
Internet: http://www.uradni-list.si e-mail: info@uradni-list.si

Št.
 48-49 Ljubljana, petek 3. 7. 1998 ISSN 1318-9182 Leto VIII

Uradne objave
Uradni list
Republike Slovenije

Register
političnih organizacij

Št. 0016/12-028/19-98 Ob-4207
V register političnih strank se vpišejo

spremembe in dopolnitve statuta Socialde-
mokratske stranke Slovenije, ki jih je svet
stranke sprejel na svoji seji dne 18. 4. 1998
v Murski Soboti.

Evidenca statutov
sindikatov

Št. 127-1/98 Ob-4149
Pravila Sindikata lesarstva Slovenije

Brest Masiva so dne 5. 6. 1998 vpisana v
evidenco statutov sindikatov Upravne enote
Cerknica pod zap. št. 40. Pravila hrani
upravni organ za občo upravo, druge uprav-
ne naloge in skupne zadeve.

Z dnem izdaje odločbe postane Sindikat
podjetja Slovenijales Brest Masiva Martinjak
pravna oseba.

Sindikatu se določi identifikacijska ma-
tična številka: 1183915.

Stečajni postopki
in likvidacije

Razglasi sodišč

St 2/97-155 S-299
S sklepom tega sodišča opr. št. St 2/97

z dne 2. 6. 1998 je bila potrjena prisilna
poravnava nad dolžnikom Iskra – Releji,
Tovarna relejev, d.o.o. – v stečaju, Ma-
kole, Štatenberg 88.

Terjatve upnikov so razvrščene v 7 raz-
redov, in sicer:

1. razred A – terjatve dolžnikov poslov-
nih partnerjev, ki imajo ločitveno pravico in
ki so pristali na konvezijo terjatev v lastniške
deleže,

2. razred B – terjatve delavcev dolžnika
iz naslova osebnih dohodkov v višini izho-
diščnih plač, določenih s kolektivni pogod-
bo, ki so pristali na konvezijo terjatev v last-
niške deleže,

3. razred C – terjatve delavcev dolžnika
iz naslova osebnih dohodkov v višini izho-
diščnih plač, določenih s kolektivno po-
godbo, za katere se položaj tudi po potrdi-
tvi načrta finančne reorganizacije ne spre-
meni,

4. razred D – terjatve delavcev dolžnika,
ki so pristali na konvezijo terjatev v lastniške
deleže,

5. razred E – terjatve delavcev dolžnika,
ki se poplačajo v višini 5% ugotovljenih ter-
jatev v roku 10 let od pravnomočnosti sklepa
o prisilni poravnavi, z obrestmi v višini te-
meljne obrestne mere od 27. 2. 1998 do
poplačila,

6. razred F – terjatve dolžnikovih po-
slovnih partnerjev in drugih upnikov, ki so
pristali na konvezijo terjatev v lastniške de-
leže,

7. razred G – terjatve dolžnikovih po-
slovnih partnerjev in drugih upnikov, ki se
poplačajo v višini 5% ugotovljenih terjatev v
roku 10 let od pravnomočnosti sklepa o
prisilni poravnavi, z obrestmi v višini temelj-
ne obrestne mere od 27. 2. 1998 do po-
plačila.

Upnik Slovenska razvojna družba, d.d.,
Ljubljana, Dunajska 160, se je odpovedal
ločitveni pravici na dolžnikovih nepremični-
nah, vpisanih pri vložni številki 452 k. o.
Štatenberg in pri vložni številki 480 k. o.
Poljčane.

Stečajni postopek je bil zaradi potrditve
prisilne poravnave ustavljen. Seznami upni-
kov z ugotovljenimi terjatvami in zmanjšani-
mi zneski so sestavni del sklepa o prisilni
poravnavi.

Sklep o prisilni poravnavi je postal prav-
nomočen dne 13. 6. 1998.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 22. 6. 1998

St 15/93 S-300
To sodišče razpisuje V. narok za preiz-

kus upniških terjatev v zadevi St 15/93,
zoper dolžnika Tovarna meril – Les,
d.o.o., Slovenj Gradec – v stečaju, ki bo
dne 16. 9. 1998 ob 11. uri, v sobi št. 38
tukajšnjega sodišča.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 23. 6. 1998

St 13/97-10 S-301
To sodišče je s sklepom opr. št. St 13/97

dne 22. 6. 1998 na podlagi prvega od-
stavka 99. člena ZPPSL začelo stečajni
postopek  nad  dolžnikom  Dion,  trgov-
sko,  gostinsko  in  proizvodno  podjet-
je,  Kamna  Gorica,  d.o.o.,  Kamna
Gorica  26,  in  postopek  z  istim  sklepom
tudi  zaključilo.

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

Po pravnomočnosti tega sklepa se dolž-
nik izbriše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 22. 6. 1998

St 16/97-45 S-302
Z dnem 23. 6. 1998 se začne zoper

dolžnika Kmetijska zadruga Panonka,
z.o.o., Kocljeva ul. 16, Murska Sobota,
postopek prisilne poravnave.

Za upravitelja prisilne poravnave se ime-
nuje dipl. ek. Milan Koren, Boreci 5/f.

Dolžniku Kmetijska zadruga Panonka,
z.o.o., Kocljeva ul. 16, Murska Sobota, se
nalaga, da na žiro račun sodišča št.
51900-695-45335, vplača predujem za
stroške postopka v višini 600.000 SIT, v
roku 30 dni.

Upnike  dolžnika,  katerih  terjatve  so
nastale  do  dneva  nabitja  o  začetku
postopka  prisilne  poravnave  na  oglasno
desko  sodišča,  pozivamo,  da  v  roku  30
dni po objavi oklica v Uradnem listu RS,
sodišču prijavijo svoje terjatve z obrazlože-
no vlogo v dveh izvodih in priloženimi do-
kazili.

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

Poravnalni senat v upniški odbor odreja
naslednje upnike:

– Hranilno kreditna služba Panonka,
Kocljeva 16, Murska Sobota,

– Lendavski dol, Splošna kmetijska za-
druga, z.o.o., Cankova, Cankova 35,

– Panonka, Zadružna blagovna hiša,
d.o.o., Kocljeva 16, Murska Sobota,

– Republika Slovenija, Zavod Republike
Slovenije za blagovne rezerve, Ljubljana,
Dunajska 106,

– Šantavec Dezider, Šalamenci 44, de-
lavski zaupnik.

Oklic o začetku postopka prisilne porav-
nave se dne 23. 6. 1998 nabije na oglasno
desko tukajšnjega sodišča.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 23. 6. 1998
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St 12/98 S-303
To sodišče je s sklepom stečajnega se-

nata opr. št. St 12/98 z dne 19. 6. 1998
začelo stečajni postopek nad dolžnikom
Hrast, trgovina in proizvodnja, d.o.o., dr.
Bogomira Magajne 2, Divača.

V postopku se uporablja naziv firme
Hrast, trgovina in proizvodnja, d.o.o., Diva-
ča – v stečaju.

Za stečajnega upravitelja se določi Zo-
ran Žagar, Kovačičeva 4, Koper.

Narok za preizkus terjatev bo dne 9. 10.
1998 ob 12. uri, v sobi št. 135 tega so-
dišča.

Upnike  pozivamo,  da  z  vlogo  v  dveh
izvodih  in  dokazi  prijavijo  svoje  terjatve
stečajnemu  senatu  v  dveh  mesecih  od
dneva objave tega oklica o začetku stečaj-
nega postopka objavljenega v Uradnem li-
stu RS.

Dolžnike pozivamo, da brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove do dolžnika.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
19. 6. 1998.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 19. 6. 1998

St 4/98-6 S-304
Z dnem 22. 6. 1998 se začne likvidacij-

ski postopek nad dolžnikom Prašičerejska
zadruga Podgrad, z.b.o., Podgrad 38.

Za likvidacijskega upravitelja se imenuje
Miran Žilavec, dipl. jur., iz Murske Sobote,
Zelena ulica 25.

Upnike likvidacijskega dolžnika poziva-
mo, da z vlogo v dveh izvodih in potrebno
dokumentacijo podajo svoje terjatve ste-
čajnemu senatu v roku 2 mesecev po ob-
javi likvidacijskega postopka v Uradnem
listu RS.

Dolžnike likvidacijskega dolžnika pozi-
vamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.

Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 21. 9. 1998 ob 12. uri, pri Okrožnem
sodišču v Murski Soboti, v sobi št. 12.

Oklic o začetku likvidacijskega postop-
ka se dne 22. 6. 1998 nabije na oglasno
desko sodišča.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 22. 6. 1998

St 5/98 S-305
To  sodišče  objavlja  v  stečajni  zadevi

pod opr. št. St 5/98 sklep z dne 17. 6.
1998:

Stečajni postopek nad dolžnikom Nina,
Podjetje za trgovinski promet, d.o.o.,
Gosposka 3, Celje, se začne in takoj za-
ključi.

Odredi se objava sklepa na oglasni de-
ski sodišča.

Po pravnomočnosti sklepa se odredi iz-
bris dolžnika Nina, Podjetje za trgovinski
promet, d.o.o., Gosposka 3, Celje, iz sod-
nega registra.

Okrožno sodišče v Celju
dne 17. 6. 1998

St 24/92 S-306
To sodišče je s sklepom St 24/92 dne

23. 6. 1998 zaključilo stečajni postopek

nad dolžnikom Šport oprema, p.o., Ljub-
ljana, Tacenska 29 – v stečaju. Po prav-
nomočnosti sklepa se stečajni dolžnik izbri-
še iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 6. 1998

St 90/96 S-307
To sodišče je s sklepom pod opr. št.

St 90/96 dne 22. 6. 1998 zaključilo ste-
čajni postopek nad dolžnikom Slovenec,
d.o.o., Ljubljana, Tacenska 29 – v steča-
ju. Po pravnomočnosti sklepa se navedeni
dolžnik izbriše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 6. 1998

St 7/98-4 S-308
To sodišče na osnovi 28. in 29. člena

ZPPSL objavlja oklic
da je s sklepom opr. št. St 7/98 z dne

24. 6. 1998 začelo postopek prisilne po-
ravnave nad dolžnikom Novoles – Lesna
industrija Straža, d.d., Na žago 6, Straža
in njegovimi upniki.

Za upravitelja prisilne poravnave je dolo-
čen Branko Ogorevc, Trg svobode 35, Sev-
nica.

Upniki, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka
prisilne poravnave na oglasno desko, naj
prijavijo svoje terjatve sodišču z obrazlože-
no vlogo v dveh izvodih in priloženimi do-
kazili, v roku 30 dni po objavi oklica v Urad-
nem listu RS.

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

Člani upniškega odbora so:
1. Gozdno gospodarstvo Novo mesto,

d.d., Gubčeva 15, Novo mesto,
2. Republika Slovenija, Ministrstvo za fi-

nance, Župančičeva 3, Ljubljana,
3. Mestna občina Novo mesto, Seidlova

c. 1,
4. SKB banka, d.d., Ajdovščina 4, Ljub-

ljana,
5. Martina Pavlin, kot delavski zaupnik.
Oklic je bil nabit na oglasno desko so-

dišča dne 24. 6. 1998.
Okrožno sodišče v Novem mestu

dne 24. 6. 1998

St 70/97 S-309
To sodišče je s sklepom z dne 22. 6.

1998 pod opr. št. St 70/97 začelo posto-
pek prisilne poravnave nad dolžnikom Ita-
lian Shoes Studio, d.o.o., Ljubljana,
Omahnova 21.

Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka pri-
silne poravnave na oglasno desko sodišča,
pozivamo, naj poravnalnemu senatu z vlogo
v dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30
dneh po objavi oklica v Uradnem listu RS,
prijavijo svoje terjatve.

Upnike opozarjamo, da lahko z obrazlo-
ženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.

Za upravitelja prisilne poravnave je dolo-
čen Grega Erman, Maroltova 1, Ljubljana.

V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:

1. Marolt Štefan, Omahnova 21, Ljub-
ljana,

2. HKS  Brana,  Šmartinska  22,  Ljub-
ljana,

3. Banka Celje, d.d., Vodnikova 2,
Celje, Glavna podružnica Ljubljana, Trdi-
nova 4,

4. Krekova banka, d.d., Maribor, PE
Ljubljana,

5. Jože Polanec, predstavnik delavcev,
zaposlen v obratu v Mokronogu.

Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 22. 6. 1998.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 6. 1998

St 14/98 S-310
To sodišče je s sklepom St 14/98 dne

24. 6. 1998 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Tectum, d.d., izdelava streh
in izolacij Ljubljana, Pod Ježami 5, Ljub-
ljana.

Za stečajnega upravitelja se imenuje An-
drej Marinc, Praprotnikova 28, Mozirje.

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

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

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 6. 10. 1998 ob 9. uri, v konferenčni
dvorani tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
24. 6. 1998.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 6. 1998

St 2/98 S-311
To sodišče na podlagi prvega odstavka

101. člena ZPPSL objavlja:
Da je s sklepom St 2/98 z dne 26. 6.

1998 začelo stečajni postopek nad dolžni-
kom Prevoz Brežice, d.d., Cesta bratov
Milavcev 42, Brežice.

Za stečajnega upravitelja je bil imenovan
Dušan Dornik, odvetnik iz Krškega.

Upnike pozivamo, da prijavijo svoje ter-
jatve stečajnemu senatu v dveh pisnih izvo-
dih v skladu s 137. členom ZPPSL, v dveh
mesecih od dneva objave tega oklica.

Dolžnike pozivamo, da brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove stečajni masi.

Narok za preizkus terjatev bo 14. 10.
1998 ob 8.30, v razpravni dvorani IV/II tega
sodišča, CKŽ 12.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko dne 26. 6.
1998.

Okrožno sodišče v Krškem
dne 26. 6. 1998



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 48-49 / 3. 7. 1998 / Stran 4863

Razpisi
 delovnih mest

Št. 13/98 Ob-4147
Zavod za živinorejo in veterinarstvo, p.o.,

Trnoveljska 1, Celje, Svet zavoda razpisuje
dela in naloge

direktorja zavoda
za mandatno dobo 4. let, za krajši čas

od polnega – 4 ure dnevno.
Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki

izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo visoko strokovno izobrazbo

agronomske, pravne ali ekonomske smeri,
– da imajo 5 let prakse v agronomski,

pravni ali ekonomski dejavnosti in ustrezni
strokovni izpit,

– da imajo organizacijske sposobnosti.
Prijave pošljite v zaprti kuverti z označbo

za razpis na naslov zavoda v roku 8 dni po
objavi v Uradnem listu RS. Kandidati bodo o
imenovanju obveščeni v roku 30 dni po
opravljeni izbiri.

Zavod za živinorejo in veterinarstvo
Celje, p.o.

Št. 113 Ob-4223
Svet Osnovne šole Šmarto pod Šmarno

goro, Cesta v Gameljne 7, Ljubljana-Šmart-
no razpisuje delovno mesto

ravnatelja.
Kandidat za ravnatelja mora izpolnjevati

pogoje, ki jih določa 53. člen zakona o or-
ganizaciji in financiranju vzgoje in izobraže-
vanja (Ur. l. RS, št. 12/96).

Na razpis se lahko prijavijo tudi kandida-
ti, ki izpolnjujejo pogoje po 144. in 145. čle-
nu zakona o organizaciji in financiranju vzgo-
je in izobraževanja. Kandidat mora imeti pe-
dagoške in organizacijske sposobnosti za
vodenje zavoda.

Delo bo začel opravljati 1. 9. 1998 ozi-
roma po pridobitvi soglasja ministra za šol-
stvo in šport Republike Slovenije.

Prijave z dokazili in izpolnjevanju pogo-
jev pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na
gornji naslov, s pripisom “Za razpis ravna-
telja”.

Kandidati bodo obveščeni o izboru v za-
konitem roku.

OŠ Šmartno pod Šmarno goro

Št. 346/98 Ob-4253
Osnovna šola Fran Kocbek, Gornji grad,

Kocbekova cesta 21, Gornji grad, razpisuje
prosta delovna mesta

1. Učitelja športne vzgoje
Delovno mesto razpisujemo za določen

čas z 20-urno učno obveznostjo, pričetek
dela s 1. 9. 1998.

2. Učitelja tehnične vzgoje
Delovno mesto razpisujemo za določen

čas s polovičnim delovnim časom, pričetek
dela 1. 9. 1998.

3. Učitelja glasbene vzgoje
Delovno mesto razpisujemo za določen

čas s polnim delovnim časom, pričetek dela
s 1. 9. 1998.

