-35550

Čukajne Jože, Mačkovec pri Dvoru 5,
Novo mesto, potni list št. BA 304129, izda-
la UE Novo mesto. g-35151

Čučnik Ljubomir, Trebinjska 9, Ljublja-
na, potni list št. BA 558168. s-35407

Danijel Tatjana, V Češnjico 3 Sadinja vas,
Ljubljana, potni list št. BA 109107. s-35348

Detiček Andraja, Gregorčičeva 19, Bled,
potni list št. AA 39275, izdala UE Radovlji-
ca. g-35019

Djurić Primož, Ajba 17, Kanal, potni list
št. BA 302195, izdala UE Nova Gorica.
g-35031

Djurić Risto, Ajba 17, Kanal, potni list št.
AA 174084, izdala UE Nova Gorica.
g-35029

Dobič Igor, Izolska vrata 7, Koper, potni
list št. BA 227692, izdala UE Koper.
g-35283

Dokl Damjan, Ul. Heroja Lacka 41, Le-
nart, potni list št. BA 613835, izdala UE
Lenart. s-35225

Eržen Gregor, Pot na pilarno 5, Tržič,
potni list št. AA 890714, izdala UE Tržič.
P-35026

Eržen Vlasta, Pot na pilarno 5, Tržič,
potni list št. AA 890792, izdala UE Tržič.
p-35027

Ernestini Loredana, Sečovlje 81, Sečov-
lje, maloobmejno prepustnico AI 14139, iz-
dala UE Piran. g-35152

Ernestini Loredana, Sečovlje 81, Sečov-
lje, potni list št. AA 500180, izdala UE Pi-
ran. g-35153

Ernestini Pia, Sečovlje 81, Sečovlje, pot-
ni list št. BA 225821, izdala UE Piran.
g-35165

Felzer Jakob, Partizanska 49, Sloven-
ska Bistrica, potni list št. BA 53132, izdala
UE Slovenska Bistrica. p-35096

Ferfolja Svetoslav, Gradišče 5, Sežana,
potni list št. BA 539200. p-35139

Filipič Branko, Postružnikova ul. 1, Lju-
tomer, potni list št. AA 786841, izdala UE
Ljutomer. p-35101

Florjan Samo, Stanetova c. 37, Velenje,
potni list št. AA 734895, izdala UE Velenje.
p-35146

Furlan Marko, Krožna c. 10, Koper, pot-
ni list št. AI 61050, izdala UE Koper.
g-35268

Gale Aleksandra, Pod hribom 51, Ljub-
ljana, potni list št. AA 973857, izdala UE
Ljubljana. s-35292

Garafolj Branko, Dobovičnikova 40, Vrh-
nika, potni list št. AA 324846, izdala UE
Vrhnika. s-35187

Gestenhofer Gea, Levstikova ulica 4, No-
vo mesto, potni list št. AA 757395, izdala
UE Novo mesto. g-35041



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 34-35 / 8. 5. 1998 / Stran 3537

Glažar Petra, Dunajska cesta 222, Ljub-
ljana, potni list št. BA 197504, izdala UE
Ljubljana. s-35295

Golob Nataša, Klaričeva 15/7a, Koper,
maloobmejno prepustnico št. AI 13151, iz-
dala UE Koper. g-35036

Goričan Janez, Prekmurska ul. 48, Ma-
ribor, potni list št. BA 740390, izdala UE
Maribor. p-35167

Gorjan Irena, Vodnikova ul. 49, Dorn-
berk, potni list št. BA 301869, izdala UE
Nova Gorica. g-35267

Grabar Klaudio, Korte 10a, Izola, ma-
loobmejno prepustnico AI 1659, izdala UE
Izola. g-35469

Grabar Klaudio, Korte 10a, Izola, potni
list št. AA 32810, izdala UE Izola. g-35470

Gueldenberg Robert, Bevkova 7, Žalec,
potni list št. BA 391152. g-35398

Gustinčič Matjaž, Volče 14a, Postojna,
potni list št. AA 670944, izdala UE Postoj-
na. p-35071

Hajdinjak Silva, Grajska c. 25, Gornja
Radgona, potni list št. AA 994127, izdala
UE Gornja Radgona. p-35029

Hlastec Nevenka, Majeričeva 4, Mari-
bor, potni list št. AA 725267, izdala UE
Maribor. p-35036

Holc Jasmina, Majeričeva 6, Maribor,
potni list št. BA 282739, izdala UE Maribor.
p-35035

Holidej Janko, Gerlinci 72, Cankova, ma-
loobmejno prepustnico za Avstrijo št.
33906/87, izdala UE Murska Sobota.
p-35133

Horvat Marjanca, Maistrova ul. 15, Ptuj,
potni list št. AA 20576, izdala UE Ptuj.
g-35033

Hribernik Bojan, Proseniško št. 4, Šent-
jur, potni list št. BA 102728, izdala UE Šent-
jur pri Celju. p-35011

Ivančič Igor, Gabrovica 6, Črni Kal, potni
list št. BA 669876. sg-35589

Jakša Aleksander, Hrustovo 5, Velike
Lašče, potni list št. BA 201257, izdala UE
Ljubljana. s-35364

Jamnišek Srečko, Trubarjeva 61, Ljub-
ljana, potni list št. AA 16173, izdala UE
Ljubljana. s-35307

Janković Edvard, Seča 203, Portorož,
potni list št. AA 511328, izdala UE Piran.
g-35220

Jarec Tomaž, Dolgi breg 64, Ljubljana,
potni list št. BA 771539. s-35404

Javernik Nikola, Pokoše 34, Zgornja Pol-
skava, potni list št. BA 203813, izdala UE
Slovenska Bistrica. p-35010

Jazbec Boris, Bistrica št. 26, Lesično,
potni list št. AA 737388, izdala UE Šmarje
pri Jelšah. p-35092

Jelaća Roman, Ul. morje 17, Fram, pot-
ni list št. BA 602973, izdala UE Maribor.
s-35072

Jelnikar Vanja, Kresnice 57 a, Kresnice,
potni list št. AA 234631, izdala UE Litija.
s-35206

Jug Teja, Soška 13, Tolmin, maloobmej-
no prepustnico AI 58692, izdala UE Tol-
min. g-35465

Jurman Milan Janez, Pod hruško 4, Ljub-
ljana, potni list št. AA 309590, izdala UE
Ljubljana. p-35104

Jurman Neža, Pod hruško 4, Ljubljana,
potni list št. BA 590766, izdala UE Ljublja-
na. p-35103

Kacjan-Srdić Olga, Vrtna 19, Ljubljana,
potni list št. AA 817793, izdala UE Ljublja-
na. s-35316

Kalenić Sašo, Kolodvorska 9, Prager-
sko, potni list št. BA 266142, izdala UE
Slovenska Bistrica. p-35166

Kavčič Boris, Škapinova ulica 5, Celje,
potni list št. AA 541347, izdala UE Celje.
g-35207

Kejžar Radovan, Gorenjesavska cesta
14, Kranj, potni list št. AA 926135, izdala
UE Kranj. p-35082

Kham Anamarija, Pot na Fužine 13, Ljub-
ljana, potni list št. BA 189875, izdala UE
Ljubljana. s-35244

Kiselak Cvetko, Cesta na Lenivec št. 20,
Sežana, potni list št. AA 914537, izdala UE
Sežana. p-35156

Kniewald Igor, I. Regenta 41, Nova Go-
rica, maloobmejno prepustnico AI 64877,
izdala UE Nova Gorica. g-35636

Kolar Rozina, Dobrina 36, Žetale, potni
list št. AA 357890, izdala UE Ptuj. g-35035

Komel Tanja, Bilje 43, Renče, potni list
št. BA 777004, izdala UE Nova Gorica.
g-35549

Korošec David, Mala Čolnarska 4f, Ljub-
ljana, potni list št. BA 708195, izdala UE
Ljubljana. s-35217

Kos Metka, Pernica 9a, Pernica, potni list
št. AA 297369, izdala UE Maribor. p-35093

Kos Viktorija, Pernica 9a, Pernica, potni
list št. AA 285238, izdala UE Maribor, dne
8. 7. 1992. p-35170

Kovačec Gordana, Gorkega 23, Mari-
bor, potni list št. BA 117707, izdala UE
Maribor. p-35165

Kovačič Evgen, Nusdorferjeva 15, Ljub-
ljana, potni list št. AA 934620. s-35203

Kovačič Valerija Branka, Jakčeva 33,
Ljubljana, potni list št. AA 294409, izdala
UE Ljubljana. s-35051

Kozar Anton, Zapučke 16, Vrtojba, Šem-
peter, potni list št. AA 842535, izdala UE
Nova Gorica. g-35284

Koštomaj Aleš, Cankarjeva 13, Celje,
potni list št. BA 579418, izdala UE Celje.
p-35032

Kržišnik Valerij, Lože 10b, Vipava, potni
list št. AA 382437, izdala UE Ajdovščina.
g-35637

Krajnc Dušan, Dogoška 68, Maribor,
potni list št. AA 860076, izdala UE Maribor.
p-35046

Krajnik Tatjana, Godešič 63, Škofja Lo-
ka, potni list št. AA 31607, izdala UE Škofja
Loka. s-35371

Krkač Matjaž, Emila Adamiča 21, Ljub-
ljana, potni list št. BA 312520, izdala UE
Ljubljana. s-35079

Krkoč Mitja, Osek 1, Šempas, maloob-
mejno prepustnico AI 53134, izdala UE No-
va Gorica. g-35159

Krč Jože, Kokra 25, Zgornje Jezersko,
potni list št. BA 222482, izdala UE Kranj.
s-35078

Kuhar Silva, Brodarjev trg 15, Ljubljana,
potni list št. BA 453871, izdala UE Ljublja-
na. s-35533

Kusterle Anže, Frankovo naselje 163,
Škofja Loka, potni list št. BA 631274, izda-
la UE Škofja Loka. s-35421

Kusterle Darja, Frankovo naselje 163,
Škofja Loka, potni list št. BA 74293, izdala
UE Škofja Loka. s-35422

Kušer Daniel, Pod jezom 1, Ljubljana,
potni list št. AA 41213. s-35593

Kuščer Igor, Vipavska c. 90, Nova Gori-
ca, potni list št. AA 551351, izdala UE Nova
Gorica. g-35155

Lazar Tina, Ulica Tuga Vidmarja 6, Kranj,
potni list št. AA 086354, izdala UE Kranj.
s-35001

Logar Gašper, Podurh 3, Poljane, potni
list št. BA 254950, izdala UE Škofja Loka.
s-35506

Lorenzetti Tomaž, B. Hvalič 14, Krom-
berk, Nova Gorica, potni list št. BA 711026,
izdala UE Nova Gorica. g-35018

Maier Franc, Pintaričeva 8, Gornja Rad-
gona, potni list št. AA 100201, izdala UE
Gornja Radgona. p-35134

Marin Vito, Trubarjeva 77, Ljubljana, pot-
ni list št. BA 558371, izdala UE Ljubljana.
s-35074

Marinšek Klemen, Ul. 1. tankovske bri-
gade 6, Sežana, potni list št. BA 539171,
izdala UE Sežana. p-35028

Matjašič Roman, Maistrova ul. 15, Ptuj,
potni list št. AA 360355, izdala UE Ptuj.
g-35034

Mauro Laura, Dragonja 65, Sečovlje,
maloobmejno prepustnico AI 14607, izdala
UE Piran. g-35218

Mehmeti Damir, Rusijanov trg 2, Ljublja-
na, potni list št. BA 626171. s-35586

Metličar Aleš, Pučova ulica 4, Celje, potni
list št. AA 408951, izdala UE Celje. g-35359

Mikić Obrad, Nusdorferjeva 15, Ljublja-
na, potni list št. BA 66600. s-35401

Milanković Goran, Neža 13, Trbovlje,
potni list št. BA 420215. s-35605

Mlačnik Lola, Štihova 23, Ljubljana, pot-
ni list št. BA 412194, izdala UE Ljubljana.
s-35095

Možina Daniloslav, Rusijanov trg 9, Ljub-
ljana, potni list št. BA 109846. s-35408

Morina Murat, Klopčičeva 4, Ljubljana,
potni list št. AA 291104, izdala UE Ljublja-
na. s-35188

Morina Zulja, Klopčičeva 4, Ljubljana,
potni list št. AA 291105, izdala UE Ljublja-
na. s-35189

Mramor Janez, Polje c XL/6, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. AA 91780.
s-35175

Naglič Nina, Borova vas 30, Maribor,
potni list št. BA 125910, izdala UE Maribor.
p-35135

Oblak Polona, Ul. Nika Šturma 10, Se-
žana, potni list št. AA 915233, izdala UE
Sežana. p-35009
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Omanović Fajik, Hladilniška pot 25, Ljub-
ljana, potni list št. AA 293011, izdala UE
Ljubljana. s-35340