4. Knjižničarja
Delovno mesto razpisujemo za določen

čas s polnim delovnim časom, pričetek dela
s 1. 9. 1998.

5. Pomočnik vzgojitelja
Delovno mesto razpisujemo za določen

čas s polovičnim delovnim časom, pričetek
dela s 1. 9. 1998.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju z zako-
nom določenih pogojev pošljite v 15 dneh
po objavi razpisa na naš naslov. O izidu
razpisa bodo kandidati obveščeni v 30 dneh
po objavi.

Osnovna šola Franc Kocbek
Gornji grad, p.o.

Ob-4293
Republika Slovenija, Ministrstvo za

notranje  zadeve,  Ljubljana,  Štefanova
ulica 2 objavlja naslednja prosta delovna
mesta:

– generalni direktor policije,
– namestnik generalnega direktorja

policije za področje splošne policije,
– namestnik generalnega direktorja

policije za področje kriminalistične poli-
cije,

– namestnik generalnega direktorja
policije za področje splošnih, spremljajo-
čih in servisnih dejavnosti.

Poleg splošnih pogojev morajo kandida-
ti izpolnjevati še pogoje iz 4. člena zakona o
delavcih v državnih organih. Kandidati mo-
rajo izpolnjevati tudi naslednje pogoje:

– univerzitetna izobrazba družboslovne
smeri,

– 10 let delovnih izkušenj, od tega vsaj
5 let na vodstvenih delovnih mestih,

– poznati morajo delo policije.
Pisne prijeve lahko kandidati pošljejo v

8 dneh po objavi na naslov: Ministrstvo za
notranje zadeve Republike Slovenije, Kabi-
net ministra, 1501 Ljubljana.

Prijavi morajo kandidati priložiti dokazila
o izpolnjevanju pogojev in kratek program
dela za področje, za katerega se prijavljajo
na razpis.

Izbira med kandidati bo opravljena naj-
kasneje v roku 30 dni po končanem javnem
natečaju. O izidu natečaja bodo kandidati
obveščeni v roku 8 dni po izbiri.

Ministrstvo za notranje zadeve

Javna naročila
po zakonu

o javnih naročilih

Namera o naročilu

Ob-4145
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: j.p. Termoelektrarna Brestanica, d.o.o.,
kont. oseba Edi Zidarič, CPB 18, Brestani-
ca, tel. 0608/24-160, faks 0608/22-262.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: dobava in montaža

opreme za kemično pripravo vode
3. Orientacijska vrednost naročila in

predvideni čas objave razpisa: 200 mio SIT,
oktober 1998 (predvidoma).

4. Rok začetka in dokončanja del: av-
gust 1999 (predvidoma).

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

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upo-
števane preference za domače ponudnike.
j.p. Termoelektrarna Brestanica, d.o.o.

Št. 237/98 Ob-4205
Na podlagi tretjega odstavka 18. člena

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

namero o naročilu

1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana,
Mestna uprava, Adamič Lundrovo nabrežje
2, Ljubljana, kont. oseba Milena Zatler, OŠ
Hinka Smrekarja, Gorazdova 16, Ljubljana,
tel. 15-93-513, faks 15-93-206.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: prizidek k OŠ Hinka
Smrekarja, Gorazdova 16, Ljubljana –
gradbena, obrtniška, instalacijska dela
in oprema.

3. Orientacijska vrednost naročila:
600,000.000 SIT.

Predvideni čas objave razpisa je oktober
1998.

4. Rok začetka in dokončanja del: pred-
videni rok začetka je marec 1999, predvi-
deni zaključek del je avgust 2000.

Mestna občina Ljubljana

Ob-4206
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: Javno podjetje Ljubljanski potniški pro-
met, kont. oseba Hren Boža, Celovška c.
160, Ljubljana, tel. 061/1594-114, faks
061/1594-409, soba št. 204.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine:
– 5 enojnih nizkopodnih avtobusov

za mestni potniški promet,
– 10 zgibnih nizkopodnih avtobusov

za mestni potniški promet,
– 11 enojnih standardnih avtobusov

za primestni potniški promet.
3. Orientacijska vrednost naročila in pred-

videni čas objave razpisa: 997,000.000 SIT,
čas razpisa september ali oktober 1998.

4. Dobavni rok: 6 do 7 mesecev.
5. Omejitve, ki bodo upoštevane pri oce-

njevanju ponudb
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upo-

števane preference za domače ponudnike.
Javno podjetje

Ljubljanski potniški promet, d.o.o.
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Ob-4225
Na podlagi tretjega odstavka 18. člena

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

namero o javnem naročilu

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Javno komunalno podjetje Grosuplje,
kont. oseba Janez Skarlovnik, Cesta na Kr-
ko 7, Grosuplje, tel. 061/762-311, faks
061/761-389.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: gradnja nove komu-
nalne deponije v Špaji dolini.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa:
150,000.000 SIT, prva polovica oktobra
1998.

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

njevanju ponudb
Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-

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

Javno komunalno podjetje Grosuplje

Št. 091-3-1/98 Ob-4224
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: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulte-
ta, Inštitut za sodno medicino, kont. oseba
Olga Balažic, dipl. org. dela, Korytkova 2,
Ljubljana, tel. 061/140-3042, int. 239,
faks 061/443-864; Inštitut za mikrobiologi-
jo, kont. oseba Milena Mramor, ek., Za-
loška cesta 4, Ljubljana, tel. 061/302-795,
faks 061/302-895; Inštitut za patologijo,
kont. oseba Olga Staniša, dipl. inž., Koryt-
kova 2, Ljubljana, tel. 061/140-3042, faks
061/301-816.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: kemikalije in labo-

ratorijski material.
3. Orientacijska vrednost naročila in

predvideni čas objave razpisa:
– kemikalije: 242,300.000 SIT,
in sicer: Inštitut za sodno medicino:

10,800.000 SIT, Inštitut za mikrobiologijo:
206,100.000 SIT, Inštitut za patologijo:
25,400.000 SIT;

– laboratorijski material: 168,300.000
SIT,

in sicer: Inštitut za sodno medicino:
11,900.000 SIT, Inštitut za mikrobiologijo:
128,500.000 SIT, Inštitut za patologijo:
27,900.000 SIT.

Čas razpisa: začetek oktober 1998.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek 1. 1. 1999 in zaključek 31. 12. 1999.
5. Omejitve, ki bodo upoštevane pri oce-

njevanju ponudb
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upo-

števane preference za domače ponudnike.
Datum objave javnega razpisa: oktober

1998.
Univerza v Ljubljani

Medicinska fakulteta
Ljubljana

Javni razpis za izbiro izvajalca
brez omejitev

Popravek

Št. 352-06-5/98-1547 Ob-4268
V javnem razpisu za izbiro izvajalca sana-

cije deponije komunalnih odpadkov v Ljuto-
meru, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
46, z dne 19. 6. 1998; Ob-3843, se spre-
menijo 4., 6. in 7. točka ter glasijo:

4. Rok za začetek del je september
1998, dela morajo biti končana do sep-
tembra 2001.

6. Rok za oddajo ponudbe je do 3. 8.
1998 do 12. ure, v zapečateni kuverti z
oznako “Ponudba – Ne odpiraj – Deponija
Ljutomer” in št. objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS, na naslov: Občina Ljuto-
mer, Vrazova 1, 9240 Ljutomer.

7. Odpiranje ponudb bo dne 3. 8. 1998
ob 13. uri, v prostorih sejne sobe Občine
Ljutomer, Vrazova 1 – III. nadstropje, ki ga
bo vodila predsednica komisije za vodenje
postopka oddaje javnega naročila.

Občina Ljutomer

Št. 04-535/98 Ob-4291
Na podlagi drugega odstavka 34. člena

in drugega odstavka 41. člena zakona o jav-
nih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) je bil dne
16. 5. 1998, po predhodno neuspelem jav-
nem razpisu z dne 15. 5. 1998, izdan sklep
št. 04-535/98 o ponovnem javnem razpisu
za izbiro izvajalca brez omejitev za nakup
reševalno patruljnega čolna.

Strokovna komisija, ki je bila imenovana
za vodenje ponovnega javnega razpisa za
izbiro izvajalca brez omejitev za nakup reše-
valno patruljnega čolna, je po javnem odpi-
ranju ponudb z dne 19. 6. 1998 ugotovila,
da ni bil izpolnjen pogoj iz prvega odstavka
34. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) in da predmetni javni razpis,
objavljen v Uradnem listu RS, št. 41 z dne
29. 5. 1998, ni uspel.

Direktor Uprave Republike Slovenije za
pomorstvo, je skladno s tretjim odstavkom
34. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) izdal sklep o oddaji pred-
metnega javnega naročila z neposredno po-
godbo.

Ministrstvo za promet in zveze
Uprava RS za pomorstvo

Ob-4153
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 59/96) in 36. člena
zakona o financiranju Občin (Ur. l. RS, št.
80/95), objavlja

javni razpis
za rekonstrukcijo objekta Knjižnica

J. Udoviča Cerknica
1. Investitor: Občina Cerknica, Cesta 4.

maja 53, Cerknica.

2. Predmet javnega naročila: rekon-
strukcija objekta Knjižnica J. Udoviča Cerk-
nica.

3. Orientacijska vrednost vseh del: ca.
29,000.000 SIT.

4. Predvideni začetek del je po podpisu
pogodbe predvidoma avgust 1998, rok za
dokončanje oktober 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudbnika: plačilni pogoji in cene, reference
in kvaliteta, rok izvedbe in garancijski roki.

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, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerkni-
ca, ali jih dostavite v sprejemno pisarno Ob-
čine Cerknica.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: “Ne odpiraj – ponudba za rekonstruk-
cijo objekta Knjižnica J. Udoviča Cerknica”.

Kolikor pride zadnji dan za oddajo po-
nudb na dela prost dan, je dan oddaje prvi
naslednji delovni dan.

8. Javno odpiranje ponudb bo 4. 8.
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  razpi-
sno dokumentacijo na Občini Cerknica,
Cesta 4. maja 53, Cerknica. Pri dvigu raz-
pisne dokumentacije je potrebno priložiti
potrdilo o plačilu pristojbine v višini 10.000
SIT na ŽR 50160-630-810321 z name-
nom nakazila “Pristojbina za razpis rekon-
strukcija  objekta  Knjižnica  J. Udoviča
Cerknica.”

Vsa dodatna pojasnila daje Zvonka Je-
šelnik na tel. št. 061/793-313 int. 38, od
7. do 15. ure.

11. Investitor si zadržuje pravico, dolo-
čiti manjši obseg del od razpisanih, glede
na razpoložljiva sredstva.

V tem primeru ponudnik nima pravice do
uveljavljanja odškodnine.

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 ne-
odprte.

Ob-4154
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) in
36. člena zakona o financiranju občin (Ur. l.
RS, št. 80/95), objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitve za

prevoze učencev v šolskem letu
1998/1999

1. Investitor: Občina Cerknica, Cesta 4.
maja 53, Cerknica.

2. Predmet javnega naročila: šolski pre-
vozi za šolsko leto 1998/1999.
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Prevozi učencev z avtobusi in kombi-
ji v šolo in iz šole:

– Osnovne šole “Notranjski odred”
Cerknica,

– Podružnične osnovne šole “11.
maj” Grahovo,

– Podružnične osnovne šole Maksim
Gaspari Begunje,

– Osnovne šole “Jožeta Krajca” Ra-
kek.

3. Orientacijska vrednost naročila:
30,000.000 SIT.

4. Rok za izvedbo: prevozi se bodo vršili
v šolskem letu 1998/99.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudbnika so v celoti navedena v razpisni
dokumentaciji.

6. Upoštevane  bodo  ponudbe,  ki  bo-
do predložene najkasneje do 23. 7. 1998
do 12. ure na naslov Občina Cerknica,
C. 4. maja 53, Cerknica.

Zapečatene kuverte morajo biti označe-
ne z napisom: “Ne odpiraj – ponudba šolski
prevozi”.

7. Javno odpiranje ponudb bo 23. 7.
1998 ob 12.15 v pisarni župana Občine
Cerknica.

8. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni v roku 10 dni po odpiranju ponudb.

9. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo na sedežu Občine Cerknica,
Cesta 4. maja 53, Cerknica vsak delovni
dan od objave razpisa do vključno 15. 7.
1998. Pri dvigu razpisne dokumentacije je
potrebno predložiti potrdilo o plačilu pristoj-
bine v višini 10.000 SIT na ŽR
50160-630-810321 z namenom nakazila
“Pristojbina za razpis prevozi učencev v šol-
skem letu 1998/99.

Vsa dodatna pojasnila daje Zvonka Je-
šelnik na tel. št. 061/793-313, int. 41, od
7. do 15. ure.

10. Z izbranim ponudnikom bo na pod-
lagi razpisne dokumentacije sklenjena po-
godba o izvajanju šolskih prevozov.

Občina Cerknica

Ob-4155
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: Agencija Republike Slovenije za plačilni
promet, svet Agencije, kont. oseba Jožica
Lesjak, Ljubljana, Tržaška 16, tel.
061/125-67-00, faks 061/125-72-90.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba  vsebine:  revizija  računo-

vodskih  izkazov  Agencije  Republike
Slovenije  za  plačilni  promet  za  leto
1997.

3. Orientacijska vrednost naročila:
10,000.000 SIT.

4. Rok začetka in zaključka izvedbe: za-
četek 1. 10. 1998, trajanje 6 tednov.

5. Za izbiro najugodnejše ponudbe bo-
do upoštevana merila navedena v razpisni
dokumentaciji.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene  najkasneje  do  28.  8.  1998
do 14.  ure  v  vložišče  na  naslovu  iz
1. točke.

Zapečatene ovojnice morajo biti ozna-
čene z napisom “Ne odpiraj – ponudba –
revizija”.

6. Javno odpiranje ponudb bo 3. 9.
1998 ob 9. uri v sejni sobi na naslovu iz
1. točke.

7. Ponudniki bodo obveščeni o izidu raz-
pisa najkasneje 25. 9. 1998.

8. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo do 20. 7. 1998 med 9. in 12.
uro pri Francu Valjavcu na naslovu iz 1. toč-
ke pod pogojem, da predložijo dokazilo (vir-
man) o plačilu 5.000 SIT na žiro račun št.
50100-603-18540.

9. Ponudniki lahko dodatna pojasnila
zahtevajo pisno na kontaktno osebo iz
1. točke do 27. 7. 1998.

Ponudba mora veljati najmanj 60 dni od
datuma odpiranja ponudb.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila je 2. 10. 1998.

Agencija Republike Slovenije
za plačilni promet

Ob-4156
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za nakup stanovanja

1. Naročnik: Zdravstveni dom Murska
Sobota, Grajska 24, Murska Sobota.

2. Predmet javnega naročila: nakup no-
vega ali starega nezasedenega dvosob-
nega stanovanja na območju mesta Mur-
ska Sobota.

3. Orientacijska vrednost javnega razpi-
sa: 7,000.000 SIT.

4. Ponudba mora vsebovati:
– ime ponudnika,
– cena izražena v tolarjih,
– podatke o stanovanju: leto graditve,

lokacija, površina, število in vrsta prostorov,
stanje;

– rok izročitve kupljenega stanovanja v
last in posest;

– izjava, da ponudnik sprejema pogoje
razpisne dokumentacije;

– dokazilo o lastništvu (izpisek iz zem-
ljiške knjige) izdan po objavi tega razpisa in
dodatno overjena pogodba sposobna za
vknjižbo o pridobitvi stanovanja, če lastni-
na ni vpisana v zemljiški knjigi v korist po-
nudnika;

– garancija o resnosti ponudbe v skladu
s pogoji razpisne dokumentacije;

– dokazilo o registraciji, če ponudnik ni
fizična oseba v skladu s pogoji razpisne do-
kumentacije,

– pooblastilo oziroma drugo ustrezno li-
stino, kolikor ponudnik nastopa kot zastop-
nik ali posrednik;

– navedbo osebe, ki daje tolmačenje v
zvezi s ponudbo.

5. Naročnik si pridržuje pravice, da ne
sklene pogodbe z nobenim od ponudni-
kov.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– cena in plačilni pogoji;
– lokacija;
– stanje stanovanja;
– velikost stanovanja ter vrste in velikost

posameznih prostorov.