Omeri Usnikemal, Dobriša vas 41, Pe-
trovče, potni list št. AA 578572, izdala UE
Žalec. s-35100

Ornik Srečko, Loka 12, Starše, potni list
št. AA 8531, izdala UE Maribor. p-35137

Osterman Demetrij, Podgorska cesta 9,
Slovenj Gradec, potni list št. BA 132937,
izdala UE Slovenj Gradec. g-35467

Ošabnik Miran, Velnerjeva 2, Ljubljana,
potni list št. BA 498489, izdala UE Ljublja-
na. g-35192

Panjtar Rudi, Brode 35, Škofja Loka,
potni list št. AA 380638, izdala UE Škofja
Loka. s-35354

Parkelj Jože, Volavlje 1, Ljubljana, potni
list št. AA 316954, izdala UE Ljubljana.
s-35471

Pate Nataša, Kavškova 3, Ljubljana, pot-
ni list št. AA 41011. s-35302

Pavlin Kuščer Silvana, Vipavska c. 90,
Nova Gorica, potni list št. AA 153540, izda-
la UE Nova Gorica. g-35154

Pelko Robert, Scopolijeva 15, Ljubljana,
potni list št. AA 976734, izdala UE Ljublja-
na. s-35567

Perger Alojz, Majski vrh 20, Videm pri
Ptuju, potni list št. AA 41956, izdala UE
Ptuj. g-35289

Perko-Dolinar Stanislava, Pod hribom
56, Ljubljana, potni list št. AA 604174, iz-
dala UE Ljubljana. s-35546

Perschenonigg Edvard Hugo, Vinograd-
na 25, Slovenske Konjice, potni list št.
AA193285, izdala UE Slovenske Konjice.
p-35159

Peterka Emerik, Lamutova 2, Ljubljana,
potni list št. AA 993662. s-35615

Petrač Iztok, Trebinjska ulica 8, Ljublja-
na, potni list št. BA 721148, izdala UE Ljub-
ljana. s-35547

Pirc Matej, Seljakovo naselje 46, Kranj,
potni list št. BA 615632, izdala UE Kranj.
g-35215

Pirc Saša, Seljakovo neselje 46, Kranj,
potni list št. AA 816047, izdala UE Kranj.
g-35214

Podgorelec Vladimir, Pristaniška 5, Pi-
ran, potni list št. AA 504268, izdala UE
Piran. g-35287

Podgorelec Vladimir, Pristaniška 5, Pi-
ran, maloobmejno prepustnico št. AI 4198,
izdala UE Piran. g-35288

Podpečan Janez, Gorica pri Šmartnem
56a, Celje, potni list št. BA 683146, izdala
UE Celje. p-35040

Potočnik Robert, Ulica solidarnosti 1, Li-
tija, potni list št. BA 549362. g-35531

Prebil Iztok, Kamnik pod Krimom 161,
Preserje, potni list št. AA 111893, izdala
UE Ljubljana. s-35475

Prodani Albino, Sv. Peter 68, Sečovlje,
potni list št. AA 155642, izdala UE Piran.
g-35219

Racman Boštjan, Skadanščina 4, Seža-
na, potni list št. BA 123994, izdala UE Se-
žana. p-35181

Ratej Mateja, Korplje 6, Zgornja Ložni-
ca, potni list št. BA 582834, izdala UE Slo-
venska Bistrica. p-35047

Rigler Desanka, Na Klisu 5, Vrhnika, pot-
ni list št. AA 328471. s-35597

Rudman Dušan, Katreževa pot 4, Ljub-
ljana, potni list št. BA 151001, izdala UE
Ljubljana. s-35198

Rudman Vera, Katreževa pot 4, Ljublja-
na, potni list št. BA 153696, izdala UE Ljub-
ljana. s-35197

Rutar Sašo, Cesta 1. maja 65, Kranj,
potni list št. BA 191661, izdala UE Kranj.
s-35400

Sebanc Robert, Kamnikarjeva ul. 30,
Škofljica, potni list št. BA 413141, izdala
UE Ljubljana. s-35624

Simonič Gregor, Kvedrova 8, Ljubljana,
potni list št. BA 109264, izdala UE Ljublja-
na. s-35163

Slak Bogomir, Krakova 21, Naklo, potni
list št. AA 115117, izdan dne 14. 4. 1992 v
Kranju. p-35038

Slatinšek Stanislava, Kovača vas 159,
Slovenska Bistrica, potni list št. BA 53001,
izdala UE Slovenska Bistrica. p-35132

Spahić Husnija, Klavčičeva ul. 7, Kam-
nik, potni list št. AA 814087. s-35102

Spahić Jasna, Klavčičeva ul. 7, Kamnik,
potni list št. BA 747756. s-351012

Spahić Ramiza, Klavčičeva ul. 7, Kam-
nik, potni list št. AA 189388. s-35100

Spahić Vesna, Klavčičeva ul. 7, Kamnik,
potni list št. AA 626962. s-35099

Stevanivoć Kristina, Mihovci pri Veliki Ne-
delji 97, Velika Nedelja, potni list št. BA
324697, izdala UE Ormož. g-35635

Straga Leopold, Endliharjeva 15, Ljub-
ljana, potni list št. BA 378455, izdala UE
Ljubljana. s-35065

Strle Darja, Trebinjska 14, Ljubljana, pot-
ni list št. AA 877665, izdala UE Ljubljana.
s-35568

Sukič Boštjan, Filovci 159, Bogojina, let-
no spričevalo za šolsko leto 1996/97.
p-35045

Surtov Slavko, Polje, Cesta VI/22, Ljub-
ljana, potni list št. AA 766150, izdala UE
Ljubljana. s-35536

Šega Damijan, Stranje 17a, Šmarje pri
Jelšah, potni list št. BA 742616, izdala UE
Šmarje pri Jelšah. p-35075

Šengul Salija, Drevored 1. maja 1a, Izo-
la, potni list št. AA 207459, izdala UE Izola.
g-35468

Šeruga Branko, Pečarovci 101, Mač-
kovci, potni list št. AA 794935, izdala UE
Murska Sobota. p-35034

Šest Bogomir, Posavskega 20, Ljublja-
na, potni list št. AA 465034. s-37100

Širca Aleš, Liboje 50a, Petrovče, potni
list št. BA 427405, izdala UE Žalec.
p-35115

Škaper Gabriela, Kupšinci 17/b, Mur-
ska Sobota, potni list št. BA 726149, izdala
UE Murska Sobota. p-350107

Škaper Ludvik, Kupšinci 17/b, Murska
Sobota, potni list št. AA 914265, izdala UE
Murska Sobota. p-35108

Škaper Margareta, Kupšinci 17/b, Mur-
ska Sobota, potni list št. AA 558325, izdala
UE Murska Sobota. p-35106

Španić Slavomir, Tržaška cesta 40, Po-
stojna, potni list št. BA 695879. s-35500

Špes Zdenka, Draža vas 50, Slovenske
Konjice, potni list št. BA 353341, izdala UE
Slovenske Konjice. p-35052

Štojs Alen, Goljarjeva pot 9, Ljubljana,
potni list št. BA 316140, izdala UE Ljublja-
na. s-35272

Štojs Maša, Goljarjeva pot 9, Ljubljana,
potni list št. BA 557090, izdala UE Ljublja-
na. s-35273

Štojs Vanja, Goljarjeva pot 9, Ljubljana,
potni list št. AA 819086, izdala UE Ljublja-
na. s-35271

Šut Dušan, Titova c. 7, Radenci, potni
list št. BA 336171, izdala UE Gornja Rad-
gona. p-35070

Tekavec Vanja, Novo Polje, Cesta
XXI/7b, Ljubljana, potni list št. AA 768729,
izdala UE Ljubljana. s-35580

Tisu Jernej, Drska 46, Novo mesto, pot-
ni list št. BA 832817, izdala UE Novo me-
sto. g-35457

Tratar Stane, Milčinskega ulica 58, Ljub-
ljana, potni list št. AA 000267, izdalo Mini-
strstvo za notranje zadeve. s-35228

Trifunov Nenad, Kolodvorska 1a, Postoj-
na, potni list št. AA 415239, izdala UE Po-
stojna. p-35030

Tušar Boris, Cankarjeva ulica 7, Nova
Gorica, maloobmejno prepustnico AI
119278, izdala UE Nova Gorica. g-35167

Tušar Boris, Cankarjeva 7, Nova Gorica,
potni list št. BA 588559, izdala UE Nova
Gorica. g-35168

Tušar Tanja, Cankarjeva 7, Nova Gorica,
maloobmejno prepustnico AI 119365, iz-
dala UE Nova Gorica. g-35166

Uršej Albin, Čečovje 23 a, Ravne na Ko-
roškem, potni list št. BA 120117. g-35611

Vendramin Slavica, Šmartno 72, Kojsko,
maloobmejno prepustnico AI 62785, izdala
UE Nova Gorica. g-35221

Veršič Silvester, Lukavci št. 77/a, Kri-
ževci pri Ljutomeru, potni list št. AA 85248,
izdala UE Ljutomer. p-35072

Videčnik Sonja, Zamarkova 26, Lenart,
potni list št. AA 793228, izdala UE Lenart.
p-35094

Vidovič Liljana, Polje 10a, Zagorje ob
Savi, potni list št. AA 494766, izdala UE
Zagorje ob Savi. p-35053

Vogrinec Matija, Medvedova 10, Mari-
bor, potni list št. BA 503746, izdala UE
Maribor. p-35154

Vrhunc Metka Anka, Plevančeva 29,
Ljubljana, potni list št. AA 311365.
s-35496

Vrtačnik Matija, Zbilje 7a, Medvode, pot-
ni list št. BA 663656, izdala UE Ljubljana.
s-35294

Zećiri Ahmet, Mestni trg 6, Idrija, potni
list št. BA 704494, izdala UE Idrija.
p-35033

Zilkić Sabina, Preglov trg 11, Ljubljana,
potni list št. BA 708581. s-35133
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Zilkić Elvira, Preglov trg 11, Ljubljana,
potni list št. BA 707747. s-35134

Zilkić Nedžad, Preglov trg 11, Ljubljana,
potni list št. BA 708576. s-35132

Zorec Rok, Vodovodna 73, Ljubljana,
potni list št. BA 663404, izdala UE Ljublja-
na. s-35057

Zorec Tomaž, Vodovodna 73, Ljubljana,
potni list št. AA 827680, izdala UE Ljublja-
na. s-35058

Zrim Marija, Dolič 97, Kuzma, potni list
št. BA 017911, izdala UE Murska Sobota.
p-35037

Žavcer Stanko, Formin 35b, Gorišnica,
potni list št. AA 262062, izdala UE Ptuj.
s-35415

Železnik Mitja, Polje št. 30, Zagorje ob
Savi, potni list št. BA 605629, izdala UE
Zagorje ob Savi. p-35054

Žgavec Bernard, Grabrijanova ulica 8,
Vipava, potni list št. AA 695388, izdala UE
Ajdovščina. g-35458

Žižak Siniša, Ig 440, Ljubljana, potni list
št. BA 625907, izdala UE Ljubljana.
s-35343

Žižak Stana, Ig 440, Ljubljana, potni list
št. AA 680901, izdala UE Ljubljana.
s-35342

Žižak Stanoje, Ig 440, Ljubljana, potni
list št. AA 168800, izdala UE Ljubljana.
s-35341

Žižek Anton, Kocljeva 2, Murska Sobo-
ta, potni list št. BA 114009, izdala UE Mur-
ska Sobota. s-35062

Žibert Avgust, Ljubljanska c. 41, Kam-
nik, potni list št. AA 234122, izdala UE Kam-
nik. s-35544

Žlender Nataša, Frana Kovačiča 5, Mari-
bor, potni list št. BA 199676, izdala UE
Maribor. p-35114

Žnidar Matjaž Anton, Novakova 10, Men-
geš, potni list št. BA 538482, izdala UE
Domžale. s-35050

Druge listine

Abdromaco Jernej, Cesta Andreja Biten-
ca 48a, Ljubljana, dijaško mesečno vozov-
nico, št. 34676. s-35477

Abičič Vesna, Groharjevo nas. 20, Škof-
ja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
14685, izdala UE Škofja Loka. s-35149

Adamič Gregor, Šared 26c, Izola, voz-
niško dovoljenje, kat. BCGH, št. 9145, iz-
dala UE Izola. g-35441

Albert Ester, Ul. Bratov Babnik 20, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
44724. s-35498

Aleksander Miško, Pavšičevo naselje 21,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.GH.
g-35432

Ambrožič Miloš, Kocjančičeva ulica 2,
Vipava, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
233027, izdala UE Ajdovščina. g-35452

Ambrožič Tatjana, Ul. P. Tomažiča 25,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH. g-35575

Anžin Sašo, Celestinova ulica 1, Ljub-
ljana, zavarovalno polico št. AO
1059499, izdala Zavarovalnica Sloveni-
ca. s-35485

Anžič Ivan, Bišče 42, Domžale, spriče-
valo 3. letnika o zaključnem izpitu Centra
strokovnih šol Ljubljana, Poklicna avtome-
haniška šola, izdano 26. 6. 1980 v Ljublja-
ni. s-35298

Andrejka Igor, Prevoje 107, Lukovica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
00579033, reg. št. 21081, izdala UE Dom-
žale. s-35442

Antolin Boštjan, Partizan. 15, Murska So-
bota, vozniško dovoljenje. p-35022

Arčon Barbara, Obmejna cesta 35, Vr-
tojba, dijaško mesečno vozovnico, št.
20329. s-35632

Aupič Tina, Ul. Staneta Bokala 16, Jese-
nice, preklic preklica vozniškega dovolje-
nja, objavljenega v Ur. l. RS, št. 31/98,
g-31175. g-35007

Babič Goran, Zvezda 18, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 480084,
reg. št. 176976. s-35038

Babnik Marijana, Medvedova cesta 25,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 411615, reg. št. 115649, izdala UE
Ljubljana. s-35082

Bajc Franc, Studeno 23, Postojna, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 9407,
izdala UE Postojna. p-35177

Bajec Jože, Preglov trg 1, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
1134695, reg. št. 59313, izdala UE Ljub-
ljana. s-35056

Bajec Uroš, Taborska 21, Domžale, voz-
niško dovoljenje, kat. BCGH, št. S 701518,
reg. št. 10100, izdala UE Domžale.
s-35524

Bavdek Janez, Tržaška cesta 119, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
359556, reg. št. 17080. s-35150

Bavsovac Matej, Krška vas 112b, Krška
vas, spričevalo 3. letnika Poklicne trgovske
in srednje ekonomske šole Brežice, izdano
dne 25. 6. 1997. g-35412

Bašić Vojko, Stiška ulica 1, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 478239, izdala
Zavarovalnica Tilia. s-35173

Beber Helena, Celovška cesta 147,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 296601, reg. št. 158119, izdala UE
Ljubljana. s-35514

Belec Tomaž, Sp. Senica 28, Medvode,
preklicuje račun za izvenkrmni motor To-
mos, I10N, št. NO 019041. s-35195

Benčan Primož, Kozinova cesta št. 18,
Grosuplje, dijaško mesečno vozovnico, št.
3652. s-35162

Berce Robert, Na Čerenu 5, Medvode,
vozniško dovoljenje, kat. BGh, št.
S972284, št. reg. 135782. s-35481

Berden Jure, Novo polje c. VII/97, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
22963. s35204-

Berdnik Matjaž, Podsmreka 25, Do-
brova, službeno izkaznico, št. 2953.
s-35502

Berčič Gorazd, Celovška cesta 140,
Ljubljana, zavarovalno polico št.
1120272, izdala Zavarovalnica Sloveni-
ca. s-35053

Bibič Ksenija, Prekom. brigade 4, Celje,
vozniško dovoljenje št. 31616. p-35044

Bidovec Darija, Juleta Gabrovška 23,
Kranj, maturitetno spričevalo. g-35331

Bidovec Darija, Juleta Gabrovška 23,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.S
601888, reg. št. 25187, izdala UE Kranj.
g-35330

Bijelič Ivica, Slap 1, Tržič, vozniško do-
voljenje, kat. BGH, reg. št. 5658, izdala UE
Tržič. g-35416

Bizjak Aleš, Andreja Gabrščka 92, Šem-
peter pri G., vozniško dovoljenje, kat. AB.
p-35058

Bič Matija, Žale 14, Kamnik, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 13508. s-35612

Blaževič Aida, Petrovičeva ul. 17, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
33418. s-35317

Blažko Rok, Draga 3, Hrastnik, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 5790. g-35591

Bogataj Maruša, Predoslje 91, Kranj, ob-
vestilo o uspehu, ki ga je izdala Gimnazija
Kranj, izdano leta 1996. s-35064

Bolko-Pečovnik Mateja, Foršt 42, Ljub-
no ob Savinji, spričevala 1., 2. in 3. letnika
Srednje trgovske šole v Celju, smer proda-
jalec, izdano leta 1990 na ime Pečovnik
Mateja. p-35119

Bolnar Gabrijela, Brodarjev trg 14, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
43450. s-35634

Bonča Janez, Zbiljska cesta 9, Medvo-
de, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
186714, reg. št. 13860, izdala UE Ljublja-
na. s-35046

Bošković Aleksandra, Pot na Fužine 9,
Ljubljana, študentsko izkaznico Visoke
upravne šole, št. 17566, izdana za šolsko
leto 1997/98. s-35136

Bošnjak Aleša, Tomšičeva 11, Logatec,
dijaško mesečno vozovnico, št. 2420.
s-35023

Bočko Jan, Pot k skakalnici 3, 1000
Ljubljana, spričevalo OŠ Brezovica od 1.
do 3. razreda, izdano leta 1995. s-35141

Bracović Barbara, Smrečnikova 14, No-
vo mesto, listino. g-35170

Brakočević Vučina, Slavka Gruma 84,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 13200. g-35610

Bregar Garik, Celovška cesta 103, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1024314, reg. št. 205396, izdala UE Ljub-
ljana. s-35369

Bregar Marta, Sp. Besnica 105a, Zgor-
nja Besnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 289402, reg. št. 6826, izdala UE
Kranj. g-35488

Bregar Petra, Rimska c. 23, Šmarje Sap,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 14847,
izdala UE Grosuplje. s-35270

Bremec Dean, Za gradom 1, Koper, po-
trdilo o usposobljenosti, št. 1707-2127/94.
g-35238
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Bremec Špela, Pot na Fužine 25, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
16815, izdal LPP. s-35350

Brezovar Matej, Ul. Slavka Gruma 36,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 32233. g-35426

Brezovec Primož, Brodarjev trg 10, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 3657.
s-35523

Brilej Ivan, Miličinskega 12, Celje, voz-
niško dovoljenje. p-35086

Bromše Janez, Škapinova 8, Celje, spri-
čevalo. p-35084

Bučan Milan, Rašiška 3, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S389290,št.
reg. 47064. s-35403

Bučar Majda, Trtnikova ulica 9, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
894665, reg. št. 148762, izdala UE Ljub-
ljana. s-35255

Bučar Tanja, Lanišče 30, Škofljica, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 613431,
reg. št. 193941, izdala UE Ljubljana.
s-35529

Ceglar Mojca, Cirilova 7, Kranj, vozniš-
ko dovoljenje, kat. BGH, št. S 272586, št.
reg. 35159, izdala UE Kranj. s-35303

Celarc Tomislav, Kosovelova ulica 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,št.
S 842378, reg. št. 180116, izdala UE Ljub-
ljana. s-35479

Cigoj Alenka, Črniče 91, Črniče, vozniš-
ko dovoljenje št. S 252709, izdano 25. 11.
1992, izdala UE Ajdovščina. g-35263

Cimerman Erika, Smrekarjeva 26, Izola,
diplomo gostinske šole. g-35325

Cimolini Črt, Hubadova ulica 3, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
998867, reg. št. 206348, izdala UE Ljub-
ljana. s-35315

Cirman Andreja, Ulica Olge Mohorjeve
10, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 482636, reg. št. 194244, izda-
la UE Ljubljana. s-35308

Cvijanović Oliver, Goriška ulica 55, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1212466, reg. št. 221070, izdala UE Ljub-
ljana. s-35466

Čamernik Luka, Žibertova ulica 7, Ljub-
ljana, spričevalo o končani OŠ Spodnja Šiš-
ka, izdano dne 15. 6. 1994. s-35044

Čebular Darija, Sp. Sečovo 27a, Rogaš-
ka Slatina, vozniško dovoljenje, kat. BH, št.
18008. p-35067

Čeperlin Matjaž, Pod Javorjem št. 12,
Dol pri Hrastniku, spričevalo 3.in 4. letnika
Srednje tehnične šole v Celju, gradbeni od-
delek, izdan leta 1983 in 1984. s-35148

Čepin Drago, Partizanska 15, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
14686, izdala UE Ravne na Koroškem.
g-35328

Černe Vido, Nika Šturma 2, Sežana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 5798, izdala
UE Sežana. s-35186

Černec Uroš, Ul. Borisa Vinterja 10, Slo-
venske Konjice, vozniško dovoljenje, kat.
BCGH, ŠT. 10306. p-35025

Černuta Peter, Cesta 8. maja 1, Log pri
Brezovici, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 12475, izdala UE Vrhnika. s-35356

Češnovar Andrejka, Kržišnikova ulica 8,
Medvode, zaključno spričevalo Srednje
ekonomske šole, izdano leta 1991.
s-35004

Čimžar Ljubica, Tatinec 2, Preddvor, Al-
petourovo vozovnico, št. 419269, izdano
na ime Čamžar Rok. g-35242

Činkole Matjaž, Izletniška 25, Bled, voz-
niško dovoljenje, kat. BCGH. g-35581

Čoh Božo, Pristava 26, Pristava pri
Mest., vozniško dovoljenje št. 329.
p-35019

Čolig Vera, Gotovlje 122, Žalec, listino.
p-35051

Čolig Vera, Gotovlje 122, Žalec, vozniš-
ko dovoljenje, kat. BFGH, št. 000010380,
izdala UE Žalec. p-35117

Čomić Indira, Andreja Kumarja 12, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
44944, izdal LPP. s-35585

Čubej Igor, Ajševica 22, Nova Gorica,
vozniško dovoljenje. g-35554

Čuk Boris, Zatišje 2, Izola, vozniško do-
voljenje, kat. BFGH, št. 1603, izdala SO
Izola. g-35556

Čuk Lekše Marija, Puhova ulica 5, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpitu 3. let-
nika Kmetijskega šolskega centra Celje, po-
klicna vrtnarska šola, št. zaklj. izpita 33,
izdano 23. 6. 1973 v Celju. s-35361

Čunik Igor, Savinsko 15a, Makole, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 70001.
g-35427

Čurin Bojan, Središče ob Dravi 4, Sre-
dišče ob Dravi, spričevalo za šolsko le-
to1990/91, smer strojništvo. p-35049

Čurkovič Marjan, Cahova 14, Ankaran,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 7614, izdala
UE Koper. g-35113

Čučnik Ljubomir, Trebinjska 9, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1104645, št. reg. 44880. s-35406

Debevc Aleš, Ptujska ulica 10, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S933450, reg. št. 176224, izdala UE Ljub-
ljana. s-35626

Dejak Simona, Nasovče 24, Komenda,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 18919.
s-35393

Dekleva Boris, Beblerjev trg 1, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1077512, reg. št. 11597, izdala UE Ljub-
ljana. s-35511

Demšer Matjaž, Mala vas 46, Grosuplje,
dijaško mesečno vozovnico, št. 438.
s-35384

Dermastja Aleksander, C. Jaka Platiše
17, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S807097, št. reg. 35088, izdala UE
Kranj. g-35594

Dernulc Štefan, Paka 2, Kočevje, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. 11108.
s-35039

Divjak Henrik, Ul. Frankolovskih žrtev
35, Celje, vozniško dovoljenje št. 8543.
p-35162

Dizdarevič Semir, Brodarjev trg 7, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
35889. s-35265

Djukić Emina, C. na Svetje 3, Medvode,
dijaško izkaznico št. 76988, izdala Gimna-
zija Šentvid. s-35300

Dolar Veronika, Lilijska ul. 12, Velenje,
gimnazijsko spričevalo. p-35068

Dolenc Lilijana, Jamova cesta 72, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
36446, reg. št. 7311, izdala UE Cerknica.
s-35042

Dolenc Natalija, Mrharjeva ulica 8, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1076216, reg. št. 211353, izdala UE Ljub-
ljana. s-35208

Dolničar Mateja, Tržaška cesta 336,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje grad-
bene in ekonomske šole, izdano leta 1996.
s-35216

Domjan Bojan, Ulica Vide Janežičeve 13,
Ljubljana, delovno knjižico. s-35344

Doplihar Vasja, Laze 34, Vrtojba, Šem-
peter pri G., vozniško dovoljenje, kat. BGH.
g-35429

Draksler Sandi, Mucherjeva ulica 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 44422, reg. št. 181349, izdala UE
Ljubljana. s-35376

Draškovič Marija, Nedelica 86, Turnišče,
vozniško dovoljenje, kat. FGH, št. 7808,
izdala UE Lendava. p-35099

Drašler Rok, Tomažičeva ulica 91, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1163744, reg. št. 209417, izdala UE Ljub-
ljana. s-35522

Drgan Mojca, Cesta brigad 5, Novo me-
sto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
36342, izdala UE Novo mesto. s-35587