7. Ponudniki morajo pred izbiro omogo-
čiti ogled stanovanja.

8. Razpisno dokumentacijo ponudniki
dvignejo na Zdravstvenem domu Murska
Sobota, Grajska 24, v tajništvu.

9. Rok za predložitev ponudbe je 17. 7.
1998 do 10. ure. Ponudba mora biti dana v
zaprti kuverti na naslov: Zdravstveni dom
Murska Sobota, Grajska 24, 9000 Murska
Sobota z oznako “Ne odpiraj, ponudba –
Javni razpis za nakup stanovanja”. Na ku-
verti mora biti točen naslov ponudnika.

10. Javno odpiranje ponudb bo 17. 7.
1998 ob 12. uri v sobi direktorja ZD Mur-
ska Sobota.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu javne-
ga razpisa najkasneje v roku 15 dni po jav-
nem odpiranju ponudb.

Zdravstveni dom Murska Sobota

Št. 2100/98 Ob-4157A
Zavod Republike Slovenije za blagovne

rezerve objavlja, na podlagi prvega in dru-
gega odstavka 18. člena zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97)

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za

vzdrževalna dela na betonskih silosih v
skladišču Podgora

1. Naročnik del: Zavod Republike Slo-
venije za blagovne rezerve, Ljubljana, Du-
najska 106/VIII.

2. Predmet naročila:
– obnova elektro inštalacij na silosih

in popravilo vsipnega jaška.
3. Orientacijska vrednost razpisanih del

je 30 mio SIT.
4. Lokacija razpisanih vzdrževalnih del

je Podgora.
5. Predviden pričetek del je avgust, za-

ključek pa v septembru 1998, kolikor bodo
v proračunu zagotovljena zadostna finančna
sredstva.

6. Zainteresirani ponudniki lahko dvig-
nejo razpisno dokumentacijo v tajništvu Za-
voda Republike Slovenije za blagovne re-
zerve, Dunajska 106/VIII, Ljubljana, do
vključno 10. 7. 1998 do 14. ure.

Na razpisu lahko sodelujejo le ponudni-
ki, ki nimajo neizpolnjenih obvez do zavoda
dalj kot 30 dni (18. člen zakona o blagovnih
rezervah, Ur. l. RS, št. 60/95) in ki so dvig-
nili razpisno dokumentacijo.

7. Pred prevzemom razpisne dokumen-
tacije morajo ponudniki vplačati stroške v
znesku 25.000 SIT na žiro račun Zavoda
Republike Slovenije za blagovne rezerve,
št. 50101-603-402300.

8. Odgovore na morebitna vprašanja in
dodatna pojasnila v zvezi z razpisanimi deli
in razpisno dokumentacijo bodo ponudniki
prejeli pisno po ogledu objekta, ki bo dne
16. 7. 1998 ob 10. uri v Podgori.

9. Ponudbe se odda osebno v tajništvu
Zavoda Republike Slovenije za blagovne re-
zerve, Dunajska 106, Ljubljana, v zaprti ku-
verti z vidno oznako “Ponudba – Ne odpiraj
– elektro inštalacije – Podgora”, do vključ-
no 23. 7. 1998 do 12. ure.

Na hrbtni strani mora biti napisan točen
naslov pošiljatelja.

Ponudbe, ki ne bodo pravilno opremlje-
ne in ne bodo prispele v roku, bo naročnik
izločil in jih neodprte vrnil pošiljatelju.
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10. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so ponudbena cena, rok izvedbe,
reference, garancijski rok, ugodnosti, ki jih
nudi ponudnik naročniku.

11. Odpiranje ponudb bo v petek, dne
24. 7. 1998 ob 8. uri v prostorih restavraci-
je Poslovnega centra, Ljubljana, Dunajska
106/I.

12. Obvestilo o izbiri najugodnejšega iz-
vajalca za razpisana dela bodo ponudniki
prejeli v roku 15 dni od dneva odpiranja
ponudb.

13. Ponudbe, ki ne bodo v celoti izpol-
njevale zahtev iz razpisne dokumentacije,
bo komisija za vodenje razpisnega postop-
ka ob odpiranju ponudb izločila.

Št. 2100/98 Ob-4157B
Zavod Republike Slovenije za blagovne

rezerve objavlja, na podlagi prvega in dru-
gega odstavka 18. člena zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97)

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za
vzdrževalna dela na rezervoarju v

Račah
1. Naročnik del: Zavod Republike Slo-

venije za blagovne rezerve, Ljubljana, Du-
najska 106/VIII.

2. Predmet naročila: vzdrževalna dela
na rezervoarju R-10 v skladišču naftnih
derivator Petrol Rače:

– demontaža plavajoče kovinske strehe
s pripadajočimi inštalacijami in opremo,

– dobava in montaža fiksne aluminijaste
strehe,

– dobava in montaža aluminijastega pla-
vajočega pokrova (membrane),

– predelava protipožarne instalacije z do-
bavo materiala in opreme.

3. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 80 mio SIT.

4. Lokacija razpisanih vzdrževalnih del
so Rače pri Mariboru.

5. Predviden pričetek del je september
1998, kolikor bodo v proračunu zagotovlje-
na zadostna finančna sredstva.

6. Zainteresirani ponudniki lahko dvig-
nejo razpisno dokumentacijo v tajništvu Za-
voda Republike Slovenije za blagovne re-
zerve, Dunajska 106/VIII, Ljubljana, do
vključno 10. 7. 1998 do 14. ure.

Na razpisu lahko sodelujejo le ponudni-
ki, ki nimajo neizpolnjenih obvez do zavoda
dalj kot 30 dni (18. člen zakona o blagovnih
rezervah, Ur. l. RS, št. 60/95) in ki so dvig-
nili razpisno dokumentacijo.

7. Pred prevzemom razpisne dokumen-
tacije morajo ponudniki vplačati stroške v
znesku 35.000 SIT na žiro račun Zavoda
Republike Slovenije za blagovne rezerve,
št. 50101-603-402300.

8. Odgovore na morebitna vprašanja in
dodatna pojasnila v zvezi z razpisanimi deli
in razpisno dokumentacijo bodo ponudniki
prejeli pisno po ogledu objekta, ki bo dne
17. 7. 1998 ob 10. uri v Račah pri Mari-
boru.

9. Ponudba se pošlje po pošti s pripo-
ročeno pošiljko na naslov: Zavod Republi-
ke Slovenije za blagovne rezerve, Dunaj-
ska 106, Ljubljana, v zaprti kuverti z vidno
oznako “Ponudba – Ne odpiraj – R-10 –
Rače”.

Na hrbtni strani mora biti napisan točen
naslov pošiljatelja.

Veljaven je poštni žig do vključno 5. 8.
1998 do 24. ure.

Ponudbe, ki ne bodo pravilno opremlje-
ne in ne bodo prispele v roku, bo naročnik
izločil in jih neodprte vrnil pošiljatelju.

10. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so ponudbena cena, rok izvedbe,
reference, garancijski rok, ugodnosti, ki jih
nudi ponudnik naročniku.

11. Odpiranje ponudb bo v petek, dne
7. 8. 1998 ob 8. uri v prostorih restavracije
Poslovnega centra, Ljubljana, Dunajska
106/I.

12. Obvestilo o izbiri najugodnejšega iz-
vajalca za razpisana dela bodo ponudniki
prejeli v roku 15 dni od dneva odpiranja
ponudb.

13. Ponudbe, ki ne bodo v celoti izpol-
njevale zahtev iz razpisne dokumentacije,
bo komisija za vodenje razpisnega postop-
ka ob odpiranju ponudb izločila.

Št. 2100/98 Ob-4157C
Zavod Republike Slovenije za blagovne

rezerve objavlja, na podlagi prvega in dru-
gega odstavka 18. člena zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97)

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za

vzdrževalna dela na betonskih silosih
pri Mlinopek Murska Sobota

1. Naročnik del: Zavod Republike Slo-
venije za blagovne rezerve, Ljubljana, Du-
najska 106/VIII.

2. Predmet naročila:
– obnova poškodovanih in barvanje

zunanjih betonskih površin silosov pri
Mlinopek Murska Sobota.

3. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 25 mio SIT.

4. Lokacija razpisanih vzdrževalnih del
je Murska Sobota.

5. Predviden pričetek del je avgust, za-
ključek pa v septembru 1998, kolikor bodo
v proračunu zagotovljena zadostna finančna
sredstva.

6. Zainteresirani ponudniki lahko dvigne-
jo razpisno dokumentacijo v tajništvu Zavo-
da Republike Slovenije za blagovne rezer-
ve, Dunajska 106/VIII, Ljubljana, do vključ-
no 10. 7. 1998 do 14. ure.

Na razpisu lahko sodelujejo le ponudni-
ki, ki nimajo neizpolnjenih obvez do zavoda
dalj kot 30 dni (18. člen zakona o blagovnih
rezervah, Ur. l. RS, št. 60/95) in ki so dvig-
nili razpisno dokumentacijo.

7. Pred prevzemom razpisne dokumen-
tacije morajo ponudniki vplačati stroške v
znesku 25.000 SIT na žiro račun Zavoda
Republike Slovenije za blagovne rezerve,
št. 50101-603-402300.

8. Odgovore na morebitna vprašanja in
dodatna pojasnila v zvezi z razpisanimi deli
in razpisno dokumentacijo bodo ponudniki
prejeli pisno po ogledu objekta, ki bo dne
14. 7. 1998 ob 10. uri v Murski Soboti.

9. Ponudbe se odda osebno v tajništvu
Zavoda Republike Slovenije za blagovne re-
zerve, Dunajska 106, Ljubljana, v zaprti ku-
verti z vidno oznako “Ponudba – Ne odpiraj
– silosi Mlinopek”, do vključno 23. 7. 1998
do 12. ure.

Na hrbtni strani mora biti napisan točen
naslov pošiljatelja.

Ponudbe, ki ne bodo pravilno opremlje-
ne in ne bodo prispele v roku, bo naročnik
izločil in jih neodprte vrnil pošiljatelju.

10. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so ponudbena cena, rok izvedbe,
reference, garancijski rok, ugodnosti, ki jih
nudi ponudnik naročniku.

11. Odpiranje ponudb bo v petek, dne
24. 7. 1998 ob 13. uri v prostorih restavra-
cije Poslovnega centra, Ljubljana, Dunajska
106/I.

12. Obvestilo o izbiri najugodnejšega iz-
vajalca za razpisana dela bodo ponudniki
prejeli v roku 15 dni od dneva odpiranja
ponudb.

13. Ponudbe, ki ne bodo v celoti izpol-
njevale zahtev iz razpisne dokumentacije,
bo komisija za vodenje razpisnega postop-
ka ob odpiranju ponudb izločila.

Št. 2100/98 Ob-4157Č
Zavod Republike Slovenije za blagovne

rezerve objavlja, na podlagi prvega in dru-
gega odstavka 18. člena zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97)

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za
vgradnjo protipožarnega sistema v

skladišču Zalog
1. Naročnik del: Zavod Republike Slo-

venije za blagovne rezerve, Ljubljana, Du-
najska 106/VIII.

2. Predmet naročila:
– vgradnja protipožarnega sistema.
3. Orientacijska vrednost razpisanih del

je 10 mio SIT.
4. Lokacija razpisanih vzdrževalnih del

je Zalog pri Ljubljani.
5. Predviden pričetek del je avgust, za-

ključek pa v septembru 1998, kolikor bodo
v proračunu zagotovljena zadostna finančna
sredstva.

6. Zainteresirani ponudniki lahko dvig-
nejo razpisno dokumentacijo v tajništvu Za-
voda Republike Slovenije za blagovne re-
zerve, Dunajska 106/VIII, Ljubljana, do
vključno 10. 7. 1998 do 14. ure.

Na razpisu lahko sodelujejo le ponudni-
ki, ki nimajo neizpolnjenih obvez do zavoda
dalj kot 30 dni (18. člen zakona o blagovnih
rezervah, Ur. l. RS, št. 60/95) in ki so dvig-
nili razpisno dokumentacijo.

7. Pred prevzemom razpisne dokumen-
tacije morajo ponudniki vplačati stroške v
znesku 25.000 SIT na žiro račun Zavoda
Republike Slovenije za blagovne rezerve,
št. 50101-603-402300.

8. Odgovore  na  morebitna  vprašanja
in dodatna pojasnila v zvezi z razpisanimi
deli in razpisno dokumentacijo bodo po-
nudniki prejeli pisno po ogledu objekta, ki
bo dne 15. 7. 1998 ob 10. uri v Zalogu pri
Ljubljani.

9. Ponudbe  se  odda  osebno  v  taj-
ništvu  Zavoda  Republike  Slovenije  za
blagovne  rezerve,  Dunajska  106,  Ljub-
ljana, v zaprti kuverti z vidno oznako “Po-
nudba – Ne odpiraj – protipožarno varova-
nje – Zalog”, do vključno 23. 7. 1998 do
12. ure.

Na hrbtni strani mora biti napisan točen
naslov pošiljatelja.
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Ponudbe, ki ne bodo pravilno opremlje-
ne in ne bodo prispele v roku, bo naročnik
izločil in jih neodprte vrnil pošiljatelju.

10. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so ponudbena cena, rok izvedbe,
reference, garancijski rok, ugodnosti, ki jih
nudi ponudnik naročniku.

11. Odpiranje ponudb bo v petek, dne
24. 7. 1998 ob 11. uri v prostorih restavra-
cije Poslovnega centra, Ljubljana, Dunajska
106/I.

12. Obvestilo o izbiri najugodnejšega iz-
vajalca za razpisana dela bodo ponudniki
prejeli v roku 15 dni od dneva odpiranja
ponudb.

13. Ponudbe, ki ne bodo v celoti izpol-
njevale zahtev iz razpisne dokumentacije,
bo komisija za vodenje razpisnega postop-
ka ob odpiranju ponudb izločila.

Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve

Št. 79/98 Ob-4159
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a,
Ajdovščina.

2. Predmet javnega naročila: šolski pre-
vozi za šolsko leto 1998/99.

Prevozi učencev v in iz Osnovne šole D.
Lokarja Ajdovščina, Osnovne šole Dobrav-
lje in podružnice Črniče, Osnovne šole Col
in podružnice Podkraj ter Osnovne šole Ot-
lica.

3. Orientacijska vrednost naročila:
25,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. septembra 1998, zaključek 30. juni-
ja 1999.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika: merila, navedena v razpisni doku-
mentaciji.

6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 17. 7. 1998 do
11. ure, na naslov: Občina Ajdovščina, Ce-
sta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina.

Zapečatene kuverte morajo biti označe-
ne z napisom “Ne odpiraj – Ponudba šolski
prevozi”.

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

Javno odpiranje ponudb bo 17. 7. 1998
ob 11.15, na sedežu Občine Ajdovščina,
Cesta 5. maja 6a, Ajdovščina. Odpiranje
vodi Dragica Fiegl.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa do 31. 7. 1998.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo
razpisno dokumentacijo pri Dragici Fiegl,
kjer dobijo tudi vse dodatne informacije,
Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, Aj-
dovščina.

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

Ponudba mora veljati do: 1. 9. 1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 7. 8. 1998.

Občina Ajdovščina

Ob-4160A
Na podlagi 18. člena zakona o javnih

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Center šolskih in obšolskih dejavnosti,
Župančičeva 6, Ljubljana, kont. oseba Mar-
tin Kreč, Komenskega 12, Ljubljana, tel.
13-43-402, faks 13-10-094.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: kuhinjska oprema z

drobnim inventarjem in jedilnim pribo-
rom, po samostojnih enotah:

a) kuhinjski elementi;
b) parnokonvekcijska peč in univerzalni

kuhinjski stroj;
c) drobni inventar;
d) jedilni in drugi servirni pribor.
3. Skupna orientacijska vrednost naro-

čila: 11,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 30 dni od odpiranja po-

nudb.
5. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
a) boniteta ponudnika (25%),
b) ponudbena cena (35%),
c) reference (20%),
d) rok dobave (10%),
e) opcija ponudbe (10%).
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upo-

števane preference za domače ponudnike.
6. Rok,  v  katerem  lahko  ponudniki

predložijo ponudbe in način predložitve po-
nudbe

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
prispele najkasneje do petka, 24. 7. 1998
do 8.30, na naslov: Center šolskih in ob-
šolskih dejavnosti, Komenskega 12, Ljub-
ljana, prevzemnica Irena Škorjanc, tel.
061/13-43-402, faks 061/13-10-094.

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: “kuhinjska oprema”.

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

Javno odpiranje ponudb bo 27. 7. 1998
ob 10. uri, na naslovu: CŠOD, Komenske-
ga 12, Ljubljana, II. nadstropje.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 18. 8. 1998.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo ter cena dokumentacije in
način plačila

Ponudba mora biti izdelana na podlagi
razpisne dokumentacije. Ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo vsak de-
lovnik od 10. do 13. ure, na Centrali Centra
šolskih in obšolskih dejavnosti, Komenske-
ga 12, Ljubljana, II. nadstropje, na podlagi
dokazila o vplačilu 12.000 SIT nepovratnih
sredstev, ki jih ponudniki nakažejo na žiro
račun št. 50100-603-43666.

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

Ponudba mora veljati do 27. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 28. 8. 1998.

Ob-4160B
Na  podlagi  18.  člena  zakona  o

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Center šolskih in obšolskih dejavnosti,
Župančičeva 6, Ljubljana, kont. oseba Mar-
tin Kreč, Komenskega 12, Ljubljana, tel.
13-43-402, faks 13-10-094.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: bivanjska oprema z

opremo za vzdrževanje objekta ter drob-
nim inventarjem, po naslednjih samo-
stojnih enotah:

a) serijsko pohištvo in pohištvo po na-
črtih;

b) posteljnina;
c) sanitarna oprema in oprema za

vzdrževanje;
d) zunanja oprema.
3. Skupna orientacijska vrednost naro-

čila: 15,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 30 dni od odpiranja po-

nudb.
5. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
a) boniteta ponudnika (25%),
b) ponudbena cena (35%),
c) reference (20%),
d) rok dobave (10%),
e) opcija ponudbe (10%).
6. Rok,  v  katerem  lahko  ponudniki

predložijo ponudbe in način predložitve po-
nudbe

Upoštevane  bodo  ponudbe,  ki  bodo
prispele  najkasneje  do  petka,  24.  7.
1998  do  8.30,  na  naslov:  Center
šolskih in obšolskih dejavnosti, Komenske-
ga 12, Ljubljana, prevzemnica Irena Škor-
janc, tel. 061/13-43-402, faks
061/13-10-094.

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: “bivanjska oprema”.

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

Javno odpiranje ponudb bo 27. 7. 1998
ob 12. uri, na naslovu: CŠOD, Komenske-
ga 12, Ljubljana, II. nadstropje.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 18. 8. 1998.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo ter cena dokumentacije in
način plačila

Ponudba mora biti izdelana na podlagi
razpisne dokumentacije. Ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo vsak de-
lovnik od 10. do 13. ure, na Centrali Centra
šolskih in obšolskih dejavnosti, Komenske-
ga 12, Ljubljana, II. nadstropje, na podlagi
dokazila o vplačilu 17.000 SIT nepovratnih
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sredstev, ki jih ponudniki nakažejo na žiro
račun št. 50100-603-43666.

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

Ponudba mora veljati do 27. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 28. 8. 1998.

Ob-4160C
Na podlagi 18. člena zakona o javnih

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Center šolskih in obšolskih dejavnosti,
Župančičeva 6, Ljubljana, kont. osebe pod
a) in e) Ida Kavčič, pod b) Savina Vybihal,
pod c) in d) Martin Kreč, Komenskega 12,
Ljubljana, tel. 13-43-402, faks 13-10-094.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: učna oprema, učila,

učna tehnologija in projektna oprema,
po naslednjih samostojnih enotah:

a) učna oprema in učila ter drobni inven-
tar za naravoslovje;

b) učna oprema in učila ter drobni inven-
tar za šport;

c) učna oprema in učila ter drobni inven-
tar za življenje v naravi;

d) AV sredstva;
e) specialna projektna oprema.
3. Skupna orientacijska vrednost naro-

čila: 12,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 30 dni od odpiranja po-

nudb.
5. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
a) boniteta ponudnika (25%),
b) ponudbena cena (35%),
c) reference (20%),
d) rok dobave (10%),
e) opcija ponudbe (10%).
6. Rok, v katerem lahko ponudniki pred-

ložijo ponudbe in način predložitve po-
nudbe

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pris-
pele najkasneje do petka, 24. 7. 1998 do
8.30, na naslov: Center šolskih in obšol-
skih dejavnosti, Komenskega 12, Ljubljana,
prevzemnica Irena Škorjanc, tel.
061/13-43-402, faks 061/13-10-094.

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: “učna oprema”.

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

Javno odpiranje ponudb bo 27. 7. 1998
ob 14. uri, na naslovu: CŠOD, Komenske-
ga 12, Ljubljana, II. nadstropje.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 18. 8. 1998.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo ter cena dokumentacije in
način plačila

Ponudba mora biti izdelana na podlagi
razpisne dokumentacije. Ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo vsak de-
lovnik od 10. do 13. ure, na Centrali Cen-
tra šolskih in obšolskih dejavnosti, Ko-

menskega 12, Ljubljana, II. nadstropje, na
podlagi dokazila o vplačilu 10.000 SIT
nepovratnih sredstev, ki jih ponudniki
nakažejo na žiro račun št.
50100-603-43666.

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

Ponudba mora veljati do 27. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 28. 8. 1998.
CŠOD Ljubljana

Ob-4161
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 Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg
12, Šmarje pri Jelšah, kont. oseba Zlatka
Pilko, tel. 063/821-220 ali 821-111, so-
ba 28.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: opravljanje prevo-

zov šoloobveznih otrok v Občini Šmarje
pri Jelšah v šolskem letu 1998/99.

3. Orientacijska vrednost naročila:
12,000.000 SIT.

4. Rok za izvedbo: šolsko leto 1998/99,
pričetek 1. 9. 1998 in zaključek 25. 6.
1999.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene  najkasneje  do  24.  7.  1998
do  12.  ure,  na  naslov:  Občina  Šmarje
pri Jelšah, Aškerčev trg 12, Šmarje pri
Jelšah.

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. 7. 1998
ob 10. uri, v sejni sobi Občine Šmarje pri
Jelšah.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 20. 8. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Šmarje pri Jelšah,
Oddelek za družbene dejavnosti in finance,
kont. oseba Zlatka Pilko, vsak delovnik od
8. do 12. ure.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 13. 7. 1998.

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

Ponudba mora vsebovati datum veljav-
nosti.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 28. 8. 1998.

Občina Šmarje pri Jelšah

Št. 127/1-98 Ob-4162
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Komunala Idrija, p.o., kont. oseba Zor-
ko Rustja, dipl. inž. gr., Carl Jakoba 4, Idri-
ja, tel. 065/71-076, faks 061/72-237.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: 1 kos vozilo z nad-

gradnjo za odvoz odpadkov v tipskih
kontejnerjih velikosti 5–7 m3.

Kraj izpolnitve: Idrija, Carl Jakoba 4.
3. Orientacijska vrednost naročila:

10,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: skrajni dobavni rok je

1. 9. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: najnižja cena ter druga merila, nave-
dena v razpisni dokumentaciji.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje v 30 dneh po objavi
v Uradnem listu RS, na naslov: Komunala
Idrija, prevzemnik tajništvo, Carl Jakoba 4,
5280 Idrija, tel. 065/71-076, faks
065/72-237.

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.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo enaitrideseti
dan po objavi v Uradnem listu RS, ob 10.
uri, na naslovu: Komunala Idrija, p.o., odpi-
ranje vodi Zorko Rustja, dipl. inž. gr., Carl
Jakoba 4, Idrija, tel. 065/71-076, faks
065/72-237, tajništvo.

Pri odpiranju ponudb morajo prisotni
predstavniki ponudnikov imeti pismeno
pooblastilo za zastopanje.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa v roku 14 dni od odpiranja ponudb.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Komunala Idrija, Carl Jako-
ba 4, Idrija, kont. oseba Zorko Rustja, dipl.
inž. gr., tel. 065/71-076, faks
065/72-237.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 15. 7. 1998, vsak delovnik od 8. do 12.
ure, za 6.000 SIT.

Način plačila: na blagajni Komunale
Idrija, oziroma z virmanom (predložiti po-
trjen izvod), na račun številka:
52020-601-13843, s pripisom “za razpi-
sno dokumentacijo”.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo vsak de-

lovni dan od 10. do 12. ure, na naslovu:
Komunala Idrija, Carl Jakoba 4, Idrija, kont.
oseba Zorko Rustja, dipl. inž. gr., tel.
065/71-076.
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10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do 1. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 3. 7. 1998.
Komunala Idrija, p.o., Idrija

Ob-4163A
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. osebi Kogoj Tomislav,
dipl. inž. el., ali Žorž Kovčenko, el. inž.

2. Predmet javnega naročila: izbira iz-
vajalca brez omejitev za dobavo blaga:
RTP Dekani – elektromontažna oprema
za stikališče 110 kV.

3. Orientacijska vrednost naročila:
110,000.000 SIT.

4. Predviden dobavni rok: pričetek del –
september 1998 ter zaključek del – sep-
tember 1999.

5. Merila in pogoji za izbiro najugodnej-
šega ponudnika ter način ocenjevanja po-
nudb

Pogoji in merila so navedeni v razpisni
dokumentaciji.

6. Ponudbo je potrebno dostaviti na
naslov Elektro Primorska, d.d., tajništvo,
Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica. Upo-
števane bodo ponudbe, ki bodo prispele
ali bodo osebno predložene v tajništvo
podjetja najkasneje do 11. 8. 1998 do
12. ure.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za RTP Dekani 110/20/10 kV – stikališče
110 kV – elektromontažna oprema” ter šte-
vilko objave javnega razpisa v Uradnem listu
RS. Na hrbtni strani ovojnice mora biti ozna-
čen naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 18. 8. 1998
ob 9. uri, v sejni dvorani Elektro Primorska,
Erjavčeva 22, Nova Gorica. Odpiranje bo
vodil Dominik Nemec, dipl. inž. el.

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

Ponudniki bodo obveščeni o sprejemu
sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika
najkasneje v roku 7 dni od sprejema
sklepa.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: dvig razpisne dokumenta-
cije je možen po predhodni enodnevni na-
javi po faksu 065/23-212, na sedežu druž-
be Elektro Primorska, d.d., Nova Gorica,
Erjavčeva 22, Nova Gorica, do vključno
17. 7. 1998, med 9. in 11. uro, pri admi-
nistratorki tehničnega sektorja Andreji
Smole.

Dvig razpisne dokumentacije je možen
ob predložitvi dokazila o plačilu stroškov
10.000 SIT, na ŽR št. 52000-601-22566,
s pripisom za razpisno dokumentacijo.

10. Ostali podatki

Vse dodatne informacije so možne samo
v pisni obliki.

Naročnik ne bo organiziral predhodnega
sestanka s ponudniki.

Ob-4163B
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: Elektro Primorska, d.d., Javno
podjetje za distribucijo električne energije,
Erjavčeva 22, Nova Gorica, tel.
065/22-311, faks 065/23-212, kont.
osebi Kogoj Tomislav, dipl. inž. el., ali Žorž
Kovčenko, el. inž.

2. Predmet javnega naročila: izbira iz-
vajalca brez omejitev za dobavo blaga:
dva energetska transformatorja 110/21
– 10,5/10,5 kV, YN yn 6 d 5 moči po
31,5 MVA.

3. Orientacijska vrednost naročila:
120,000.000 SIT.

4. Predviden dobavni rok: oktober
1999.

5. Merila in pogoji za izbiro najugodnej-
šega ponudnika ter način ocenjevanja po-
nudb

Pogoji in merila so navedeni v razpisni
dokumentaciji.

6. Ponudbo je potrebno dostaviti na
naslov Elektro Primorska, d.d., tajništvo,
Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica. Upo-
števane bodo ponudbe, ki bodo prispele
ali bodo osebno predložene v tajništvo
podjetja najkasneje do 11. 8. 1998 do
12. ure.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za RTP Dekani 110/20/10 kV – energet-
ska transformatorja” ter številko objave jav-
nega razpisa v Uradnem listu RS. Na hrbtni
strani ovojnice mora biti označen naslov po-
šiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 19. 8. 1998
ob 9. uri, v sejni dvorani Elektro Primorska,
Erjavčeva 22, Nova Gorica. Odpiranje bo
vodil Dominik Nemec, dipl. inž. el.

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

Ponudniki bodo obveščeni o sprejemu
sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika
najkasneje v roku 7 dni od sprejema
sklepa.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: dvig razpisne dokumentaci-
je je možen po predhodni enodnevni najavi
po faksu 065/23-212, na sedežu družbe
Elektro Primorska, d.d., Nova Gorica, Er-
javčeva 22, Nova Gorica, do vključno 17. 7.
1998, med 9. in 11. uro, pri administratorki
tehničnega sektorja Andreji Smole.

Dvig razpisne dokumentacije je možen
ob predložitvi dokazila o plačilu stroškov
10.000 SIT, na ŽR št. 52000-601-22566,
s pripisom za razpisno dokumentacijo.

10. Ostali podatki
Vse dodatne informacije so možne samo

v pisni obliki.

Naročnik ne bo organiziral predhodnega
sestanka s ponudniki.

Elektro Primorska, d.d.
Nova Gorica

Št. 10/98 Ob-4164
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: Dom upokojencev Podbrdo, Podbrdo,
tel. 065/808-005.

2. Predmet javnega naročila so:
gradbena, obrtniška in instalacijska de-
la na prizidavi doma upokojencev v
Tolminu.

3. Orientacijska vrednost naročila:
16,000.000 SIT.

4. Rok začetka del 17. 8. 1998, rok za-
ključka del 20. 11. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše po-
nudbe:

– usposobljenost ponudnika za izvajanje
del,

– reference firme in stavbnega vodje,
– ponudbena cena s prometnim dav-

kom,
– način plačila in fiksnost cene,
– rok izvedbe,
– garancijski rok izvedenih del,
– druga merila navedena v razpisni do-

kumentaciji.
6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo

predložene do vključno 10. 8. 1998 do
12. ure, na naslov: Dom upokojencev Pod-
brdo, 5243 Podbrdo.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj, Ponudba –
Dom upokojencev Tolmin – prizidava” in
številko objave javnega razpisa objavljene-
ga v Uradnem listu RS zr z navedbo pred-
meta naročila.

7. Javno odpiranje ponudb bo v pone-
deljek 10. 8. 1998 ob 13. uri, v pisarni
direktorja Doma upokojencev Podbrdo v
Podbrdu.

8. Razpisno dokumentacijo lahko po-
nudniki dvignejo v Domu upokojencev Tol-
min. Kontaktna oseba je Ernest Kemperle –
direktor Doma upokojencev.

9. Razpisna dokumentacija je na razpo-
lago do vključno 27. 7. 1998.

Način plačila: 10.000 SIT gotovinsko na
blagajni Doma upokojencev Tolmin.

10. Ponudba mora veljati do: 30. 9.
1998.

Dom upokojencev Podbrdo

Ob-4165
Občina gorenja vas-Poljane na podlagi

18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) in odredbe o obvezni vsebi-
ni razpisne dokumentacije (Ur. l. RS, št.
33/97) objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Naročnik: Občina Gorenja vas-Polja-
ne, Poljanska cesta 87, Gorenja vas.

2. Predmet javnega naročila: opravlja-
nje rednih prevozov otrok v osnovno šo-
lo, pripravo na šolo in šolo s prilagoje-
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nim programom za učence v Občini Go-
renja vas-Poljane.

3. Orientacijska vrednost prevozov je
36 mio SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: šol-
sko leto 1998/99, to je od 1. 9. 1998 do
24. 6. 1999.

5. Prevoze lahko opravljajo za dejavnost
registrirani prevozniki z dovoljenjem pristoj-
nega organa za prevoz oseb s svojimi ali
najetimi vozili, ki morajo biti opremljeni za
prevoze učencev. Svoje storitve morajo nu-
diti kvalitetno, odgovorno in v skladu z os-
novno prometno zakonodajo.

6. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
za opravljanje prevozov na določeni relaciji
bodo upoštevana naslednja merila:

– kakovost in zanesljivost ponujene sto-
ritve,

– konkurenčnost ponudbe,
– ponudbena cena,
– kakovost in primernost vozil,
– reference pri izvajanju prevozov učen-

cev.
7. Ponudba mora vsebovati: firmo oziro-

ma ime ponudnika ter naslov, dokazilo o
registraciji, navedbo relacije, podatke o pre-
voznem sredstvu, reference, bruto ceno
prevoženega kilometra glede na konfigura-
cijo terena, razvidno v razpisni dokumenta-
ciji, ugodnosti, ki jih ponudnik nudi naročni-
ku in dokazilo, da ponudnik v skladu z zako-
nodajo lahko opravlja osnovnošolske pre-
voze.