Drufovka Tina, Gramozna pot 7, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 16067.
s-35382

Dular Gregor, Brankova ulica 3, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 31767.
s-35448

Emeršič Irena, Hubadova ulica 20, Ljub-
ljana, potrdilo o opravljenem izpitu za poslo-
vodjo, izdano leta 1994-95. s-35020

Emeršič Mojca, Pod Hrasti 19, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1010049, reg. št. 181487, izdala UE Ljub-
ljana. s-35227

Emeršič Urška, Doslovče 26, Žirovnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, izdala UE
Jesenice. g-35560

Erbežnik Jan, Gerbičeva ulica 1, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.S
101705, reg. št. 155430, izdala UE Ljub-
ljana. s-35243

Ernestini Loredana, Sečovlje 81, Sečov-
lje, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 358,
izdala UE Piran. g-35108

Ernestini Loredana, Sečovlje 81, Sečov-
lje, listino. g-35169

Fabjan Marko, I. Suliča 14b, Šempeter
pri G., zaključno spričevalo OŠ Ivana Roba
Šempeter pri Gorici, za šolsko leto
1992/93. g-35413
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Falkner Aljoša, Kocjančičeva 11, Anka-
ran, vozniško dovoljenje št. 40683.
g-35114

Ferle Mateja, Bizoviška cesta 1b, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1106135, reg. št. 212331, izdala UE Ljub-
ljana. s-35552

Fister Marjan, Podnart 55, Podnart, voz-
no karto za relacijo Lipnica-Podnart, izdano
na ime Fister Luka. g-35171

Flego Damjan, Resslova 7, Koper, voz-
niško dovoljenje št. 27019, izdala UE Ko-
per. g-35258

Frece Božidar, Zaloška cesta 39, Ljub-
ljana, službeno izkaznico, reg. št. 2220013
F. s-35491

Friedel Smiljan, Obrtna 14, Izola, po-
morsko knjižico št. 0001277. g-35538

Furlan Igor, Med ogradami 40, Solkan,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 22460.
p-35140

Gabrijelčič Lukerija, Ložice 10, Anhovo,
vozniško dovoljenje. g-35121

Gajšek Marija, Potrčeva 6, Slovenska Bi-
strica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,št.
10588. g-35106

Gale Andrej, Ul. Željka Tonija 11a, Ljub-
ljana, zavarovalno polico št. 102740, izdala
Zavarovalnica Slovenica. s-35223

Galič Tina, Golnik 129, Golnik, Alpetou-
rovo vozovnico, izdano na ime pošiljatelja
za šolsko leto 1997/1998. g-35093

Gantar Franc, Partizanska c. 68, Žiri,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 1664,
izdala SO Škofja Loka. g-35120

Gartner Tatjana, Mašera Spasiča 15,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
37937, izdal LPP. s-35405

Gjorek Cvetka, Lendavska 37a, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje št. 12994.
p-35018

Gjorek Stanko, Lendavska 37a, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje št. 07379.
p-35017

Gnjezda Dora, Gore 22, Idrija, 4 delni-
ce, št. 00-674362, TF 065 72-363.
g-35174

Godnič Irena, Verdijeva 10, Piran, potr-
dilo o zaključenem šolanju Srednje ekonom-
ske in družboslovne šole Koper, št. pot.
P/35, izdano dne 20. 12. 1984 na ime
Arčan Irena. g-35009

Golež Nevenka, C. na Roglo 117, Zre-
če, spričevalo o zaključnem izpitu Šole za
prodajalce, za leto 1979/80. p-35178

Golobič Tina, Cesta Tončke Čeč 63, Tr-
bovlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
9226, izdala UE Trbovlje. s-35395

Gorenc Štefan, Rihpovec 10, Trebnje,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S
437045, reg. št. 5351, izdala UE Trebnje.
s-35628

Gorišek Boštjan, Marija Gradec 76, Laš-
ko, vozniško dovoljenje št. 10406. p-35003

Gradišar Franc, Moškričeva 46, Ljublja-
na, diplomo Srednje šole tehniških strok
Franca Leskoška-Luke Ljubljana, izdana v
Ljubljani, dne 25. 6. 1985. s-35618

Grahek Bojan, Reboljeva 3, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
S1106872, št. reg. 65704. s-35409

Gregl Jernej, Stara vas 62B, Bizeljsko,
vozniško dovoljenje. p-35064

Gregorič Rozalija, Golo 39, Ig, preklic
preklica spričevala o zaključnem izpitu, ob-
javljenega v Ur. l. RS, št. 32/98, s-32214.
s-35006

Grešak Jože, Turje 13a, Dol pri Hrastni-
ku, spričevalo II. polletja 3. letnika TSEŠ
elektro šole, šibki tok, Trbovlje, za šolsko
leto 1975/76. g-35010

Grižon Aleš, Nova vas 61, Sečovlje, za-
varovalno polico št. 0491591. g-35484

Grobovšek Anica, Gradnikova 39, Ra-
dovljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št.22675. g-35592

Grošelj Gorazd, Valvazorjeva 24, Izlake,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 9382.
p-35141

Grošelj Janez, Jarška cesta 29, Domža-
le, spričevalo o zaključnem izpitu gimnazije
pedagoške smeri v Ljubljani - družboslovna
jezikovna smer, št. 22, izdano v Ljubljani,
dne 25. 6. 1981. s-35027

Gulja Milojka, Tržaška c. 3, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7751.
p-35020

Gumzej Vanda, Dolenjska cesta 45b,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1135638, reg. št. 203377, izdala UE
Ljubljana. s-35251

Gutnik Tomaž, Sinja Gorica 86, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
št.11084, izdala UE Vrhnika. s-35507

Guček Boštjan, Gorica pri Dobjem 7,
Dobje, dijaško mesečno vozovnico, št.
8759. s-35387

Gvardjančič Ana, Puhova ulica 4, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.S
483071, reg. št. 194691, izdala UE Ljub-
ljana. s-35573

Haler Renata, Rudnik I 11, Ljubljana,
diplomo Srednje računalniške šole, izdana
leta 1993. s-35503

Hodnik Martin, Iršičeva 10, Celje, voz-
niško dovoljenje št. 29936. p-35087

Horjak Irena, Pot na grad 2, Laško, za-
varovalno polico št. 554929, izdala Zavaro-
valnica Adriatic. p-35088

Horvat Andrej, Trstenjakova 51, Murska So-
bota, vozniško dovoljenje št. 21594. p-35180

Horvat Igor, Hradetskega cesta 39, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
185011, reg. št. 179471, izdala UE Ljub-
ljana. s-35222

Horvat Milan, Vanča vas 67a, Tišina, voz-
niško dovoljenje št. 19091. p-35080

Horvat Mirko, Gornji Lakoš 148/a, Len-
dava, diplomo za reševalca iz vode, št. 43
in izkaznico za reševalca iz vode. g-35012

Hribljan Katarina, Celovška cesta 263,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1213308, reg. št. 221476, izdala UE
Ljubljana. g-35282

Hrovat Mateja, Sp. Roje 3, Šempeter v
Sav. dolini, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1242497, izdala UE Žalec. p-35160

Hršak Mitjan, Dol pri Ljubljani 5a, Dol pri
Ljubljani, potrdilo o strokovni usposobljenosti
za trgovskega poslovodjo, izdala Gospodar-
ska zbornica Slovenije leta 1995. s-35373

Iglič Anton, Gostičeva 11, Radomlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
785568, reg. št. 17131, izdala UE Domža-
le. s-35030

Imširović Sonja, Ul. 21. oktobra 15, Čr-
nomelj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
977, izdala UE Črnomelj. p-35171

Intihar Uroš, Šišenska cesta 38, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št.S1189550, št. reg. 201758. s-35137

Jager Marko, Chengdujska cesta 16,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
42071. s-35138

Jakončič Teja, Vipolže 14a, Dobrovo,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Ljubljana
Šiška, izdano leta 1997. s-35071

Jakše Marko, I. Suliča 6/b, Šempeter
pri G., vozniško dovoljenje. g-35425

Jamnik Gregor, Martinčeva ulica 48,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 845289, reg. št. 145636, izdala UE
Ljubljana. s-35434

Janža Robert, Puconci 52, Puconci, in-
deks, št. A 15114, izdala Biotehniška fakul-
teta leta 1991. s-35518

Janžekovič Mitja, Kovorska 47, Tržič,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
7021, izdala Občina Tržič. g-35333

Jauh Jaka, C. na Brdo 12, Kranj, Alpe-
tourovo vozovnico št. 417872. g-35254

Jeglič Franc, Bistrica 14, Duplje, vozniš-
ko dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
1130194, reg. št. 43426, izdala UE Kranj.
g-35008

Jejčič Igor, Šmarje 38, Branik, vozniško
dovoljenje, kat. BCEGH, št. S 832008, iz-
dala UE Ajdovščina. g-35453

Jeklič-Oset Helena-Olga, Jakčeva ulica
39, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 245352, reg. št. 27567, izda-
la UE Ljubljana. s-35311

Jelača Roman, Ul. morje 17, Fram, voz-
niško dovoljenje, kat. BCDEGH, št.
106951, izdala UE Maribor. s-35073

Jelen Eva, Vetrišče 1, Nova Gorica, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH. s-35366

Jenko Vinko, Šempetrska 45a, Kranj, Al-
petourovo vozovnico, št. 486725. g-35253

Jeran Luka, Gorkičeva ulica 2, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S165559, reg. št. 218376, izdala UE Ljub-
ljana. s-35164

Jerebic Anton, Melinci 37, Beltinci, voz-
niško dovoljenje št. 2889. p-35021

Jerina Špela, Sinja Gorica 83, Vrhnika,
dijaško mesečno vozovnico, št. 2478.
s-35574

Jerman Jernej, Partizanska 2, Koper,
vozniško dovoljenje, kat. ABC, št. 21385,
izdala UE Koper. g-35576

Jevšenak Hren Tatjana, Brinjeva gora 2,
Zreče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
8135. P-35145

Ječnik Borut, Rakovica 3, Zgornja Be-
snica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
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808383, reg. št. 307141, izdala UE Kranj.
g-35419

Jovič Gordana, Blaževa ulica 10, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
13029. g-35119

Judec Beno, Kidričeva 4, Žalec, vozniš-
ko dovoljenje, kat. BGH, št. S 21026, izda-
la UE Žalec. p-35073

Jug Iztok, Topniška ulica 17, Ljubljana,
delovno knjižico, ser. št. 171724, reg. št.
10179. s-35069

Jurančič Gabrijel, Poljanska 75, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 7292.
s-35205

Jusufagić Vasva, Veliki Dubovik, Bosan-
ska Krupa, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1096961, reg. št. 213811, izdala UE
Ljubljana. s-35508

Kalan Branko, Stara Loka 109, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
18269, izdala UE Škofja Loka. s-35022

Kaltak Kemal, Cesta Zasavskega bata-
ljona 22, Litija, zavarovalno polico št.
00101158906, izdala Zavarovalnica Slove-
nica. s-35054

Kalčič Alenka, Lepodvorska ulica 1,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 484061, reg. št. 56038, izdala UE
Ljubljana. s-35625

Karas Jakob, Ciril Metodova 13, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje. p-35079

Karnet Gorazd, Radenski vrh 34, Ra-
denci, letno spričevalo, za šolsko leto
1996/97. p-35128

Kelc Igor, Meje 21, Cirkulane, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. 30080, izdala UE
Ptuj. g-35194

Kelenc Maja, Kraigherjeva 33, Ptuj, spri-
čevalo 2. in 3. letnika, za šolska leta
1995/96 in 1996/97. g-35014

Kerec-Černeka Lilijana, Ulica Metoda Mi-
kuža 16, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 216442, S 1188903, izdala UE
Ljubljana. s-351840

Kerezovič Želimira, Tržaška 8, Izola, spri-
čevalo št. T-156, SDEŠ Koper, izdano 1. 7.
1988. g-35124

Kerin Robert, Raka 33, Raka, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 14803. p-35060

Kernev Marija, Ul. 9. korpusa 34, Piran,
vpisni list za čoln PI-1723, izdan 19. 3.
1981, št. 01/03-136/81. g-35090

Klemen Jasmina, Tonkova c. 6, Kiso-
vec, letno vozovnico št. 10-39. p-35006

Klemenčič Maksimiljan, Tomšičeva 2,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1091402, št. reg. 15438, izdala UE
Kranj. s-35606

Kljun Ana, Ulica Polonce Čude 11, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S769000, št. reg. 92529. s-35391

Kmetec Marjeta, Ljubljanska c. 4d, Gro-
suplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
16659. s-35410

Knafeljc Jure, Dolomitska ulica 9, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
20614. s-35174

Knap Marija, Vnanje Gorice Podpeška
c. 114, Notranje Gorice, vozniško dovolje-

nje, kat. BGH, št. S1012926, št. reg.
167534. s-35394

Knavs Frančiška, Ulica bratov Učakar
54, Ljubljana, delovno knjižico. s-35495

Kožuh Alojz, Suha 22, Škofja Loka, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCFGH, št. 12920,
izdala UE Škofja Loka. s-35386

Kobal Andrej, Ulica ob stolpu 6a, Izola,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 7102,
izdala UE Izola. g-35417

Kocijančič Gregor, Litijska cesta 151,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1097157, št. reg. 213958. s-35397

Kocjan Vinko, Butoraj št. 1, Črnomelj,
delovno knjižico, zap. št. 4742, ser. št. A
888358, izdana dne 27. 6. 1969 pri UE
Črnomelj. s-35377

Koderman Mija, Jazbečeva pot 7, Ljub-
ljana, študentsko izkaznico, št. 18940053,
izdala Filozofska fakulteta Ljubljana leta
1997. s-35482

Kolar Lea, Bežigrajska 13, Celje, zeleni
karti št. 00445916 in št. 00506775, izdala
Zavarovalna družba Adriatic. g-35321

Koleša Ivanka, Ob potoku 11a, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
514609, reg. št. 138696, izdala UE Ljub-
ljana. s-35347

Količ Tatjana, Parecag 101a, Sečovlje,
vozniško dovoljenje, kat. AB, št. 8566, iz-
dala UE Piran. g-35438

Komar Aleksander, Bernikova 4, Dom-
žale, zavarovalno polico, št. 486711, izdala
zavarovalnica Adriatic. s-35584

Komel Tanja, Bilje 43, Renče, vozniško
dovoljenje. g-35555

Konaković Zlatko, Ul. Franca Mlakarja
42, Ljubljana, potrdilo o zaključnem izpitu
Poklicne šole za slikopleskarstvo v Kranju,
izdano leta 1969. s-35535

Kondić Djuradj, Obrtniška 3, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. BC, št. 6294, iz-
dala UE Grosuplje. s-35623

Kopinič Miran, Obala 126, Portorož, za-
varovalno polico št. AO 568160, velja od15.
2. 1997 do 15. 2. 1998. g-35236

Koplan Boštjan, Karantanska 1, Domža-
le, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
615247, reg. št. 26237, izdala UE Domža-
le. s-35527

Korelc Aleš, Pot v hribec 16, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1049234, reg. št. 207661, izdala UE Ljub-
ljana. s-35480

Korošec Matjaž, Gospodinjska 19, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.S
927506, št. reg. 125377. s-35600

Korošec Mojca, Nemška vas 18, Ribni-
ca, dijaško mesečno vozovnico, št. 1263.
s-35619

Kos Darko, Cankarjeva ulica 4, Radovlji-
ca, delovno knjižico. s-35290

Kosec Tomaž, Križ 55c, Komenda, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 18876, iz-
dala UE Kamnik. s-35070

Kosi Alenka, Konjsko 12, Vojnik, indeks.
p-35031

Kosi Aljoša, Glinškova ploščad 19, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S

999184, reg. št. 206628, izdala UE Ljub-
ljana. s-35085

Kotnik Anja, Gorenje jezero 31, Graho-
vo, spričevalo 1. letnika Srednje zdravstve-
ne šole, izdano leta 1991 na ime Sanković
Anja. s-35621

Kous Darinka, Puconci 232, Puconci,
spričevalo za šolsko leto 1975/76.
p-35023

Kovač Damjan, Marija Gradec 20, Laš-
ko, diplomo št. 4627, izdana 20. 6. 1990.
g-35123

Kovač Željko, Ljubeljska ulica 15, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
31840. s-35494

Kovačič Matej, Adamičeva ulica 18,
Ljubljana, spričevalo 2. letnike Srednje šole
tehničnih strok in osebnih storitev, izdano
leta 1997. s-35631

Kozar Alenka, Celjska cesta 38, Slovenj
Gradec, indeks Visoke šole za zdravstvo,
izdan leta 1997. s-35075

Kozar Anton, Ul. Zapučke 16, Vrtojba,
Šempeter, vozniško dovoljenje, kat. ABCF-
GH. g-35260

Kozar Vlado, Ivanjševski vrh 42 d, Spod-
nji Ivanjci, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 9601. g-35590

Kozina Vesna, Bernekerjeva 35, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 12944.
s-35081

Košir Anton, Cegelnica 32, Novo me-
sto, zaključno spričevalo Lesnoindustrijske
šole Škofja Loka, za šolsko leto 1968/69.
g-35127

Košir Anton, V Kolnik 5, Notranje Gori-
ce, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1106714, št. reg. 166782. s-35276

Koški Zlatka, Gašperšičeva ulica 6, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1135769, reg. št. 83455, izdala UE Ljub-
ljana. s-35131

Kočet Majda, Danijel 74, Trbonje, spri-
čevala 1., 2. in 3. letnika Zdravstvene šole
Slovenj Gradec, za leta 1976–1981.
g-35323

Kržišnik Valerij, Lože 10/b, Vipava, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 38032, iz-
dala UE Ajdovščina. g-35583

Krahler Cvetka, Stanjevci 82, Gornji Pe-
trovci, vozniško dovoljenje, kat. BF, št.
23126. p-35062

Kraigher Jurij-Stojan, Ulica Bratov Uča-
kar 76, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 653395, reg. št. 14881, izdala
UE Ljubljana. s-35380

Krajnc Pavel, Mlakarjeva 63, Trzin, potr-
dilo o usposobljenosti voditelja čolna št.
02/13-45/94. g-35320

Krajnik Tatjana, Godešič 63a, Škofja Lo-
ka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
15752, izdala UE Škofja Loka. s-35372

Kralj Marta, Dolga leša 3, Ormož, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 5772, izdala
UE Ormož. g-35181

Kramer Andraj, Kunšperk 17, Bistrica
ob Sotli, certifikat za prevoz nevarnih snovi,
št. 010538, izdala MNZ Ljubljana, dne 21.
11. 1997. g-35178
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Kranjc Nataša, Stara cesta 10, Logatec,
indeks Trgovske šole, izdano na ime Brus
Nataša. s-35210

Krančan Gizela, Žiče 87, Loče pri Polj-
čanah, indeks Fakultete za družbene vede,
št. 21013523. s-25045

Kremžar Luka, Celovška 143, Ljubljana,
preklic indeksa Pravne fakultete, št.
20950208, objavljen v UL RS, št. 32/98.
s-35318

Kresal Zlatko, Lužiško-Srbska ulica 67,
Ljubljana, kupone k zavarovalni polici št.
0473799, izdala Zavarovalnica Tilia.
s-35301

Križnič Marko, Gorenja vas 51, Kanal,
vozniško dovoljenje. g-35256

Krumpak Darja, Sv. Florjan 40, Roga-
tec, vozniško dovoljenje št. 15499.
p-35041

Kuhar Darja, Polje 357, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 730105,
reg. št. 120488, izdala UE Ljubljana.
s-35370

Kuharič Damjan, Senvešci 37, Velika
Nedelja, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
reg. št. 8009, izdala UE Ormož. g-35112

Kumelj Ivanka, Kandijska 41, Novo me-
sto, spričevalo 3. letnika Upravne admini-
strativne šole Novo mesto, za šolsko leto
1972/73, izdano junija 1973 leta. s-35026

Kunej Andreja, Spodnji Rudnik II 39,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,št.
S 935009, reg. št. 153510, izdala UE Ljub-
ljana. s-35299

Kupljen Gabrijela, Leše 77, Prevalje,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 15177,
izdala UE Ravne na Koroškem. g-35563

Kurilo Marija, Reška ulica 33, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1135186, reg. št. 214938, izdala UE
Ljubljana. p-35109

Kurilo Marija, Reška ulica 33, Ljubljana,
preklic preklica vozniškega dovoljenja, ob-
javljenega v Ur. l. RS, št. 33/97, s-33292.
p-35110

Kvržić Radovan, Smrtnikova ulica 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1189137, reg. št. 138094, izdala UE
Ljubljana. s-35233

Lah Jernej, Kuratova 31, Kokrica, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
638725, reg. št. 33893, izdala UE Kranj.
g-35423

Lah Jože, Dolga vas 32a, Lendava, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 24720, iz-
dala UE Velenje. p-35118

Laković Marija, Kunaverjeva ulica 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 319727, reg. št. 11520, izdala UE
Ljubljana. s-35296

Lalović Robert, Zadružna 12, Černelav-
ci, Murska Sobota, vozniško dovoljenje št.
23228. p-35002

Lambergar Janez, Melikova ulica 108,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,št.
S 972156, reg. št. 98312. s-35520

Lamut Dušan, Poljčane 31, Poljčane,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 13635.
g-35190

Lasič Andraž, Obmejna 48, Vrtojba,
Šempeter, spričevalo 3. letnika Srednje šo-
le Nova Gorica, izdano leta 1997. g-35130

Lazar Mauricijo, Praproče 25, Črni Kal,
delovno knjižico. s-35319

Lazar Nadja, Gotska ulica 3, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1042184, reg. št. 203053, izdala UE Ljub-
ljana. s-35002

Leban Nevenka, Rimska cesta 7a, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1107667, reg. št. 211970, izdala UE Ljub-
ljana. s-35279

Leben Nika, Šišenska cesta 74, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1164912, reg. št. 218505, izdala UE Ljub-
ljana. s-35024

Leitner Carmen, Zadobrova 48, Škofja
vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
30604. p-35158

Lesjak Primož, Obrtniška cesta 3, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje gradbene in ekonomske šole. s-35161

Leskovšek Ksenija, Kraigherjeva 28, Ce-
lje, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 40824.
p-35148

Levac Silvo, Dantejeva 43, Izola, vozniš-
ko dovoljenje, kat. BGH, št. 8513. g-35603

Lik Andreja-Regina, Janezovo polje 14,
Ljubno ob Savinji, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 7919, izdala UE Mozirje. s-35512

Lipoglavšek Marko, Novi Log 19/a,
Hrastnik, osnovnošolsko spričevalo.
p-35143

Lož Uroš, Na gmajni 7, Mengeš, vozniš-
ko dovoljenje, kat. H, št. S 1229011, reg.
št. 32806, izdala UE Domžale. s-35105

Logar Katja, Rovte 104f, Rovte, vozniš-
ko dovoljenje, kat. BGH, št. S 1168555,
reg. št. 6636, izdala UE Logatec. s-35381

Lončar Slobodan, Nazorjeva ulica 12,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
170398, reg. št. 9006, izdala UE Kranj.
s-35086

Ločnikar Borut, Masljeva 9, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
785516, reg. št. 23535, izdala UE Domža-
le. s-35040

Lukan Tomaž, Češnjice v Tuhinju 15,
Laze v Tuhinju, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. 16204, izdala UE Kamnik.
s-35365

Lupše Janez, Erjavčeva 15, Celje, voz-
niško dovoljenje št. 14874. p-35120

Matijević Igor, V Murglah 237, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S891660, št. reg. 141817. s-35617

Magdič Katarina, Cankarjeva 21, Raki-
čan, Murska Sobota, vozniško dovoljenje.
p-35063

Magdič Milan, Pod logom 26, Turnišče,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 11273,
izdala UE Lendava. p-35039

Majerhold Tomaž, Privoz 7a, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 4203.
s-35629

Mak Robert, Prešernova 8, Logatec, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 2033.
s-35278

Makovec Marko, Velike Žablje 2, Do-
bravlje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št.S 123683. g-35329

Makovšek Alenka, Partizanska 35, Op-
lotnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št.17719. g-35604

Marn Igor, Ulica bratov Učakar 80, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S631980, št. reg. 57067. s-35596

Marolt Mateja, Palmejeva 8, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 3243.
s-35517

Maroša Anton, Melinci 160, Beltinci,
vozniško dovoljenje št. 25279. p-35007

Martelanc Kristina, Milano n. 27, Trst,
indeks Visoke šole za socialno delo Ljublja-
na, izdan leta 1990. s-35135

Martinuč Aleš, Miren št. 160, Miren, voz-
niško dovoljenje. g-35116

Marš Irena, Trg 14. divizije 2, Senovo,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 12182.
g-35116

Mavrič Darinka, Podgrad 7a, Podgrad,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
661192, izdala UE Ilirska Bistrica. s-35142

Mavrič Gregor, Polje 361, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. S 1013447,
reg. št. 204022.F s-35202

Maček Aleš, Spodnje Gameljne 2a, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
565425, reg. št. 184728, izdala UE Ljub-
ljana. s-35028

Meden Matjaž, Bratovševa ploščad 25,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,št.
S 1243754, reg. št. 222953, izdala UE
Ljubljana. s-35456

Mehdič Ifeta, Ul. svobode 51, Piran, voz-
niško dovoljenje, kat. B, št. 6731, izdala
UE Piran. g-35179