Ponudniki oddajo ponudbe za vsako re-
lacijo posebej. Naročnik si pridržuje pravi-
co, da v primeru odstopa izbranega naj-
ugodnejšega ponudnika ali ob neizpolnje-
vanju pogodbenih obveznosti lahko takoj
prekine pogodbo in povabi k podpisu za
storitve opravljanja prevozov drugega naj-
ugodnejšega ponudnika po tem javnem raz-
pisu.

8. Razpisna dokumentacija in vse do-
datne informacije o razpisu so ponudni-
kom na voljo vsak delovni dan od 8. do 10.
ure, na Občini Gorenja vas-Poljane, Po-
ljanska cesta 87, na oddelku za družbene
dejavnosti.

9. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 31. 7. 1998 do
12. ure, na naslov: Občina Gorenja vas-Po-
ljane, Poljanska cesta 87, Gorenja vas.

Ponudbe je treba poslati v zaprti kuverti
s pripisom “Ne odpiraj, Ponudba – prevozi
1998/99”, priporočeno po pošti ali oddati
osebno na Občini Gorenja vas-Poljane,
Poljanska c. 87, 4224 Gorenja vas. Na
hrbtni strani mora biti označen naslov poši-
ljatelja.

10. Javno odpiranje ponudb bo v petek,
31. 7. 1998 ob 12.15, v sejni sobi Občine
Gorenja vas-Poljane.

11. Predstavniki ponudnikov, ki bodo
prisotni na javnem odpiranju ponudb, mo-
rajo  predložiti  pisno  pooblastilo  ponud-
nika.

12. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
20 dneh od dneva odpiranja ponudb.

Občina Gorenja vas-Poljane

Ob-4166
Občina Grosuplje, Kolodvorska 2, Gro-

suplje, na podlagi 18. in 19. člena zakona
o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) in

sklepa župana Občine Grosuplje o pričetku
oddaje javnega naročila, št.
40305-1257/98 z dne 24. 6. 1998, ob-
javlja

javni razpis
za izbiro izvajalca obnove kotlovnic v

Osnovni šoli Louisa Adamiča, Grosuplje
in v vrtcu Kekec, Grosuplje

1. Naročnik: Občina Grosuplje, Kolod-
vorska 2, Grosuplje.

2. Predmet razpisa je: izbira izvajalca
strojno-instalacijskih del pri obnovi kot-
lovnice v Osnovni šoli Louisa Adamiča,
Grosuplje in v vrtcu Kekec, Grosuplje.

3. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 10,000.000 SIT.

4. Predvideni rok pričetka del je 1. 8.
1998, predvideni rok dokončanja del pa
15. 9. 1998, oziroma z iztekom garancij-
skega roka.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– ponudbena cena,
– reference pri izvajanju tovrstnih del,
– popolnost ponudbe.
6. Rok za dostavno ponudb je 23. 7.

1998 do 8.30, na naslov: Občina Grosup-
lje, Kolodvorska 2, Grosuplje. Ponudbe mo-
rajo biti dostavljene osebno, in sicer v za-
lepljeni in zapečateni kuverti z navedbo na-
slova ponudnika in z oznako “Ponudba: ob-
nova kotlovnic – Ne odpiraj”.

Ponudbe, ki bodo poslane po pošti ali
dostavljene po preteku razpisnega roka, bo
naročnik zavrnil in neodprte vrnil odpošilja-
telju.

7. Odpiranje ponudb bo 24. 7. 1998 ob
9. uri, v sejni sobi Občina Grosuplje (II.
nadstropje), Kolodvorska 2, Grosuplje.

Ponudniki, ki bodo prisotni na javnem
odpiranju ponudb, morajo ob pričetku jav-
nega odpiranja predložiti komisiji pismeno
pooblastilo.

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

9. Razpisna dokumentacija in projekt
sta na voljo vsak delovni dan od 8. do 10.
ure, na Občini Grosuplje, Kolodvorska 2,
Grosuplje, Urad za gospodarstvo in druž-
bene dejavnosti, pri Brigiti Repar, tel.
763-307.

Materialne stroške dokumentacije v viši-
ni 5.000 SIT, kandidati plačajo v blagajni
Občine Grosuplje ali na žiro račun številka
proračuna Občine Grosuplje, št.
50130-630-810272, sklic 1111. Za infor-
macije v zvezi s projektom pa naj kandidati
zaprosijo projektanta g. Celarca, Ljubljana,
tel. 061/150-12-50.

Občina Grosuplje

Št. 601-8/98 Ob-4167
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 Lenart, Trg osvoboditve 7, Le-
nart v Slovenskih goricah, tel.
062/724-205, faks 062/723-015.

2. Predmet javnega naročila: storitve.

Navedba vsebine: opravljanje pre-
vozov učencev v šolskem letu 1998/99
v Osnovne šole: Benedikt, Cerkvenjak,
Lenart, Sv. Ana s podružnično šolo
Lokavec, Sv. Jurij, Sv. Trojica in Voli-
čina.

Relacije prevozov so razvidne iz razpi-
sne dokumentacije.

3. Orientacijska vrednost naročila je:
35,000.000 SIT.

4. Prevoze lahko opravljajo za dejavnost
registrirani prevozniki z dovoljenjem pristoj-
nega organa za prevoz oseb, s svojimi ali
najetimi vozili, ki morajo biti opremljeni za
prevoze učencev. Svoje storitve morajo nu-
diti kvalitetno in v skladu s prometno zako-
nodajo.

5. Prevozi zajemajo prevoze na odsekih
nad 4 km oddaljenosti učencev od šole in
prevoze na nevarnih odsekih do 4 km.

6.
a) Ponudniki, ki opravljajo javni prevoz

potnikov na rednih avtobusnih linijah v Ob-
čini Lenart, izpolnjujejo pogoje tega razpi-
sa, če predložijo celovito ponudbo za vse
razpisane relacije po enakih cenah na učen-
ca oziroma na prevoženi kilometer.

b) Ponudniki – samostojni podjetniki in
družbe, ki ne opravljajo javnega prevoza pot-
nikov, pa lahko predložijo ponudbe tudi za
določene relacije oziroma določene šole,
vendar tako, da je omogočena ustrezna iz-
polnitev časovnih pogojev prevoza po razpi-
sni dokumentaciji.

Ponudbo mora ponudnik podati za vsa-
ko relacijo posebej s preračuni na 1 km
razpisanih prevozov in na učenca.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– skupna ponudbena cena za vse razpi-
sane relacije, preračunana tudi na 1 km in
na učenca (za ponudnike pod 6a) oziroma
ponudbena cena za posamezno relacijo,
preračunana na 1 km in učenca (za ponud-
nike pod 6b),

– ugodne reference pri izvajanju prevo-
zov učencev,

– fiksnost cen.
Za merilo pod alineo 2 in 3 se za naj-

ugodnejše pogoje upošteva ena točka, za
alineo 1 pa dve točki.

Kolikor imata dva ali več ponudnikov pri
posameznem merilu enako najugodnejše
pogoje, se upošteva obema oziroma vsem
tistim z enakimi pogoji enako število točk
kot v primeru, da imajo sami najugodnejše
pogoje. Pri enakem številu točk ima pred-
nost ponudnik z nižjo ceno.

Ponudniki, ki opravljajo javni prevoz pot-
nikov, imajo, v primeru, da je njihova po-
nudbena cena prevoza vseh učencev os-
novnih šol globalno najnižja, prednost pred
vsemi ostalimi ponudniki, pri čemer pa mo-
rajo prevoznike, ki so opravljali prevoze na
posameznih relacijah v šolskem letu
1997/98, vključiti kot podizvajalce, če so
le-ti podali svojo ponudbo na razpis in so
pripravljeni prevzeti delo kot podizvajalci po
enaki ali nižji ceni, kot jo je ponudil ponud-
nik s celovito ponudbo.

8. Vsebina ponudbe: ponudba mora vse-
bovati vse elemente, naštete v navodilu po-
nudnikom za izdelavo ponudbe.

9. Ponudbe v pravilno zapečatenih ovoj-
nicaz z oznako “Ne odpiraj – ponudba za
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šolske prevoze” je potrebno oddati do
27. 7. 1998 do 12. ure, ne glede na način
prenosa na naslov: Občina Lenart, Trg os-
voboditve 7, 2230 Lenart v Slovenskih gori-
cah.

Na hrbtni strani kuverte mora biti ozna-
čen naslov pošiljatelja.

10. Javno odpiranje ponudb bo 31. 7.
1998 ob 10. uri, v sobi 24/II, Občine Le-
nart, Trg osvoboditve 7.

11. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni najkasneje v 20 dneh od dneva
odpiranja ponudb.

12. Razpisno dokumentacijo z navedbo
relacij prevozov in števila učencev na posa-
meznih relacijah, lahko ponudniki dvignejo
na Občini Lenart, soba 32/II, vsak delovnik
do 17. 7. 1998 med 7. in 12. uro, kontakt-
na oseba je Jože Dukarič, tel.
062/724-205, int. 24.

13. Naročnik si pridržuje pravico, da ne
izbere nobene ponudbe oziroma ponudbe
samo za del razpisanih relacij.

14. Dodatna pojasnila glede razpisne
dokumentacije lahko zainteresirani ponud-
niki dobijo na Uradu občinske uprave obči-
ne Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart
v Slovenskih goricah, tel. 062/724-205,
int. 24 (Jože Dukarič).

15. Ponudba mora veljati do: 20. 9.
1998.

16. Predvideni datum objave sklepa o
dodelitvi naročila: 4. 9. 1998.

Občina Lenart

Ob-4168
Notranjski muzej Postojna na podlagi za-

kona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97)
ter odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) in zakona o graditvi
objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86,
Ur. l. RS, št. 59/96) objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za sanacijo stavbe

Fužina, Grahovo 62, Grahovo
1. Naročnik: Notranjski muzej Postojna,

Ljubljanska 10, Postojna.
2. Predmet  razpisa:  sanacija  stavbe

Fužine,  Grahovo  62,  Grahovo  pri  Cerk-
nici.

3. Orientacijska vrednost predvidenih
del v letu 1998: 15,000.000 SIT.

4. Predvideni začetek izvajanja del je po
podpisu pogodbe predvidoma avgust 1998,
rok za dokončanje del 1. 5. 1999.

5. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika: cena, plačilni pogoji, reference,
garancijski roki, zavarovanje napak v garan-
cijskem roku, motenje dejavnosti naročnika
in stanovalca v objektu.

6. Ponudba mora vsebovati dokumente,
navedene v razpisnih pogojih.

Opozarjamo na popolnost zahtevane do-
kumentacije.

7. Rok za oddajo ponudbe je 20 dni po
objavi v Uradnem listu RS.

Ponudbe pošljite na naslov: Notranjski
muzej Postojna, Ljubljanska 10, 6230 Po-
stojna, ali jih dostavite osebno v pisarno
Notranjskega muzeja Postojna.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: “Ne odpiraj – ponudba za sanacijo
stavbe Fužina Grahovo”.

Kolikor pride zadnji dan za oddajo po-
nudb na dela prost dan, je dan oddaje prvi
naslednji delovni dan.

8. Javno odpiranje ponudb bo v prosto-
rih Notranjskega muzeja Postojna, Ljubljan-
ska 10, Postojna, datum bo določen v raz-
pisni dokumentaciji.

9. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni v roku 10 dni po odpiranju po-
nudb.

10. Ponudniki lahko razpisno dokumen-
tacijo dvignejo in pridobijo vse ostale infor-
macije v upravi naročnika, vsak dan med
8. in 9. uro. Objekt si je možno ogledati
vsako sredo med 10. in 11. uro. Pri dvigu
razpisne dokumentacije je potrebno prilo-
žiti dokazilo o plačilu pristojbine 10.000
SIT, na žiro račun 52200-603-30895, pri
APP Postojna, z namenom nakazila: “Pri-
stojbina za razpis sanacija stavbe Fužina
Grahovo”.

Vsa dodatna pojasnila daje Valentin
Schein, na tel. 041/718-502.

11. Naročnik si pridržuje pravico more-
bitnega manjšega obsega dobave in dela
od razpisane vrednosti glede na razpolož-
ljiva finančna sredstva. V tem primeru po-
nudnik nima pravice do uveljavljanja od-
škodnine.

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.

Ob-4169
Notranjski muzej Postojnana podlagi za-

kona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97)
ter odredbe o obvezni vsebini razpisne in
ponudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št.
33/97) in zakona o graditvi objektov (Ur. l.
SRS, št. 34/84 in 29/86, Ur. l. RS, št.
59/96) objavlja

javni razpis
za sanacijo stavbe Kravanjava hiša,

Partizanska 17, Cerknica
1. Investitor: Notranjski muzej Postojna,

Ljubljanska 10, Postojna.
2. Predmet razpisa: sanacija stavbe

Kravanjava  hiša,   Partizanska  17,  Cerk-
nica.

3. Orientacijska  vrednost  vseh  del:
ca. 12,000.000 SIT.

4. Predvideni začetek del je po podpisu
pogodbe predvidoma avgust 1998, rok za
dokončanje 1. 5. 1999.

5. Merila za izbor najugodnejšega
ponudnika: plačilni pogoji in cene, re-
ference in kvaliteta, rok izvedbe, garancij-
ski roki.

6. Ponudba mora vsebovati dokumente,
navedene v razpisnih pogojih.

Opozarjamo na popolnost zahtevane do-
kumentacije.

7. Rok za oddajo ponudbe je 20 dni po
objavi v Uradnem listu RS.

Ponudbe pošljite na naslov: Notranjski
muzej Postojna, Ljubljanska 10, 6230 Po-
stojna, ali jih dostavite v sprejemno pisarno
Notranjskega muzeja Postojna.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: “Ne odpiraj – ponudba za sanacijo
stavbe Kravanjava hiša”.

Kolikor pride zadnji dan za oddajo po-
nudb na dela prost dan, je dan oddaje prvi
naslednji delovni dan.

8. Javno odpiranje ponudb bo v prosto-
rih Notranjskega muzeja Postojna, Ljubljan-
ska 10, Postojna, datum bo določen v raz-
pisni dokumentaciji.

9. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni v roku 10 dni po odpiranju ponudb.

10. Ponudniki lahko dvignejo razpisno
dokumentacijo na Notranjskem muzeju Po-
stojna, Ljubljanska 10, Postojna. Pri dvigu
razpisne dokumentacije je potrebno prilo-
žiti dokazilo o plačilu pristojbine 10.000
SIT, na žiro račun 52200-603-30895, pri
APP Postojna, z namenom nakazila: “Pris-
tojbina za razpis, sanacija stavbe Kravanja-
va hiša”.

Vsa dodatna pojasnila daje Valentin
Schein, na tel. 041/718-502, od 7. do 15.
ure.

11. Investitor si pridržuje pravico določi-
ti manjši obseg del od razpisanih, glede na
razpoložljiva sredstva.

V tem primeru ponudnik nima pravice do
uveljavljanja odškodnine.

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.

Notranjski muzej Postojna

Št. 03/03/98 Ob-4170
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Žalec, kont. oseba Milka Štru-
kelj, Ul. Savinjske čete 5, Žalec, tel.
063/715-313, faks 063/716-311, soba
št. 53.

2. Predmet javnega razpisa: gradbena
dela.

Navedba vsebine: obnova sanitarij na
OŠ Polzela, Griže, I. osnovna šola Žalec,
VVZ Žalec.

3. Orientacijska vrednost naročila:
7,400.000 SIT.

4. Začetek in dokončanje del: začetek
1. 8. 1998, končanje 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
predložene do 16. julija 1998 do 10. ure,
na naslov: Občina Žalec, Oddelek za
gospodarske  in  negospodarske  dejav-
nosti, Ul. Savinjske čete 5, 3310 Žalec,
soba št. 52, tel. 063/715-313, faks
063/716-311.

6. Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – Ne odpi-
raj” in številko objave javnega razpisa v Urad-
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nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila. Na hrbtni strani mora biti označen na-
slov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 16. julija
1998 ob 11. uri, na naslovu: Občina Žalec,
Ul. Savinjske čete 5, Žalec, odpiranje vodi
Milka Štrukelj, tel. 063/715-313, faks
063/716-311, sejna soba.

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

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

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Žalec, Oddelek za
gospodarske in negospodarske dejavno-
sti, kont. oseba Milka Štrukelj, Ul. Savinj-
ske čete 5, Žalec, soba št. 53, II. nad-
stropje.

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

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

čila: 30. 7. 1998.

Št. 03/03/98 Ob-4171
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Žalec, kont. oseba Milka Štru-
kelj, Ul. Savinjske čete 5, Žalec, tel.
063/715-313, faks 063/716-311, soba
št. 53.