Mekicar Jernej, Ulica Slave Klavora 1,
Murska Sobota, indeks Medicinske fakulte-
te, št. 41940016, izdan leta 1994.
s-35622

Mesarič Erika, Gančani 30, Beltinci, li-
stino. š-35043

Mestnik Ferdinand, Steklarska ul. 11,
Rogaška Slatina, spričevalo 3. letnika Sred-
nje tehniške šole Celje, gradbena usmeri-
tev, za šolsko leto 1982/83. g-35177

Metlika Darko, Kažipotna 3, Izola, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 5965, izdala
SO Izola. g-35486

Mikeln Matjaž, Novinarska 1/a, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
843247, reg. št. 72906, izdala UE Ljublja-
na. p-35102

Mikl Bojan, Blaguš 9, Sveti Jurij ob Ščav-
nici, vozniško dovoljenje, kat. H, št. 12767,
izdala UE Gornja Radgona. g-35515

Minović Dušan, Puhova ulica 16, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št.
S 135818, reg. št. 48718, izdala UE Ljub-
ljana. s-35620

Mirkovič Petra, Vipavska 36, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 35431, iz-
dal LPP. s-35402

Mitrič Tatjana, Povšetova ulica 104,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 100743, reg. št. 5576, izdala UE
Ljubljana. s-35079
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Mlakar Rado, Merče 29, Sežana, spri-
čevalo. p-35163

Mlakar Vera, Slovenska 46, Središče ob
Dravi, delovno knjižico. p-35050

Mlinar Igor, Pot v Bitnje 44, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. B, št. 38031, izdala
UE Kranj. s-35478

Mlinšek Marjana, Vitanje 148, Vitanje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11098.
p-35164

Mohorič Maja, Hraše 56, Smlednik, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S
931855,reg. št. 174880, izdala UE Ljublja-
na. s-35450

Morando Stanko, Renški podkraj 26,
Renče, vozniško dovoljenje, kat. BGH.
g-35431

Morovič Andrej, II. prekomorske briga-
de 21a, Koper, vozniško dovoljenje, št.
23270, izdala UE Koper. g-35109

Mramor Janez, Polje Cesta XL 6, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S388015, št. reg. 37586. s-35598

Mrkun Aleš, Trg Oktobrske revolucije 6,
Ljubljana, diplomo Srednje šole za elektro-
tehniko in energetiko v Ljubljani, izdana leta
1990. s-35521

Muhvič Gregor, V Karlovce 29, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1165482, reg. št. 193072, izdala UE Ljub-
ljana. s-35516

Mustafić Sejfulah, Dobro selo 92, Bu-
žim, spričevalo 3. letnika Poklicne gradbe-
ne šole Ivana Kavčiča, izdano leta 1982.
s-35098

Muzlovič Marija, Brodarska ulica 8, Liti-
ja, spričevalo o zaključnem šolanju Poklic-
ne gostinske šole, smer kuhar, izdano leta
1973 na ime Kodrič Marija. s-35063

Nemanič Oto, Gornja Lokvica 32, Metli-
ka, spričevalo o zaključnem izpitu 2. letnika
Poklicne gradbene šole Ivana Kavčiča v
Ljubljani, izdano 3. 9. 1971 leta. s-35579

Novak Dušan, Sv. Jurij 7, Rogatec, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 8294, izdala
UE Šmarje pri Jelšah. p-35176

Novak Franci, Primšarjeva ulica 1, Cerk-
nica, spričevalo o plovnosti zrakoplova, reg.
št. S5 PKX, št. reg. 1063. s-35021

Novak Janez, Kersnikova 1, Mengeš,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
944822, reg. št. 27948, izdala UE Domža-
le. s-35306

Novak Mirko, Cilenškova ulica 34, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
926888, reg. št. 144671, izdala UE Ljub-
ljana. s-35537

Obermajer Dušanka, Strossmayerjeva
ulica 12, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 935026, reg. št. 145274, izda-
la UE Ljubljana. s-35472

Oberski Franc, Župančičeva 5, Rogaš-
ka Slatina, spričevalo 3. letnika ŠCBK Ce-
lje, smer avtomehanik, izdano za leto
1974/75. g-35241

Oblak Simon, Pijava Gorica 31, Škoflji-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S121588, reg. št. 191779, izdala UE Ljub-
ljana. s-35379

Oder Zvonimir, Šolska 50, Mislinja, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. 11161,
izdala UE Slovenj Gradec. g-35562

Orešnik Peter, Prečna pot 12, Prelog,
Domžale, spričevalo 3. letnika Šolskega
centra Rudolf Maister Kamnik - Gimnazija,
izdano leta 1997. g-35126

Ostrež Franci, Jevnica 58, Kresnice,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 18810,
izdala UE Litija. p-35142

Otorepec Darja, Mariborska c. 179,
Škofja vas, indeks UM EPF Maribor, št.
81526886, izdan 10. 10. 1997. p-35105

Panjter Rudi, Brode 35, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 17747,
izdala UE Škofja Loka. s-35353

Pasol Arben, Obala 45, Portorož, delov-
no knjižico. g-35540

Pavlilč Jošt, Ulica Milana Majcna 29a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 887771, reg. št. 109999, izdala UE
Ljubljana. s-35269

Pavlin Tanja, Barje 18, Nova Gorica, voz-
niško dovoljenje, kat. B, izdala UE Nova
Gorica. g-35193

Pavlinjek Slavko, Panonska 6, Beltinci,
vozniško dovoljenje. p-35005

Pavlovič Branko, Trg 25. maja 9, Dobro-
vo, vozniško dovoljenje. g-35266

Pavošev Mario, Novi Log 13, Hrastnik,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 7008, iz-
dala UE Hrastnik. g-35440

Pavšič Špela, visoko 6/a, Visoko, vozno
karto št. 479692. g-35252

Pehnec Darko, Seidlova cesta 34, Novo
mesto, preklicuje uradno potrdilo za reg.
vozila VW Polo classic 1.6. TIP GV2051, št.
šasije WVWZZZ6KZWR579352, št. motor-
ja AEE593823. s-35248

Peklaj Andreja, Medno 6, Ljubljana, de-
lovno knjižico. s-35349

Peljhan Matej, Col št. 66, Col, potrdilo o
usposobljenosti za voditelja čolna, št.
02/13-1675/98 VČ-514/98. s-35185

Pelko Mirko, Zrinjskega cesta 5a, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
62182, reg. št. 133047, izdala UE Ljublja-
na. s-35455

Penko Janko, Grobišče 22, Prestranek,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
10400, izdala UE Postojna. g-35578

Perko Uroš, Kunaverjeva ulica 12, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
3717,. s-35374

Pernat Frančišek, Draženci 34c, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 6340,
izdala UE Ptuj. g-35335

Petavs Miha, Hrib 13, Vrhnika, dijaško
mesečno vozovnico, št. 2712. s-35324

Peterka Emerik, Lamutova 2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
843697, reg. št. 112659. s-35614

Peterka Emerik, Lamutova 2, Ljubljana,
evedinčni list za čoln, št. 02/13-867/88.
s-35616

Petrak Milan, Šmarjeta 70, Škofja vas,
diplomo Srednje tehnične šole Celje, izda-
na leta 1990. g-35011

Petrič Silvo, Srednja Kanomlja št. 11,
Spodnja Idrija, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 158948, reg. št. 7818, izdala
UE Idrija. p-35168

Petrović Željko, Osojna pot 3, Ljubljana,
delovno knjižico. s-35285

Petrovič Jožef, Godovič 723, Idrija, voz-
niško dovoljenje. p-35015

Pešut Barbara, Ulica bratov Učakar 52u,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 892049, reg. št. 121154. s-35037

Pečar Izidor, C. 4. julija 62b, Krško, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Poklicne kovi-
narske šole v Krškem, izdano 4. 9. 1980.
g-35326

Pihlar Boštjan, Radomerje 1e, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9226,
izdala UE Ljutomer. p-35074

Pikl Mirko, Volog 15, Šmartno ob Dreti,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
gradbene šole Ivana Kavčiča, izdano leta
1976 v Ljubljani. s-35250

Pintarič Marjan, Tržaška cesta 121, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
613326, reg. št. 79737, izdala UE Ljublja-
na. s-35047

Pipan Matjaž, Trubarjeva 18, Nova Gori-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH. g-35561

Pirc Albert, Ravni 13, Krško, vozniško do-
voljenje, kat. BCEFGH, št. 3349. p-35014

Pivec Bojan, Zidanškova 9/a, Šentjur,
spričevalo 3. letnika Srednje tehniške grad-
bene šole v Celju, za šolsko leto 1976/77.
g-35237

Pičulin Uroš, Ješetova 15, Kranj, Alpe-
tourovo vozovnico. g-35094

Planinšek Goran, Godinska c. 15, Muta,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 2739, izdala
UE Radlje ob Dravi. p-35090

Pleško Jože, Blatna Brezovica 73, Vrh-
nika, zavarovalno polico št. 0426747, izda-
la Zavarovalnica Tilia. s-35143

Podbrežnik Darko, Gajstrova pot 11,
Šentjur, spričevalo 3. letnika Srednje teh-
nične šole Celje, gradbena smer, izdano
leta 1973. s-35158

Podgornik Kenda Ivica, Čiginj 52, Tol-
min, zaključnega izpita Srednje ekonomske
in trgovske šole Nova Gorica, izdano leta
1983 na ime Podgornik Ivica. g-35548

Podpečan Marija, Tomšičeva 3, Slovenj
Gradec, letno spričevalo za 4. letnik Grad-
bene tehniške šole Ljubljana, odsek za vi-
soke gradnje. s-35322

Podvratnik Aleš, Dragomerška cesta 23,
Dragomer, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 10741, izdala UE Vrhnika. s-35572

Pogačnik Mira, Sp. Gorje 149a, Gorje,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
13844. g-35117

Pogačnik Zdenka, Cankarjeva 16, Bled,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 12087.
g-35564

Pokrajac Darja, Šlandrova ul. 37, Ro-
gaška Slatina, vozniško dovoljenje št. 2737.
p-35016

Polegek Branko, Vešenik 15, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje ŠT. 9472.
p-35144
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Polignone Eva, Makole 3, Makole, voz-
niško dovoljenje, kat. H, št. 16458.
g-35445

Pompe Andrej, Razbor 42, Loka pri Zi-
danem mostu, vozniško dovoljenje, kat. AB-
CEFGH, št. 7766. p-35129

Popič Marko, Trstenjakova 14, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10111, izdala UE Slovenj Gradec. g-35104

Popovič Boris, Bošamavia 62, Koper,
vozniško dovoljenje št. 6638, izdala UE Ko-
per. g-35115

Poslek Metka, Strmolska 6, Rogatec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 14909.
p-35004

Povše Urška, Pot na Fužine 39, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1097562, reg. št. 187886, izdala UE
Ljubljana. s-35476

Prašnikar Bojan, Troščine 15, Grosup-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
16560. s-35390

Prašnikar Tina, Vrba 3, Lukovica, vozniš-
ko dovoljenje, kat. BGH, št. S 001174881,
reg. št. 31512, izdala UE Domžale.
s-35345

Prebil Iztok, Kamnik pod Krimom 161,
Preserje, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 1001833, reg. št. 114395, izdala UE
Ljubljana. s-35462

Premelč Andraž, Pot na grič 16, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 3211.
s-35351

Pretner Marko, Trenta 8, Soča, vozniš-
ko dovoljenje, kat. BGH, št. S 000935562,
izdala UE Tolmin. g-35147

Prešeren Peter, Vrbje 36, Radovljica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH. g-35436

Prosen Janez, Žažar 27b, Horjul, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
512360, reg. št. 188901, izdala UE Ljub-
ljana. s-35368

Prosen Lončar Olga, Cesta na klanec
34, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 643136, reg. št. 17279, izdala UE
Kranj. g-35487

Prušek Irena, Ter 42, Ljubno ob Savinji,
vozniško dovoljenje. p-35008

Puc Mateja, Col 36, Col, vozniško dovo-
ljenje, kat. BGH, št. S 1225734, izdala UE
Ajdovščina. g-35505

Pungaršek Franci, Vič 16, Dravograd,
vozniško dovoljenje. p-35150

Pungerčar Maja, Drenov grič 71, Vrhni-
ka, letno spričevalo 2. letnika Srednje kemij-
ske šole, za šolsko leto 1994/95. s-35346

Pušnik Ernest, Nova cerkev 51a, Nova
cerkev, spričevalo 3. in 4. letnika STŠ Ce-
lje, smer gradbeni tehnik. g-35122

Radič Vilko, Cesta Jaka Platiše 13,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
868583, reg. št. 17195, izdala UE Radov-
ljica. g-35144

Radmanić Katarina, Polje, C. V/4, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1009847, reg. št. 202408, izdala UE Ljub-
ljana. s-35224

Radoš Melink, Gradnikova 12, Kanal,
službeno izkaznico. g-35092

Rahimić Mustafa, Cesta komandanta
Staneta 32, Medvode, delovno knjižico.
s-35528

Rainer Alenka, Tomšičeva 49, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
3956, izdala UE Slovenj Gradec. g-35570

Rajbar Geza, Lendavsko naselje 17,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje št.
11077. p-35124

Rakovič Aleš, Kidričeva 14, Kočevje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11642.
g-35261

Rakuša Stanka, Obrež 119, Središče
ob Dravi, zavarovalno polico št. ZK
0410796, AA-PT 8222, ZK 0540024,
0567581, izdala Zavarovalnica Adriatic,
d.d. g-35411

Raznožnik Vilibald-Drago, Meškova ul.
4, Celje, vozniško dovoljenje št. 6485.
p-35147

Režonja Barbara, Vodmatska 18, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
19006. s-35360

Rejec Jožica, Knape 14, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 8696,
izdala UE Škofja Loka. s-35355

Rep Kristina, Maroltova ulica 11, Ljublja-
na, maturitetno spričevalo Gimnazije Ledi-
na, izdano leta 1995. s-35357

Retelj Franc, Markljeva 15, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 23366,
izdala UE Novo mesto. s-35049

Rihtar Rafko, Pavšičeva 4, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu CSŠ - avto-
mehanska šola Ljubljana, št. 2231, izdano
dne 24. 9. 1969. s-35061

Ritoša Silvio, Prečna pot 5, Portorož,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 10961, iz-
dala UE Piran. g-35444

Robek Drago, Trška gora 36/a, Otočec,
delovno knjižico, izdano v Novem mestu.
g-35091

Robida Bojana, Tominškova ulica 61,
Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
veterinarske šole, izdani leta 1975 in 1976.
s-35043

Rojnik Črtomir, Zofke Kvedrove 9a, Ce-
lje, vozniško dovoljenje št. 15430. p-35057

Rozman Gregor, Višnarjeva 6, Medvo-
de, vozniško dovoljenje. g-35111

Rudman Vera, Katreževa pot 4, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
844247, reg. št. 148682, izdala UE Ljub-
ljana. s-35196

Rudolf Lilijana, Gregorčičev drevored 5,
Postojna, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
8923, izdala UE Postojna. s-35389

Rušt Valentin, Trubarjeva 11, Nova Gori-
ca, vozniško dovoljenje, kat. B. g-35447

Saje Grega, Ig 273, Ig, dijaško meseč-
no vozovnico, št. 356. s-35297

Sajovic Tjaša, Erazmova 14, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 13226,
izdala UE Postojna. g-35437

Sajovic-Šuštar Irena, Spodnje Pirniče
51B, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1010764, reg. št. 154141, iz-
dala UE Ljubljana. s-35145

Salobir Gordana, Škarnice 19, Dobje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11471,
izdala UE Šmarje pri Celju. p-35076

Samec Robert, Ustje 40, Ajdovščina,
spričevali 3. in 4. letnika Srednje gradbene
tehniške šole, izdani leta 1980 in 1981.
s-35234

Sapač Bernarda, Murski Petrovci 16, Ti-
šina, vozniško dovoljenje št. 16859.
p-35111

Satler Peter, Draža vas 42, Loče pri Polj-
čanah, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
6967. p-35153

Savič Srečko, Gortanova 27, Piran, vpi-
sni list za čoln, št. 02/03-4282/96 z oz-
načbo KP 3539. g-35483

Savšek Franc, Zagorica 4, Litija, vozniš-
ko dovoljenje, kat. ABGH, št. S 678776,
izdala UE Litija. s-35080

Sedej Prosenc Marija, Senožeti 55, Dol
pri Ljubljani, delovno knjižico, izdano na ime
Sedej. s-35399

Selan Matevž, Dobrunjska cesta 36d,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
31792. s-35383

Selič Tanja, Jesenova ravan 2, Rimske
Toplice, spričevalo. p-35042

Senčar Tina, Novo Polje, Cesta VII/10,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
27266. s-35310

Serec Dubravko, Brodarjev trg 5, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.S
321514, reg. št. 157851. s-35504

Sevšek Ivan, MOB 12a, Leskovec, voz-
niško dovoljenje, kat. BCDEFGH, št. 6960.
p-35131

Sevšek Zdravko, Opekarniška 8, Celje,
spričevalo 3. letnika SGT šola Celje, za leto
1975/76. g-35553

Sečnik Mihael, Črni vrh 39, Polhov Gra-
dec, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
S 1000268, reg. št. 207870, izdala UE
Ljubljana. s-35338

Sečnik Srečko, Dolina 7, Brezovica, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 2664,
izdala UE Vrhnika. s-35199

Simikić Radojka, Rusjanov trg 6, Ljublja-
na, inštruktorsko vozniško dovoljenje, št. SB
7476, reg. št. 124158, izdala UE Ljublja-
na. s-35084

Sitar Miroslav, Maline 2, Semič, delovno
knjižico. g-35172

Skubin Branko, Zapotok 36, Ig, spriče-
valo 8. razreda OŠ, izdano leta 1966.
s-35493

Skuk Tjaša, Casermanova 12, Cerkni-
ca, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 9425,
izdala UE Cerknica. s-35146

Skušek Ivan, Šempeterska 32, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
601930, reg. št. 23788. g-35191

Slekovec Matjaž, Mala Nedelja 22, Mala
Nedelja, vozniško dovoljenje, kat. ABCEF-
GH, št. 10061, izdala UE Ljutomer.
p-35113

Slemenik Gordana, Pohorskega bataljo-
na 15, Slovenj Gradec, vozniško dovolje-
nje, kat. BGH, št. 12584, izdala UE Slovenj
Gradec. G-35433
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Slevec Jon, Glinškova ploščad 6, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 6177.
s-35378

Slokan-Dušić Darja, Trnovska ulica 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 390949, reg. št. 21683, izdala UE
Ljubljana. s-35060

Smolar Tomaž, Poh. Bataljon 35, Zgor-
nja Polskava, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 12556. g-35435

Smolnikar Mojca, Potočnikova 27, Dom-
žale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S131932, reg. št. 25615, izdala UE Dom-
žale. s-35513

Smrekar Vašl Cecilija, V Voje 16, Notra-
nje Gorice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 544040, reg. št. 43605. s-35613

Sovič Milan, Nunska graba 15, Ljuto-
mer, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
1054, izdala UE Ljutomer. p-35095

Spahija Jakup, Linhartova 35, Ljubljana,
delovno knjižico. s-35209

Srčnik Helena, Cvetlična pot 16, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.S
1042719, reg. št. 207157, izdala UE Ljub-
ljana. s-35339

Stanišič Dejan, Raičeva 90, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 23683.
s-35630

Stankovič Dušan, Polje cesta V 4, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1064392, reg. št. 150264. s-35499

Starčić Daniela, Snebersko nabrežje 6,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje gradbene in ekonomske šole Ljub-
ljana, poslovno-finančna in trgovinska de-
javnost, izdano 31. 8. 1993. s-35140

Sterniša Mojca, Kešetovo 7, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7774,iz-
dala UE Trbovlje. g-35327

Stibilj Anton, Avče 47a, Kanal, vozniško
dovoljenje. g-35430

Stojan Vanda, Ločnikarjeva ulica 12,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Vajenske
šole oblačilne stroke v Ljubljani, izdano leta
1956 na ime Jakopin Vanda. s-35519

Stopar Maks, Celovška cesta 189, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
414818, reg. št. 2714, izdala UE Ljublja-
na. s-35160

Stor Roman, Laška vas 35, Štore, voz-
niško dovoljenje št. 29648. p-35179

Stradovnik Edvard, Bočna Slatina 3, Gor-
nji Grad, spričevalo o zaključnem izpitu 4.
letnika Srednje policijske šole, izdano leta
1997. s-35213

Strel Iztok, Moškirčeva ulica 34, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
970741, reg. št. 158026, izdala UE Ljub-
ljana. s-35557

Strmšnik Bojan, Sv. Vid 24, Vuzenica,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 8835, iz-
dala UE Radlje ob Dravi. p-35013

Strobl Maša, Cankarjeva 44, Radovljica,
indeks Pravne fakultete Ljubljana, izdano le-
ta 1997. s-35607

Stroj Žiga, Podbrezje 197, Naklo, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. S 111578,
reg. št. 47632, izdala UE Kranj. g-35577

Stubičar Alenka, Tobačna 12, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 34307. s-35247

Stubičar Mojmir, Frankolovskih žrtev 3,
Celje, spričevalo o zaključnem izpitu 4. let-
nika Kadetske šole za miličnike v Ljubljani,
izdano 24. 6. 1981. p-35083

Subotič Nataša, Sp. Škofije 220, Škofi-
je, vozniško dovoljenje. g-35107

Supančič Marko, Mihalovec 70a, Dobo-
va, vozniško dovoljenje. p-35065

Svalina Drago, Sneberska cesta 22d,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 91495, reg. št. 118425, izdala UE
Ljubljana. s-35459

Svoljšak Klemen, Ulica k studencu 3,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 161400, S 1192807, izdala UE Ljublja-
na. s-35274

Šarlota Marko, Keržičeva ulica 18, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
146541, reg. št. 169089, izdala UE Ljub-
ljana. s-35492

Šeme Rozalija, Žibertova 17, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S844681, št. reg. 198516. s-35601

Šeruga Darja, Nova 11, Bakovci, Mur-
ska Sobota, vozniško dovoljenje št. 29497.
p-35077

Šest Majdica, Zadružna ul. 28, Komen-
da, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
14895, izdala UE Kamnik. s-35385

Šibila Nina, Matke 74, Prebold, vozniš-
ko dovoljenje št. 00675115. s-35125

Šilec Ivan, Drbetinci 67, Vitomarci, spri-
čevalo 4. letnika gimnazije. p-35069

Šimunić Milenka, Ig 445, Ljubljana, za-
varovalno polico št. 168125, izdala Zavaro-
valnica Slovenica. s-35048

Šinkovec Jurij, Parmova 25, Ljubljana,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika Gimnazije Bo-
ris Ziherl Škofja Loka, izdana leta 1980,
1981 in 1982. s-35304

Šinkovec Jurij, Paromova 25, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Trgovske šo-
le v Ljubljani, izdano leta 1983. s-35305

Širovnik Miha, Senožeti 45d, Dol pri
Ljubljani, zavarovalno polico št. 1058238,
izdala Zavarovalnica Slovenica. s-35451

Škaper Karel, Travniška 19, Černelavci,
vozniško dovoljenje št. 16310. p-35126

Škarabot Mojca, Ul. Lojzeta Hrovata 6,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
641206, reg. št. 36414, izdala UE Kranj.
s-35454

Šketa Marija, Biš 45, Trnovska vas, voz-
niško dovoljenje, kat. FGH, št. 18118, iz-
dala UE Ptuj. g-35565

Škrjanec Erik, Horjul 160, Horjul, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. S1166084,št.
reg. 218157. s-35392

Škrl Aleš, Vremski britof 23, Vremski bri-
tof, spričevalo 1. letnika Srednje gostinske
turistične šole v Izoli, smer kuhar, natakar,
izdano leta 1992. g-35175

Škvorc Dušan, Ljubljanska 41, Kamnik,
delovno knjižico. g-35539

Šmon Jana, Pod gričem 9, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 19388.
s-35211

Šolar Vida, Gorazdova ulica 19, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
245704, reg. št. 36305, izdala UE Ljublja-
na. s-36727

Šparl Aleksandra, Ul. Dol. odreda 45,
Ivančna Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 15853. s-35212

Šraj Anton, Male Češnjice 9, Ivančna
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. 14114, izdala UE Grosuplje. s-35067

Šrajner Franc, Postružnikova 12, Ljuto-
mer, zaključno spričevalo Kom. šole, zap.
št. 8/76, izdano v Murski Soboti dne 17. 2.
1976. g-35128

Štabuc Jože, Mala vas 10, Sveti Tomaž,
diplomo št. 7/124, za šolsko leto 1983/84.
p-35161

Štangelj Marija, Dobrava 44, Otočec,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 19073,
izdala UE Novo mesto. g-35005

Šteblaj Gregor, Zg. Duplje 78, Duplje,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S809987, št. reg. 44846. g-35602

Šteharnik Franjo, Mislinjska Dobrava 6,
Šmartno, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. 10066, izdala UE Slovenj Gradec.
g-35571

Štemberger Denis, Novokračine 34, Ilir-
ska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. 6475, S 000129134, izdala
UE Ilirska Bistrica. s-35183

Šterman Zdenka, Tržaška cesta 14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 893643, reg. št. 50941, izdala UE
Ljubljana. s-35314