2. Predmet javnega razpisa: storitve.
Navedba vsebine: opravljanje prevo-

zov šoloobveznih otrok v Občini Žalec
za šolsko leto 1998/99 za Osnovno šo-
lo Polzela in Podružnično osnovno šolo
Vel. Pirešica.

3. Orientacijska vrednost naročila:
5,600.000 SIT.

4. Začetek in dokončanje del: začetek
1. 9. 1998, končanje 30. 6. 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 do 16. julija 1998 do 11. ure,
na naslov: Občina Žalec, Oddelek za gos-
podarske in negospodarske dejavnosti, Ul.
Savinjske čete 5, 3310 Žalec, soba št.
52, tel. 063/715-313, faks
063/716-311.

6. Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba za šolski
prevoz – Ne odpiraj” in številko objave jav-
nega razpisa v Uradnem listu RS ter z na-
vedbo predmeta naročila. Na hrbtni strani
mora biti označen naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 16. julija
1998 ob 12. uri, na naslovu: Občina Žalec,
Ul. Savinjske čete 5, Žalec, odpiranje vodi
Milka Štrukelj, tel. 063/715-313, faks
063/716-311, sejna soba.

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

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

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Žalec, Oddelek za
gospodarske in negospodarske dejavno-
sti, kont. oseba Dragica Breznikar, Ul. Sa-
vinjske čete 5, Žalec, soba št. 52, II. nad-
stropje.

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

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

čila: 30. 7. 1998.
Občina Žalec

Ob-4174
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

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

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izgradnja vodovoda
Senovo–Rudnik.

3. Orientacijska vrednost naročila:
15,000.000 SIT.

4. Rok  dokončanja  del:  dokončanje  v
30 dneh.

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 24. 7. 1998 do
10. ure, na naslov: Občina Krško, prevzem-
nik Matjaž Pirc, CKŽ 14, 8270 Krško, tel.
0608/22-771, faks 0608/22-221.

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 24. 7. 1998
ob 10.30 na naslovu: Občina Krško, odpi-
ranje vodi Simona Lubšina, CKŽ 14, Krško,
tel. 0608/22-771, faks 0608/22-221, so-
ba št.: E.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 12. 8. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Krško, kont. oseba
Matjaž Pirc, CKŽ 14, Krško, tel.
0608/22-771, faks 0608/22-221.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 20. 7. 1998 za 5.000 SIT.

Plačilo na račun številka:
51600-630-13042.

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

Ponudba mora veljati do: 25. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 14. 8. 1998.
Občina Krško

Št. 159-98 Ob-4176
Na podlagi 18. in 19. člena zakona o

javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objav-
ljamo

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za

izgradnjo kanalizacije in čistilne
naprave v naselju Odranci - VI. faza
1. Naročnik: Občina Odranci, Panonska

33, Odranci.
2. Predmet javnega naročila: izgradnja

kanalizacije in čistilne naprave v naselju
Odranci - VI. faza.

Naslov investicije: izgradnja čistilne na-
prave II. faza 950 E.

3. Orientacijska vrednost naročila:
25,000.000 SIT.

4. Predviden začetek del v mesecu sep-
tembru, dokončanje decembra 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika in kakršnekoli omejitve, ki bodo
upoštevane pri ocenjevanju ponudb, so na-
vedena v razpisni dokumentaciji.

6. Investitor si pridržuje pravico spreme-
niti obseg del oziroma izvedbo vseh del, ki
so razpisana, glede na pridobitev sredstev
Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj.
Izvajalec v tem primeru ni upravičen do od-
škodninskega zahtevka.

7. Ponudniki morajo ponudbe predloži-
ti naročniku vključno do 27. 7. 1998 do
14. ure.

Ponudniki predložijo ponudbe v zaprti
kuverti z označbo “Ne odpiraj - Ponudba za
izgradnjo kanalizacije in čistilne naprave v
naselju Odranci VI. faza.” Na kuverti mora
biti naslov naročnika, na hrbtni strani kuver-
te pa naslov pošiljatelja.

8. Javno odpiranje ponudb bo dne
28. 7. 1998 v prostorih naročnika, sejna
soba, ob 12. uri.

9. Ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v roku 8 dni po odpiranju po-
nudb.

10. Ponudbe morajo vsebovati elemen-
te in izpolnjevati pogoje, določene v razpi-
sni dokumentaciji.

11. Zainteresirani ponudniki lahko v raz-
pisnem roku dvignejo na naslovu naročni-
ka pri osebi Kikel Matiji razpisno dokumen-
tacijo.

12. Dodatne informacije v zvezi z javnim
naročilom lahko ponudniki dobijo pri tajniku
Kikel Matiji 069/70-190.

Občina Odranci

Št. 01504-4/98-1/2 Ob-4177
Na podlagi 18. in 19. člena zakona o

javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objav-
lja Občina Kamnik

javni razpis
za izbiro izvajalca del brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Občina Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik.
2. Predmet razpisa:

1. Investitorski inženiring za Kultur-
ni dom v Kamniku;

2. Nadzor za Kulturni dom v Kam-
niku.

3. Razpisna dokumentacija:
Ponudniki lahko dvignejo razpisno doku-

mentacijo za predmet razpisa med 8. in 12.
uro na Občini Kamnik, Glavni trg 24, Kam-



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 48-49 / 3. 7. 1998 / Stran 4873

nik, soba št. 37/a, v roku 8. dni po objavi
razpisa in ob predložitvi potrdila o vplačilu
odkupnine v višini 5.000 SIT na žiro račun
št. 50140-637-813087, s pripisom “Javni
razpis za inženiring in nadzor kulturnega do-
ma v Kamniku”.

Dodatna pojasnila v zvezi s ponudbo so
možna še 8 dni po objavi v Uradnem listu
RS, po telefonu 061/818-105 ali osebno,
vendar po predhodni najavi.

4. Orientacijska vrednost investicije je
700,000.000 SIT.

Obseg del bo določen z aneksom k os-
novni pogodbi za posamezno fazo investici-
je posebej.

5. Rok pričetka del
Pričetek del je 15 dni po izbiri izvajalca.
6. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so navedena v razpisni dokumenta-
ciji. Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upo-
števane preference za domače ponudnike.

7. Dostava ponudbe
Ponudbo je potrebno dostaviti posebej

za 1. in 2. točko v vložišče Občine Kamnik
najkasneje do 23. julija 1998 do 10. ure,
zapečateno, v zaprti ovojnici, z navedbo toč-
nega naslova ponudnika z oznako “Kulturni
dom” - “Ne odpiraj!”, na naslov: Občina
Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik.

8. Odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 24. julija

1998, ob 11. uri, v prostorih Občine Kam-
nik, Glavni trg 24, Kamnik, v pritličju, soba
št. 9.

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

9. O izbiri bodo ponudniki pisno ob-
veščeni v roku 15 dni po odpiranju ponudb.

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

Občina Kamnik

Št. 068-6/98-28 Ob-4178
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 Zreče, kont. oseba Anka Slap-
nik, Cesta na Roglo 13b, tel.
063/757-1700 faks 063/762-498

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: dnevni prevozi učen-

cev po šolskem koledarju za šolsko leto
1998/99 v Občini Zreče za OŠ Zreče in
OŠ Stranice.

3. Orientacijska vrednost naročila:
14,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 9. 1998 in zaključek 24. 6. 1999.

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

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upo-
števane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 24. 7. 1998 do
9. ure, na naslov: Občina Zreče, Cesta na
Roglo 13b.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načeno z napisom “Ponudba za prevoze -
Ne odpiraj” in številko objave javnega razpi-

sa v Uradnem listu RS ter z navedbo pred-
meta naročila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb
bo 24. 7.1998 ob 12. na naslovu: Občina
Zreče, Cesta na Roglo 13b.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa: ponudniki
bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje
do 5. 8.1998.

8. Kraj,  čas  in  oseba,  pri  kateri
lahko  zainteresirani  ponudniki  dvignejo
razpisno dokumentacijo: Občina Zreče,
kontaktna oseba Anka Slapnik, Cesta na
Roglo 13b, tel. 063/757-1700 faks.
063/762-498.

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.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 15. 8. 1998.
Občina Zreče

Ob-4180
Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.

l. RS, št. 24/97) objavlja Občina Slovenske
Konjice

javni razpis
za izbiro izvajalca za nadaljevanje del

rekonstrukcije stolpa na gradu v
Slovenskih Konjicah

1. Investitor: Občina Slovenske Konjice,
Stari trg 29, Slovenske Konjice.

2. Predmet javnega naročila: rekon-
strukcija stolpa na gradu v Slovenskih
Konjicah.

3. Orientacijska vrednost razpisanih del
je: 40,000.000 SIT.

4. Predvideni začetek del je 24. 8.
1998, dela pa morajo biti dokončana do
31. 11. 1998.

5. Vsebina ponudbe: ponudbe morajo
biti sestavljene v skladu z 27. členom za-
kona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97).

Ponudniki so dolžni priložiti ponudbi
tudi:

– izjavo, da bodo zavarovali gradbišče
tako, da bo zavarovanje zajemalo škodo pro-
ti tretji osebi.

6. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo z razpisnimi pogoji do 13. 7.
1998 med 8. in 12. uro, v tajništvu Občine
Slovenske Konjice. Za dvig dokumentacije
je potrebno predložiti dokazilo o plačilu
10.000 SIT na ŽR 50720-630-10152 z vir-
manskim nalogom ali položnico.

7. Vse informacije o razpisu dobite pri
strokovnem sodelavcu za okolje in prostor
Igorju Frim (tel. 063/754-122).

8. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so:

– firma oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– ponudbena cena,
– v ponudbo vključiti 5 javnih delavcev,
– reference pri podobnih delih,
– naročnik za predvidena dela ne priz-

nava avansa,
– naročnik bo situacije plačeval v rokih,

ki so določeni v navodilu o izvrševanju pro-
računa (Ur. l. RS, št. 13/96),

– rok izvedbe,
– operativni plan napredovanja del,
– predračun za vsa dela s tem, da se

bodo dela obračunavala po enotnih cenah
in količinah, potrjenih v knjigi obračunskih
izmer. Ponudnik pripravi predračun na pod-
lagi popisa del. V predračunu mora biti na-
veden datum veljavnosti cene (60 dni) in
datum veljavnosti ponudbe,

– investitor si zadržuje pravico zaradi
zmanjšanja finančnih sredstev zmanjšati ob-
seg del,

– najcenejši ponudnik ni nujno naj-
ugodnejši, ker se bodo ponudbe ocenje-
vale kompleksno, z ozirom na vsa razpisna
merila.

9. Rok za oddajo ponudbe je 3. 8.
1998, na naslov: Občina Slovenske Ko-
njice, Stari trg 29, 3210 Slovenske Ko-
njice.

Ponudba mora biti zapečatena v kuverti
z oznako: “Ne odpiraj – rekonstrukcija gra-
du”.

Javno odpiranje ponudb bo 3. 8. 1998
ob 12. uri, v sejni sobi Občine Slovenske
Konjice.

10. Ponudniki bodo pisno obveščeni o
odpiranju ponudb in izboru najugodnejšega
ponudnika v roku 8 dni po oddaji ponudbe.

Ob-4181
Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.

l. RS, št. 24/97) objavlja Občina Slovenske
Konjice

javni razpis
za izbiro izvajalca za nadaljevanje

gradbeno zavarovalnih in
prezentacijskih del v Špitaliču pri

Slovenskih Konjicah – Cerkev
Marijinega obiskovanja

1. Investitor: Občina Slovenske Konjice,
Stari trg 29, Slovenske Konjice.

2. Predmet javnega razpisa: gradbeno
zavarovalna in prezentacijska dela – Cerkev
Marijinega obiskovanja.

3. Orientacijska vrednost razpisanih del
je: 16,500.000 SIT.

4. Predvideni začetek del je 24. 8.
1998, dela pa morajo biti dokončana do
31. 11. 1998.

5. Vsebina ponudbe: ponudbe morajo
biti sestavljene v skladu z 27. členom za-
kona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97).

Ponudniki so dolžni priložiti ponudbi
tudi:

– izjavo, da bodo zavarovali gradbišče
tako, da bo zavarovanje zajemalo škodo pro-
ti tretji osebi.

6. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo z razpisnimi pogoji do 13. 7.
1998 med 8. in 12. uro, v tajništvu Občine
Slovenske Konjice. Za dvig dokumentacije
je potrebno predložiti dokazilo o plačilu
10.000 SIT na ŽR 50720-630-10152 z
virmanskim nalogom ali položnico.

7. Vse informacije o razpisu dobite pri
strokovnem sodelavcu za okolje in prostor
Igorju Frim (tel. 063/754-122).

8. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so:

– firma oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– ponudbena cena,
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– reference pri podobnih delih,
– rok izvedbe,
– naročnik za predvidena dela ne priz-

nava avansa,
– naročnik bo situacije plačeval v rokih,

ki so določeni v navodilu o izvrševanju pro-
računa (Ur. l. RS, št. 13/96),

– operativni plan napredovanja del,
– predračun za vsa dela s tem, da se

bodo dela obračunavala po enotnih cenah
in količinah, potrjenih v knjigi obračunskih
izmer. Ponudnik pripravi predračun na pod-
lagi popisa del. V predračunu mora biti na-
veden datum veljavnosti cene (60 dni) in
datum veljavnosti ponudbe,

– investitor si zadržuje pravico zaradi
zmanjšanja finančnih sredstev zmanjšati ob-
seg del,

– najcenejši ponudnik ni nujno najugod-
nejši, ker se bodo ponudbe ocenjevale
kompleksno, z ozirom na vsa razpisna
merila.

9. Rok za oddajo ponudbe je 3. 8.
1998, na naslov: Občina Slovenske Ko-
njice, Stari trg 29, 3210 Slovenske Ko-
njice.

Ponudba mora biti zapečatena v kuverti
z oznako: “Ne odpiraj – Cerkev Marijinega
obiskovanja”.

Javno odpiranje ponudb bo 3. 8. 1998
ob 12. uri, v sejni sobi Občine Slovenske
Konjice.

10. Ponudniki bodo pisno obveščeni o
odpiranju ponudb in izboru najugodnejše-
ga ponudnika v roku 8 dni po oddaji po-
nudbe.

Občina Slovenske Konjice

Ob-4182
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 Laško, kont. oseba Jure Križnik,
Mestna ulica 2, Laško, tel. 063/731-122,
faks 063/731-769, e-mail: obcina lasko ce-
lje.eurocom.si.

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

ter PID projektne dokumentacije za Os-
novno šolo Dobro z vrtcem.

3. Orientacijska vrednost naročila: 10
mio SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek avgust 1998 in/ali zaključek december
1998.

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

Najcenejša ponudba ni nujno najugod-
nejša.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 3. 8. 1998 do
12.  ure  (rok  prispetja),  na  naslov:  Pro-
jekt MR Inženiring, d.d., prevzemnica Bo-
jana Sovič, d.i.g., Svetozarevska 10,
2000 Maribor, tel. 062/229-70-30, faks
062/225-569, soba št. 418.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-

nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila.

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

Javno odpiranje ponudb bo 6. 8. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Občina Laško, odpi-
ranje vodi Jure Križnik, inž. gr., Mestna uli-
ca 2, Laško, tel. 063/731-122, faks
063/731-769, e-mail: obcina lasko ce-
lje.eurocom.si.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 4. 9. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Projekt MR Inženiring, d.d.,
kont. oseba Bojana Sovič, d.i.g., Svetoza-
revska 10, Maribor, tel. 062/229-70-30,
faks 062/225-569, soba št. 418.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 10. 7. 1998 za 25.000 SIT.

Način plačila: virmansko nakazilo, na ra-
čun številka: 51800-601-10612.

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. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 4. 9. 1998.
Občina Laško

Ob-4183
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
Lisac Ivan, Trg OF 6, Ljubljana, tel.
061/318-550, faks 061/322-745, soba
št. 10.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: 2 kom. kombi za

prevoz oseb 8+1, 3 kom. osebno vozilo
za prevoz oseb.

3. Orientacijska vrednost naročila:
11,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 3 mesece, začetek 15. 8.
1998 in/ali zaključek 15. 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 bodo upo-
števane  preference  za  domače  ponud-
nike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 24. 7. 1998 do
12. ure, na naslov: SŽ – Materialno poslo-
vanje, prevzemnik Lisac Ivan, Trg OF 6,
1506 Ljubljana, tel. 061/318-550, faks
061/322-745, soba št. 10.

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. 7. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Slovenske železni-
ce, d.d., odpiranje vodi Lisac Ivan, Trg OF
6/I, Ljubljana, tel. 061/318-550, faks
061/322-745, soba št. 10.

7. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: SŽ – Materialno poslova-
nje, kont. oseba Lisac Ivan, Trg OF 6/I,
Ljubljana, tel. 061/318-550, faks
061/322-745, soba št. 10.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 15. 7. 1998 za 15.000 SIT.

Način plačila: virman, na račun številka:
50100-601-14744.

8. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 30. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 28. 8. 1998.

Št. 2-3288/98 Ob-4184
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. 061/2914-570, faks
061/13-36-037, soba št. 205.

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

PGD, PZI za jeklen most v km 30+809
proge Metlika–Ljubljana.

3. Orientacijska vrednost naročila:
3,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 2 meseca, začetek sep-
tember 1998 in/ali zaključek november
1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 21. 7. 1998 do
9. ure, na naslov: Slovenske železnice, d.d.,
Infrastruktura, prevzemnik tajništvo Infra-
strukture, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana,
tel. 061/2914-570, faks 061/13-36-037,
soba št. 205.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 21. 7. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Slovenske želez-
nice, d.d., odpiranje vodi komisija naroč-
nika, Kolodvorska 11, Ljubljana, tel.
061/2914-570, faks 061/13-36-037, ste-
klena dvorana.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa
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Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 1. 9. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Slovenske železnice, d.d.,
kont. oseba Zoran Jelovčan, Kolodvor-
ska 11, Ljubljana, tel. 061/29-14-593, faks
061/13-36-037, soba št. 209.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 17. 7. 1998 za 15.000 SIT.

Način plačila: z virmanom, na račun šte-
vilka: 50100-601-5014744.

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

Ponudba mora veljati do 21. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 11. 9. 1998.

Št. 2-3268/98 Ob-4185
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 Marko Brezigar, dipl. gradb.
inž., Kolodvorska 11, Ljubljana, tel. +386
61 2914570, faks +386 61 13-36-037,
soba št. 205.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: I. faza gradnje že-
lezniške proge na odseku Puconci–Ho-
doš–državna meja z Republiko Madžar-
sko.

3. Orientacijska vrednost naročila:
12.800,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 24 mesecev, začetek ok-
tober 1998 in/ali zaključek september
2000.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 17. 8. 1998 do
12. ure, na naslov: Slovenske železnice,
d.d., Infrastruktura – tajništvo, Kolodvor-
ska 11, 1506 Ljubljana, tel. +386 61
2914584, faks +386 61 1336037, 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 18. 8. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Slovenske želez-
nice, d.d., odpiranje vodi komisija naroč-
nika, Kolodvorska 11, Ljubljana, steklena
dvorana.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 2. 10. 1998.

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

dokumentacijo: Slovenske železnice, d.d.,
Infrastruktura, kont. oseba Marko Brezigar,
dipl. gradb. inž., Kolodvorska 11, Ljub-
ljana.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 17. 7. 1998 za 900.000 SIT.

Način plačila: virman, na račun številka:
50100-601-5014744, pri NLB, d.d., Trg
republike 2, Ljubljana, Slovenija.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na na-

slovu: DIS Consulting, d.o.o., Ljubljana,
kont. oseba Saša Lipužič, dipl. gradb. inž.,
Robbova 2, Ljubljana, Slovenija, tel.
+386 61 13 19 253, faks +386 61 314 727.

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

Ponudba mora veljati do 17. 11. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 16. 10. 1998.
Slovenske železnice, d.d., Ljubljana

Ob-4186
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 Ormož, kont. oseba Olga Bede-
nik, Ptujska c. 6, Ormož, tel. 062/701-041,
faks 062/701-721, soba št. 8.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: šolski prevozi v Os-

novne šole v Občini Ormož za šolsko
leto 1998/99.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa:
28,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 12 mesecev.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 24. 7. 1998 do
9. ure, na naslov: Občina Ormož, prevzem-
nica Klemenčič Gabriela, Ptujska c. 6, 2270
Ormož, tel. 062/701-041, faks
062/701-721, soba št. 14.

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 24. 7. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Občina Ormož, od-
piranje vodi Irena Meško Kukovec, Ptujska
c. 6, Ormož, tel. 062/701-041, faks
062/701-721, soba št. 15.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 10. 8. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Ormož, kont. ose-
ba Marinka Vajda, Ptujska c. 6, Ormož, tel.
062/701-041, faks 062/701-721, soba
št. 5.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 13. 7. 1998.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko, če ne: Občina Ormož,
kont. oseba Olga Bedenik, Ptujska c. 6,
Ormož, tel. 062/701-041, faks 701-721,
soba št. 8.

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

Ponudba mora veljati do: 24. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 14. 8. 1998.
Občina Ormož

Št. 05/84-98 Ob-4187
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 mag. Andrej Kryžanowski, Go-
renjska c. 46, Medvode, tel.
061/17-49-180, 17-49-274, faks
061/17-49-272.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: sanacija pregrade
Završnica v obsegu:

Sklop št. 1
– izvedba sanacijskih del na betonih pre-

grade in objektov,
– izvedba tesnilnih del na licu pregrade,

sanacija talnega izpusta in vtočnega objekta
ter dilatacijskih stikov,

– izvedba drenažnih vrtin na delu pre-
grade v dolžini med 2 in 5 m.

Sklop št. 2
– izvedba tesnilnih del v pregradnem

profilu s priključkom na tesnjeno lice pre-
grade (izkop in deponiranje manjših količin
naplavin tik izpred lica pregrade).

Sklop št. 3
– izvedba tesnilnih del na požiralnikih v

levem delu akumulacijskega bazena, ki od-
vajajo vodo iz bazena.

3. Orientacijska vrednost naročila:
100,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 9. 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 3. 8. 1998 do
12. ure, na naslov: Savske elektrarne
Ljubljana, d.o.o., prevzemnik Roman Mo-
dic, Gorenjska c. 46, 1215 Medvode, tel.
061/17-49-183, 17-49-274, faks
061/17-49-272.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba za JR
Sanacija pregrade Završnica – Ne odpiraj!”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS in polnim naslovom ponud-
nika.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
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Javno odpiranje ponudb bo 3. 8. 1998
ob 13. uri, na naslovu: Savske elektrarne
Ljubljana, d.o.o., mag. Andrej Kryžanowski,
Gorenjska c. 46, Medvode, tel.
061/17-49-180, 17-49-274, faks
061/17-49-272, sejna soba.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 15. 8. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Savske elektrarne Ljublja-
na, d.o.o., kont. oseba Roman Modic, Go-
renjska c. 46, Medvode, tel.
061/17-49-183, 17-49-274, faks
061/17-49-272.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 10. 7. 1998 za 30.000 SIT.

Način plačila: na žiro račun številka:
50106-601-27492 pri APP, ekspozitura
Ljubljana-Vič.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 9. točko, če ne: Savske elektrar-
ne Ljubljana, d.o.o., kont. oseba mag. An-
drej Kryžanowski, Gorenjska c. 46, Medvo-
de, tel. 061/17-49-180, 17-49-274, faks
061/17-49-272.

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: 21. 8. 1998.

Št. 05/84-98 Ob-4188
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 mag. Andrej Kryžanowski, Go-
renjska c. 46, Medvode, tel.
061/17-49-180, 17-49-274, faks
061/17-49-272.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: geološke raziskave

za projekt sanacije in doinstalacije HE
Moste:

– izdelava geoloških raziskav po pro-
jektni nalogi iz razpisne dokumentacije
za potrebe projekta za izvedbo.

3. Orientacijska vrednost naročila:
30,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 15. 9. 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 bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike v viši-
ni 10%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 3. 8. 1998 do
12. ure, na naslov: Savske elektrarne Ljub-
ljana, d.o.o., prevzemnik Roman Modic,
Gorenjska c. 46, 1215 Medvode, tel.
061/17-49-183, 17-49-274, faks
061/17-49-272.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba za JR za
izvedbo geoloških raziskav za projekt sa-
nacije in doinstalacije HE Moste – Ne
odpiraj!” in številko objave javnega razpisa
v Uradnem listu RS in polnim naslovom
ponudnika.

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

Javno odpiranje ponudb bo 4. 8. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Savske elektrarne
Ljubljana, d.o.o., mag. Andrej Kryžanowski,
Gorenjska c. 46, Medvode, tel.
061/17-49-180, 17-49-274, faks
061/17-49-272, sejna soba.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 20. 8. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Savske elektrarne Ljublja-
na, d.o.o., kont. oseba Roman Modic, Go-
renjska c. 46, Medvode, tel.
061/17-49-183, 17-49-274, faks
061/17-49-272.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 10. 7. 1998 za 25.000 SIT.

Način plačila: na žiro račun številka:
50106-601-27492 pri APP, ekspozitura
Ljubljana-Vič.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 9. točko, če ne: Savske elektrar-
ne Ljubljana, d.o.o., kont. oseba mag. An-
drej Kryžanowski, Gorenjska c. 46, Medvo-
de, tel. 061/17-49-180, 17-49-274, faks
061/17-49-272.

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: 4. 9. 1998.
Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o.

Ljubljana

Ob-4189
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: Stanovanjski sklad Občine Maribor,
kont. oseba Danica Putora, inž. gr., Grajski
trg 1, Maribor, tel. 062/229736018, faks
062/215-221, soba št. 204.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine:
– izvedba gradbenih, obrtniških in in-

stalacijskih del z ureditvijo okolja za
zgraditev šestdesetih neprofitnih stano-
vanj v Mariboru.

3. Orientacijska vrednost naročila:
450,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek avgust 1998 in zaključek junij 1999.

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

– reference za tovrstna dela,
– ponudbena cena in rok izvedbe,

– garancijski rok,
– usposobljenost ponudnika,
– pravočasno izpolnjevanje pogodbenih

obveznosti do naročnika na dosedaj izvede-
nih delih.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 4. 8. 1998 do
9.30  na  naslov:  Stanovanjski  sklad
občine Maribor, prevzemnik: tajništvo,
Grajski trg 1, 2000 Maribor, tel.
062/2297360, faks 062/215-221, soba
št. 206.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 4. 8. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Stanovanjski sklad
občine Maribor, prevzemnik tajništvo, Graj-
ski trg 1, Maribor, tel. 062/2297-360, faks
062/215-221, soba št. 206.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 30. 8. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Stanovanjski sklad občine
Maribor, kont. oseba Danica Putora, inž.
gr. Grajski trg 1, Maribor, tel.
062/229736018, faks 062/215-221, so-
ba št. 204.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
vsak delovni dan od 8. do 9. ure do 10. 7.
1998 za 50.000 SIT.

Način plačila: negotovinsko plačilo z vir-
manom, na račun številka:
51800-652-29941 – stroški razpisne do-
kumentacije.

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

Ponudba mora veljati do: 15. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 30. 8. 1998.
Stanovanjski sklad Občine Maribor

Ob-4190
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulte-
ta, kont. oseba Mira Potočnik, Večna pot
111, Ljubljana, tel. 061/123-33-88, faks
061/273-390.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: svetlobni mikroskop

s sistemom za kvantitativno analizo DNA
(analiza slike).

3. Orientacijska vrednost naročila:
9,990.000 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.
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Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upo-
števane  preference  za  domače  ponud-
nike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 7. 8. 1998 do
24. ure, na naslov: Biotehniška fakulteta,
Oddelek za biologijo, Večna pot 111, 1001
Ljubljana.

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 18. 8. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Biotehniška fakulte-
ta, Oddelek za biologijo, odpiranje vodi doc.
dr. Marina Dermastia, Večna pot 111, Ljub-
ljana, sejna soba.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 1. 9. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Biotehniška fakulteta, Od-
delek za biologijo, kont. oseba tajništvo Od-
delka za biologijo – Mira Potočnik, Večna
pot 111, Ljubljana, tel. 061/123-33-88,
faks 061/273-390.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 15. 7. 1998 za 10.000 SIT.

Način plačila: z virmanskim nakazilom
na račun številka: 50100-609-10238.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo do vključ-

no 22. 7. 1998, na naslovu: Biotehniška
fakulteta, Oddelek za biologijo, kont. oseba
dr. Barbara Vilhar – ob delovnikih med 11.
in 12. uro, Večna pot 111, Ljubljana, tel.
061/123-33-88, int. 338, faks
061/273-390.

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

Ponudba mora veljati do: 18. 11. 1998,
t.j. 90 dni od javnega odpiranja ponudb.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 20. 9. 1998.

Univerza v Ljubljani
Biotehniška fakulteta

Ob-4191
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: JP Komunala, d.o.o., Novo mesto, kont.
oseba Andreja Gorše, Muzejska 5, Novo
mesto, tel. 068/321-514, faks
068/324-115.

2. Predmet javnega naročila
Navedba vsebine: gradnja poslovnega

objekta JP Komunala na Cikavi.
Izgradnja poslovnega objekta JP Komu-

nala na Cikavi obsega gradbena, obrtniška
in instalacijska dela ter zunanjo ureditev šti-
rietažnega objekta (K+P+1.E+2.E+M) z bru-
to etažno površino 580 m2.

3. Orientacijska vrednost naročila:
228,000.000 SIT.

4. Dobavni  rok  oziroma  rok  začetka
in  dokončanja  del:  12  mesecev,  zače-
tek 1. 10. 1998 in/ali zaključek 1. 10.
1999.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 4. 8. 1998
do 12. ure, na naslov: JP Komunala, d.o.o.,
Novo mesto, Muzejska 5, 8000 Novo me-
sto, tel. 068/321-514, faks 068/324-115.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom Poslovni objekt JP Komu-
nala na Cikavi ter z navedbo predmeta na-
ročila.

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

Javno odpiranje ponudb bo 5. 8. 1998
ob 8. uri, na naslovu: JP Komunala, d.o.o.,
Novo mesto, odpiranje vodi Žarko Kovače-
vič, dipl. inž. gr., Rozmanova 2, Novo me-
sto, tel. 068/321-524, faks 068/322-248,
sejna soba.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 20. 8. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: JP Komunala, d.o.o., Novo
mesto, kont. oseba Andreja Gorše, Muzej-
ska 5, Novo mesto, tel. 068/321-514, faks
068/324-115.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 5. 8. 1998 za 60.000 SIT, vsak delov-
nik med 9. in 12. uro.

Način plačila: ob predložitvi potrdila
Agencije za plačilni promet RS o plačilu ma-
terialnih stroškov, na račun številka:
52100-601-11459 – JP Komunala, d.o.o.,
Novo mesto, s pripisom “poslovni objekt JP
Komunala”.

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

Ponudba mora veljati do 5. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 28. 8. 1998.
JP Komunala, d.o.o.

Novo mesto

Ob-4192
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Telekom Slovenije, d.d., PE Novo me-
sto, kont. oseba Roman Gabrijel, dipl. inž.,
Novi trg 7a, Novo mesto, tel.
068/371-120; 041/622-769, faks
068/323-654, soba št. 76.

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

Navedba vsebine: izgradnja KKO in
RNO na območju ATC Črnomelj – smer
Dobliče.

3. Orientacijska vrednost naročila:
17,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: za-
četek 1. 9. 1998 in zaključek 30. 10.
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 24. 7. 1998 do
10. ure, na naslov: Telekom Slovenije, d.d.,
PE Novo mesto, prevzemnica Hočevar Dra-
gica – tajništvo, Novi trg 7a, 8000 Novo
mesto, tel. 068/321-221, faks
068/322-853, soba št. 90.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 24. 7. 1998
ob 13. uri, na naslovu: Telekom Slovenije,
d.d., PE Novo mesto, odpiranje vodi Sonny
Beronja, dipl. jur., Novi trg 7a, Novo mesto,
tel. 068/371-151, faks 068/322-853, so-
ba št. 76.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 14. 8. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Telekom Slovenije, d.d., PE
Novo mesto, kont. oseba Možina Marjan,
inž. el., Novi trg 7a, Novo mesto, tel.
068/371-050; 041/644-113, faks
068/323-564, soba št. 81.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 17. 7. 1998, po plačilu 5.000 SIT.

Način plačila: na blagajni PE ali z virma-
nom na žiro račun številka:
52100-849-90805, s sklicevanjem na
predmet razpisa.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 15. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 21. 8. 1998.

Ob-4193
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Telekom Slovenije, d.d., PE Novo me-
sto, kont. oseba Roman Gabrijel, dipl. inž.,
Novi trg 7a, Novo mesto, tel.
068/371-120; 041/622-769, faks
068/323-654, soba št. 76.

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

Navedba vsebine: izgradnja KKO in
RNO na območju ATC Dvor (Žužem-
berk).