Štih Franc, Videm 61b, Videm-Dobrepo-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9015,
izdala UE Grosuplje. s-35312

Štos Mojca, Miklošičeva 2c, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
183703, reg. št. 25842, izdala UE Domža-
le. s-35633

Štrukelj Bibijana, Vrtnarska c. 5, Ljublja-
na, spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazi-
je Kranj, zap. št. 102/73-74. g-35176

Šudić Marko, Rimska cesta 19, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
292248, reg. št. 151082, izdala UE Ljub-
ljana. s-35076

Šulek Renata, Pod Grintovcem 9, Loga-
tec, dijaško mesečno vozovnico, št. 235.
s-35313

Šuler Rudi, Sladki vrh 17a, Sladki vrh,
indeks št. 0232, izdala Veterinarska fakul-
teta, izdan leta 1993. s-35510

Šuster Dragica, Polzela 55, Polzela, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. S 1032054,
izdala UE Žalec. p-35091

Šuštar Janez, Ulica Nikola Tesla 2, Dom-
žale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1229074, reg. št. 2067. s-35501

Šušteršič Janez, Cesta Andreja Bitenca
142, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
FGH, št. S 1107708, reg. št. 203601, iz-
dala UE Ljubljana. s-35352

Tauses Matjaž, Brnica 49, Hrastnik, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH,, št. 6650, izda-
la UE Hrastnik. g-35439
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Tavželj Samo, Goričane 7, Medvode,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
999130, reg. št. 181629, izdala UE Ljub-
ljana. s-35055

Tavčar Janez, Kropa 111b, Kropa, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 21682.
g-35336

Ternovec Vesna, M. Veluščka 13, Nova
Gorica, listino. g-35291

Terpin Marija, Bleiweisova, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 808736,
reg. št. 17639, izdala UE Kranj. s-35077

Teršek Janoš, Trg F. Kozarja 16/a,
Hrastnik, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. 5785, izdala UE Hrastnik. g-35424

Tomaž Triler, Drulovka 20, Kranj, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Šole za živinorej-
sko veterinarske tehnike Ljubljana, št. 47,
izdano dne 24. 6. 1972. s-35157

Tomažič Peter, C. 5. maja 15, Logatec,
listino. p-35149

Tomović Marko, Slovenska 9, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje št. 24240.
p-35138

Torkar Mitja, Mirna pot 4, Izola, vozniško
dovoljenje, kat. BCGH, št. 5671, izdala UE
Izola. g-35257

Tovornik Olga, NHM 3, Sevnica, vozniš-
ko dovoljenje, kat. BGH, št. 7661. p-35048

Tozon David, Ulica talcev 7, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1052114, reg. št. 182330, izdala UE Ljub-
ljana. s-35052

Tratar Stane, Milčinskega ulica 58, Ljub-
ljana, potrdilo o opravljenem izpitu za vodi-
telja čolna št. 02/13-5712/94, izdala LK
Koper. s-35229

Tratar Stane, Milčinskega ulica 58, Ljub-
ljana, dovoljenje športnega pilota, št.
0442/2129, izdala Uprava RS za zračno
plovbo. s-35230

Tratar Stane, Milčinskega ulica 58, Ljub-
ljana, evidenčno knjižico za čoln, reg. št.
KP-794, 02/03-1426/95. s-35231

Trdin Jožica, Sp. Javoršica 13, Morav-
če, vozniško dovoljenje. g-35428

Trpin Hana, Ul. Bratov Rozmanov 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1214609, reg. št. 221863, izdala UE
Ljubljana. s-35277

Tršelič Jože, Kalce - Naklo 25, Podboč-
je, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št.7948. p-35012

Turičnik Bogomir, Gradišče 5, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 12160, izdala UE Slovenj Gradec.
g-35582

Umek Ivan, Malkovec 16, Tržišče, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 2945.
p-35066

Urankar Borut, Jerančičeva ulica 2, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,št. S
1075947, reg. št. 135465, izdala UE Ljub-
ljana. s-35088

Urbančič Marko, Soška ulica 19, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1013907, reg. št. 155261, izdala UE Ljub-
ljana. s-35541

Urbas Janez, Martinjak št. 2, Cerknica,
zaključno spričevalo Srednje gradbene in
ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta
1977. s-35110

Usenik Alenka-Magdalena, Zapotok 41,
Ig, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1043654, reg. št. 202978, izdala UE Ljub-
ljana. s-35532

Usenik Gabrijela, Puhova ulica 10, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1013864, reg. št. 201780, izdala UE Ljub-
ljana. s-35259

Valant Jakob, Na brežini 24, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
846009, reg. št. 188169, izdala UE Ljub-
ljana. s-35551

Valentinčič Mojca, Sremiška 29, Krško,
listino. p-35121

Valentinčič Mojca, Sremiška c. 29b, Krš-
ko, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
15771. p-35169

Vanelli Mojca, Reboljeva cesta 2, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
596418, reg. št. 178152. s-35530

Vehovar Dušica, Bognarjeva pot 5, Ljub-
ljana, indeks Fakultete za družbene vede,
št. 8837, izdan leta 1992. s-35569

Velan Ludvik, Rečica 132, Rečica ob
Savinji, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. 2480. g-35334

Veldin Jože, Hum 24, Ormož, vozniško
dovoljenje, kat. A, reg. št. 1311, izdala UE
Ormož. g-35103

Velikanje Davor, Mrakova 56, Idrija, voz-
niško dovoljenje. p-35085

Velišček Boštjan, Lig 2, Kanal, vozniško
dovoljenje, kat. BCE. g-35245

Veninšek Jožef, Rečica ob Savinji 82,
Rečica ob Savinji, vozniško dovoljenje, kat.
ABCEFGH, št. 2790, izdala UE Mozirje.
p-35024

Verbič Ana, Gozdna pot 26, Logatec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 5874,
S762578, izdala UE Logatec. s-35182

Verstovšek Zdenko, Medvedova cesta
14, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 168943, reg. št. 12981, izda-
la UE Ljubljana. s-35558

Vižintin Stanislav, Dobeno 21, Mengeš,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
462289, reg. št. 27122, izdala UE Domža-
le. s-35526

Videc Darko, Tumova ul. 29, Škofja vas,
spričevalo 3. letnika Srednje tehnične šole,
gradbena smer, za šolsko leto 1974/75.
g-35240

Vidmar Božica, Žvirče 43, Ljubljana, spri-
čevalo 3. in 4. letnika Gimnazije Vide Jane-
žič Poljane, izdani leta 1983 in 1984.
s-35013

Vidmar Jerneja, Lahova 16, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 31854.
p-35098

Vidovič Anton, Savinova 4, Celje, zaključ-
ni izpit in spričevalo, izdano leta 1980 v
Mariboru. p-35112

Vild Viktor, Ul. arhitekta Novaka 13,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje.
p-35001

Vilhar Doroteja, Trenta 22/c, Soča,
vozniško dovoljenje, št. S 694523, izdala
UE Tolmin. p-35097

Višnjevec Robert, Obrtniška 1, Kozi-
na, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
4256, izdala UE Sežana. g-35337

Volovšek Jožef, Podturn 8, Trebelno,
vozniško dovoljenje št. 813. p-35123

Vraničar Marko, V Murglah 89, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
998720, reg. št. 206219, izdala UE Ljub-
ljana. s-35281

Vrenko Alojz, Novake 17, Nova cer-
kev, vozniško dovoljenje št. 28466.
p-35172

Vrenko Rudolf, Šmarjeta 29, Škofja
vas, vozniško dovoljenje št. 23841.
p-35122

Vrečer Janez, Mogojnice 55, Griže,
delovno knjižico. g-35235

Vrhnjak Ivan, Tolmin Bevkova 1/b, Tol-
min, delovno knjižico, izdana septembra
1975 leta v Ljubljani. g-35173

Vuga Kristjan, Mizarska ulica 13, Sol-
kan, vozniško dovoljenje, kat. B, izdala
UE Nova Gorica. p-35055

Vukojević Dragan, Zakontnikova ulica
1, Ljubljana, potrdilo tečaja za voznika vi-
ličarja, izdano leta 1980. s-35200

Vukolić Anka, Hribarjeva c. 8, Grosup-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
9329, izdala UE Grosuplje. s-35280

Vukovi Miro, Gradnikova ul. 3, Kranj,
duplikat vozniškega dovoljenja, kat. BGH,
št. 522907, reg. št. 36650, izdala UE
Kranj. g-35418

Vučajnk Tanja, Rigonce 32b, Dobova,
vozniško dovoljenje. p-35151

Zajc Katja, Bertoncljeva 61, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 231200,
reg. št. 40464, izdala UE Kranj. g-35489

Zakrajšek Ivan, Kolovrat 10, Izlake,
vozniško dovoljenje, kat. BFGHA, št. S
171236. p-35078

Zaman Mitja, Dolenjska cesta 150,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 926198, reg. št. 60666, izdala UE
Ljubljana. s-35226

Zaveljcina Robert, Tiotva 63, Jeseni-
ce, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1080210. g-35559

Zavrl Janez, Predoslje 132, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 231239,
reg. št. 32144. g-35332

Zemljič Barbara, Ronkova 1, Slovenj
Gradec, preklic preklica vozniškega do-
voljenja, št. S 1140625. g-35443

Zemljič Kristjan, Ulica Slavka Gruma
10, Novo mesto, dijaško mesečno vozov-
nico, št. 31017. s-35309

Zevnik-Globočnik Branka, Likozarjeva
23, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 188754, reg. št. 40395. g-35420

Zgojznik Peter, Cankarjeva 4, Šoštanj,
letno spričevalo 4. letnika El. tehniške šo-
le - šibki tok CSŠ Velenje, za šolsko leto
1982/83. p-35061

Zidarič Mirjam, Morsko 9, Kanal, Za-
ključno spričevalo št. 193/93. g-35129
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Zidarn Janja, Steletova cesta 17, Kam-
nik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
17772, izdala UE Kamnik. s-35083

Zmrzlak Samo, Partizanska 4, Trbovlje,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika ter spričevalo
o zaključnem izpitu Poklicne elektro šole
Cesntra strokovnih šol v Zagorju, za leta
1980/81, 1981/82 in 1982/83. g-35545

Zorec Jožef, Gomila 11, Kog, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. 3696, izdala UE
Ormož. g-35588

Zorec Jožefa, Chengdujska cesta 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 926266, reg. št. 133103, izdala UE
Ljubljana. s-35474

Zorko Anton, Likozarjeva 23, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 523717,
reg. št. 9997, izdala UE Kranj. g-35118

Zorko Darko, Cankarjeva 9, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 13531.
p-35127

Zupan Marko, C. Viktorja Suctina 22,
Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1022384. g-35264

Zupanič Igor, Cesta na Trato 23, Kočev-
je, vozniško dovoljenje, št. 3912, kat. BCE-
FGH. g-35595

Zupančič Franci, Gubčeva cesta 14, Treb-
nje, diplomo Srednje šole tehničnih strok Lito-
stroj v Ljubljani, izdana leta 1990. s-35087

Zupančič Frančišek, Reboljeva 10, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 90924, št. reg. 59573. s-35609

Zupančič Irena, Beblerjev trg 6, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1189299, reg. št. 201893, izdala UE Ljub-
ljana. s-35367

Zupančič Zdenko, Na Otoku 8, Celje,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje tehnične
šole - gradbena smer, za šolsko leto
1982/83 in 1983/84. g-35239

Zver Marko, Mačkovci 16a, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
001123407, reg. št. 27216, izdala UE
Domžale. s-35375

Žagar Anton, Vreskovo 42, Trbovlje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 6210.
g-35396

Žegarac Maja, Gotska 11, Ljubljana, dijaš-
ko mesečno vozovnico, št. 17746. s-35473

Žgalin Srečko, Bizeljska 18, Brežice,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
11368, izdala UE Brežice. p-35152

Žiberna Blaževič Jana, Vojkova 8, Se-
žana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
3147, izdala UE Sežana. g-35180

Žitnik Janez, Majhnova 9, Bohinjska Bi-
strica, indeks Fakultete za organizacijske
vede Kranj, Univerze v Mariboru, št.
23242. g-35125

Žitnik Marjetica, Brodarjev trg 11, Ljub-
ljana, zaključno spričevalo Trgovske šole v
Ljubljani, izdano leta 1969 na ime Špindler
Metka. s-35249

Žlavs Danica, Loče 3b, Šmartno v Rožni
dolini, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
34034, izdala UE Celje. p-35059

Žlebnik Damjan, Trg 4. aprila 6b, Meži-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
15084, izdala UE Ravne na Koroškem.
g-35446

Žula Zvonka, Hrastovec 138, Zavrč,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
37488, izdala UE Ptuj. g-35262

Žvan Božo, Karlovška cesta 9, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat.BGH, št.
186214, S 1213536, izdala UE Ljubljana.
s-35275
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