3. Orientacijska vrednost naročila:
27,000.000 SIT.
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4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 9. 1998 in zaključek 30. 11. 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
upoštevane  preference  za  domače  po-
nudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 24. 7. 1998 do
10. ure, na naslov: Telekom Slovenije, d.d.,
PE Novo mesto, prevzemnica Hočevar Dra-
gica – tajništvo, Novi trg 7a, 8000 Novo
mesto, tel. 068/321-221, faks
068/322-853, soba št. 90.

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 24. 7. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Telekom Slovenije,
d.d., PE Novo mesto, odpiranje vodi Sonny
Beronja, dipl. jur., Novi trg 7a, Novo mesto,
tel. 068/371-151, faks 068/322-853, so-
ba št. 76.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 14. 8. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Telekom Slovenije, d.d., PE
Novo mesto, kont. oseba Možina Marjan,
inž. el., Novi trg 7a, Novo mesto, tel.
068/371-050; 041/644-113, faks
068/323-564, soba št. 81.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 17. 7. 1998, po plačilu 5.000 SIT.

Način plačila: na blagajni PE ali z virma-
nom na žiro račun številka:
52100-849-90805, s sklicevanjem na
predmet razpisa.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 15. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 21. 8. 1998.

Ob-4194
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Telekom Slovenije, d.d., PE Novo me-
sto, kont. oseba Roman Gabrijel, dipl. inž.,
Novi trg 7a, Novo mesto, tel.
068/371-120; 041/622-769, faks
068/323-654, soba št. 76.

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

Navedba vsebine: izgradnja KKO in
RNO na območju ATC Škocjan – smer
Bučka.

3. Orientacijska vrednost naročila:
25,000.000 SIT.

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

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 24. 7. 1998 do
10. ure, na naslov: Telekom Slovenije, d.d.,
PE Novo mesto, prevzemnica Hočevar Dra-
gica – tajništvo, Novi trg 7a, 8000 Novo
mesto, tel. 068/321-221, faks
068/322-853, soba št. 90.

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 24. 7. 1998
ob 14. uri, na naslovu: Telekom Slovenije,
d.d., PE Novo mesto, odpiranje vodi Sonny
Beronja, dipl. jur., Novi trg 7a, Novo mesto,
tel. 068/371-151, faks 068/322-853, so-
ba št. 76.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 14. 8. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Telekom Slovenije, d.d., PE
Novo mesto, kont. oseba Kocjan Jože, el.
teh., Novi trg 7a, Novo mesto, tel.
068/371-501; 0609/651-831, faks
068/323-564, soba št. 81.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 17. 7. 1998, po plačilu 5.000 SIT.

Način plačila: na blagajni PE ali z virma-
nom na žiro račun številka:
52100-849-90805, s sklicevanjem na
predmet razpisa.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 15. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 21. 8. 1998.

Ob-4195
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Telekom Slovenije, d.d., PE Novo me-
sto, kont. oseba Roman Gabrijel, dipl. inž.,
Novi trg 7a, Novo mesto, tel.
068/371-120; 041/622-769, faks
068/323-654, soba št. 76.

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

Navedba vsebine: izgradnja KKO in
RNO na območju ATC Raka.

3. Orientacijska vrednost naročila:
24,000.000 SIT.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 24. 7. 1998 do
10. ure, na naslov: Telekom Slovenije, d.d.,
PE Novo mesto, prevzemnica Hočevar Dra-
gica – tajništvo, Novi trg 7a, 8000 Novo
mesto, tel. 068/321-221, faks
068/322-853, soba št. 90.

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 24. 7. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Telekom Slovenije,
d.d., PE Novo mesto, odpiranje vodi Sonny
Beronja, dipl. jur., Novi trg 7a, Novo mesto,
tel. 068/371-151, faks 068/322-853, so-
ba št. 76.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 14. 8. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Telekom Slovenije, d.d., PE
Novo mesto, kont. oseba Kocjan Jože, el.
tehnik, Novi trg 7a, Novo mesto, tel.
068/371-501; 0609/651-831, faks
068/323-564, soba št. 81.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 17. 7. 1998, po plačilu 5.000 SIT.

Način plačila: na blagajni PE ali z virma-
nom na žiro račun številka:
52100-849-90805, s sklicevanjem na
predmet razpisa.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 15. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 21. 8. 1998.
Telekom Slovenije, d.d.

PE Novo mesto

Št. 1-0020/98 Ob-4196
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 Zagorje v zapiranju, d.o.o., kont.
oseba Grčar Sandi, tel. 0601/61-078,
Grajska 1, Zagorje ob Savi, tel.
0601/64-100, faks 0601/64-078.

2. Predmet javnega naročila
Navedba vsebine: sanacija območja

Ruardi – zahod: modernizacija industrij-
ske ceste Ruardi 1. del.

3. Vrednost dodeljenega naročila:
20,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 30 dni, začetek 15. 8.
1998 in/ali zaključek 15. 9. 1998.
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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,

– celovitost opisa,
– skladnost vsebine ponudbe z zahteva-

mi naročnika,
– dosedanje izkušnje, reference pred-

vsem na področju predmeta javnega raz-
pisa,

– dejavnost, ki jo opravlja ponudnik,
– kadrovska struktura in strokovne refe-

rence zaposlenih,
– razmerje cena/kvaliteta storitev ter

drugi ostali komercialni pogoji.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugod-

nejši ponudnik.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-

ne preference za domače ponudnike.
6. Kraj, datum in ura predložitve ponudb
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo

predložene najkasneje do 23. 7. 1998 do
9. ure, na naslov: Rudnik Zagorje v zapira-
nju, d.o.o., prevzemnica, Jasna Marinšek,
tajništvo, Grajska 1, 1410 Zagorje ob Savi,
tel. 0601/64-100, faks 0601/64-078.

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.

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

Javno odpiranje ponudb bo 23. 7. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Rudnik Zagorje v
zapiranju, d.o.o., odpiranje vodi Franc Sto-
šicki, Grajska 1, Zagorje ob Savi, tel.
0601/64-100, faks 0601/61-078, sejna
soba.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 31. 7. 1998.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Rudnik Zagorje v zapiranju,
d.o.o., kont. oseba Jasna Marinšek, Graj-
ska 1, Zagorje ob Savi, tel. 0601/64-100,
faks 0601/64-078, tajništvo.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 21. 7. 1998 za 10.000 SIT do 12. ure.

Način plačila: virman ali položnica, na
račun številka: 52720-601-18631, sklic na
št.: 10.1.42.

10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Rudnik Zagorja v zapiranju, d.o.o., kont.
oseba Grčar Sandi, Grajska 2, Zagorje ob
Savi, tel. 0601/64-100, faks
0601/61-078.

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

Ponudba mora veljati do vključno 1. 9.
1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 15. 8. 1998.

Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o.,
Zagorje ob Savi

Št. 134/93 Ob-4197
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 Senovo v zapiranju, d.o.o., kont.
oseba Kržan Jože, dipl. inž. rud., Markovič
Ante, dipl. inž. gr. (Savaprojekt Krško), Tito-
va 106, Senovo, tel. 0608/71-300, faks
0608/71-879.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: sanacija ceste Sre-
botno–Šedem.

3. Orientacijska vrednost naročila:
30,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 3 mesece, začetek 1. 9.
1998 in/ali 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 bodo upo-
števane preference za domače ponudnike.

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

predložene najkasneje do 3. 8. 1998 do
10. ure, na naslov: Rudnik Senovo v zapira-
nju, d.o.o., prevzemnica, Olga Božičnik,
ek., Titova 106, 8281 Senovo, tel.
0608/71-300, faks 0608/71-879.

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.

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

Javno odpiranje ponudb bo 3. 8. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Rudnik Senovo v
zapiranju, d.o.o., odpiranje vodi Božič An-
drej, jur., Titova 106, Senovo, tel.
0608/71-300, faks 0608/71-879, sejna
soba.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 13. 8. 1998.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Rudnik Senovo v zapiranju,
d.o.o., kont. oseba Olga Božičnik, ek., Ti-
tova 106, Senovo, tel. 0608/71-300, faks
0608/71-879.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 24. 7. 1998 do 12. ure, za 30.000 SIT.

Način plačila: virman ali položnica, na
račun številka: 51600-601-24464, sklic na
št. 1201-15056.

10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Savaprojekt Krško, kont. oseba Marko-
vič Ante, dipl. inž. grad., CKŽ 59, Krško,
tel. 0608/22-625, 0608/22-611, faks
0608/21-246.

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

Ponudba mora veljati do: 3. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 21. 8. 1998.

Št. 134/93 Ob-4198
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 Senovo v zapiranju, d.o.o., kont.
osebi Kržan Jože, dipl. inž. rud., Markovič
Ante, dipl. inž. gr. (Savaprojekt Krško), Tito-
va 106, Senovo, tel. 0608/71-300, faks
0608/71-879.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: sanacija ceste Se-
novo–Reštanj (Belo).

3. Orientacijska vrednost naročila:
45,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 3 mesece, začetek 1. 9.
1998 in/ali 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 bodo upo-
števane  preference  za  domače  ponud-
nike.

6. Kraj,  datum  in  ura  predložitve
ponudb

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 5. 8. 1998 do
10. ure, na naslov: Rudnik Senovo v zapira-
nju, d.o.o., prevzemnica, Olga Božičnik,
ek., Titova 106, 8281 Senovo, tel.
0608/71-300, faks 0608/71-879.

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.

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

Javno odpiranje ponudb bo 5. 8. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Rudnik Senovo v
zapiranju, d.o.o., odpiranje vodi Božič An-
drej, jur., Titova 106, Senovo, tel.
0608/71-300, faks 0608/71-879, sejna
soba.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 15. 8. 1998.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Rudnik Senovo v zapiranju,
d.o.o., kont. oseba Olga Božičnik, ek., Ti-
tova 106, Senovo, tel. 0608/71-300, faks
0608/71-879.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 24. 7. 1998 do 12. ure, za 30.000 SIT.

Način plačila: virman ali položnica, na
račun številka: 51600-601-24464, sklic na
št. 1201-15066.

10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Savaprojekt Krško, kont. oseba Marko-
vič Ante, dipl. inž. grad., CKŽ 59, Krško,
tel. 0608/22-625, 0608/22-611, faks
0608/21-246.

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

Ponudba mora veljati do: 5. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 21. 8. 1998.
Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o.,

Senovo
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Št. 414-04-5/98 Ob-4199
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Mestna občina Ptuj, kont. oseba Valeri-
ja Šamprl, Mestni trg 1, Ptuj, tel.
062/772-739, faks 062/771-783, soba
št. 47.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: prevozi predšolskih

in osnovnošolskih otrok za šolsko leto
1998/99 v vrtce in osnovne šole Mest-
ne občine Ptuj.

3. Orientacijska vrednost naročila:
48,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek september 1998 in zaključek julij 1999,
vse šolske dni po šolskem koledarju za šol-
sko leto 1998/99.

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 4. 8. 1998 do
12. ure, na naslov: Mestna občina Ptuj, Od-
delek za družbene dejavnosti, prevzemnica
Valerija Šamprl, Mestni trg 1, 2250 Ptuj,
tel. 062/772-739, faks 062/771-783, so-
ba št. 47.

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 5. 8. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Mestna občina Ptuj,
odpiranje vodi Sonja Ciglar, Mestni trg 1,
Ptuj, tel. 062/772-739, faks
062/771-783, soba št. 51.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 20. 8. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Mestna občina Ptuj, Mestni
trg 1, Ptuj, tel. 062/772-739, faks
062/771-783, soba št. 47.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 30. 7. 1998.

Ponudba mora veljati do 2. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 24. 8. 1998.
Mestna občina Ptuj

Oddelek za družbene dejavnosti

Št. 108/98 Ob-4200
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: Mestna občina Maribor, kont. oseba Pe-
trovič Breda, Heroja Staneta 1, Maribor,

tel. 062/220-13-60, faks 062/220-13-60,
soba št. 323.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine:
a) 1 kom osebni avto 1390 ccm,
b) 1 kom osebni avto 2963 ccm.
3. Orientacijska vrednost naročila:

8,500.000 SIT.
4. Dobavni rok: 15 dni.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 20. 7. 1998 do
12. ure, na naslov: Mestna občina Maribor,
Heroja Staneta 1, 2000 Maribor, soba št.
323.

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. 7. 1998
ob 13. uri, na naslovu: Mestna občina Mari-
bor, odpiranje vodi Petrovič Breda, Heroja
Staneta 1, Maribor, soba št. 324.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 30. 7. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Mestna občina Maribor,
kont. oseba Petrovič Breda, Heroja Staneta
1, Maribor, tel. 062/220-13-60, faks
062/220-13-59, soba št. 323.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 17. 7. 1998.

9. Postopek izbire izvajalca: ponovni jav-
ni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do 31. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 14. 8. 1998.
Mestna občina Maribor

Oddelek za gospodarjenje
z občinskim premoženjem

Št. 05976 Ob-4201
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Pošta Slovenije, d.o.o., kont. oseba
Peter Hometer, Slomškov trg 10, Maribor,
tel. 062/449-200, faks 062/449-2311,
III. nadstr.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nabava materiala za

potrebe mizarske delavnice in za potre-
be ključavničarske delavnice.

3. Orientacijska vrednost naročila:
45,000.000 SIT – mizarska delavnica,
10,000.000 SIT  –  ključavničarska  de-
lavnica.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 15. 9. 1998 in/ali zaključek 31. 8.
1999.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 4. 8. 1998 do
12. ure, na naslov: Pošta Slovenije, d.o.o.,
prevzemnik Peter Hometer, Slomškov trg
10, 2000 Maribor, tel. 062/449-200, faks
062/449-2311, III. nadstr.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – Ne 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 5. 8. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Pošta Slovenije,
d.o.o., odpiranje vodi komisija za izbor,
Slomškov trg 10, Maribor, tel.
062/449-200, faks 062/449-2311, sejna
soba, III. nadstr.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 27. 8. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Pošta Slovenije, d.o.o.,
kont. oseba Peter Hometer, Slomškov trg
10, Maribor, tel. 062/449-200, faks
062/449-2311, III. nadstr.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 20. 7. 1998 za 5.000 SIT.

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

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 15. 5. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 27. 8. 1998.

Št. 05976 Ob-4202
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 062/449-2311, III.
nadstr.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izgradnja poslov-
nega prostora Kotlje, zaključna dela po
4. fazi brez pohištvene opreme.

3. Orientacijska vrednost naročila:
25,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: za-
četek 1. 9. 1998 in/ali zaključek 1. 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.
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Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike v viši-
ni 10%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 28. 7. 1998 do
12. ure, na naslov: Pošta Slovenije, d.o.o.,
prevzemnik Peter Hometer, Slomškov trg
10, 2000 Maribor, tel. 062/449-200, faks
062/449-2311, III. nadstr.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – Ne 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. 7. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Pošta Slovenije,
d.o.o., odpiranje vodi komisija za izbor,
Slomškov trg 10, Maribor, tel.
062/449-200, faks 062/449-2311, sejna
soba, III. nadstr.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 21. 8. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Pošta Slovenije, d.o.o.,
kont. oseba Peter Hometer, Slomškov trg
10, Maribor, tel. 062/449-200, faks
062/449-2311, III. nadstr.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 17. 7. 1998 za 5.000 SIT.

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

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 31. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 28. 8. 1998.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 231/98 Ob-4203
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Mestna občina Nova Gorica, kont. ose-
bi Koglot Sergij, Furlan Janko, Trg E. Kar-
delja 1, Nova Gorica, tel. 21-271, 28-011,
faks 21-233, soba št. 12/I.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: posebno gasilsko

vozilo – cisterna za prevoz vode s črpal-
ko in s pripadajočo gasilsko opremo.

3. Orientacijska vrednost naročila:
25,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 20. 12. 1998, po šolskem
koledarju.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 24. 7. 1998 do

12. ure, na naslov: Mestna občina Nova
Gorica, prevzemnica Ingrid Franzogna Dor-
nik, Trg E. Kardelja 1, 5000 Nova Gorica,
tel. 21-271, 28-011, faks 21-233, soba
št. 12/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 24. 7.
1998 ob 12.10, na naslovu: Mestna obči-
na Nova Gorica, odpiranje vodi Janko Fur-
lan, Trg E. Kardelja 1, Nova Gorica, tel.
065/21-271, 28-011, faks 21-233, ste-
klena dvorana, I. nad.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 14. 8. 1998.

8. Kraj,  čas  in  oseba,  pri  kateri
lahko  zainteresirani  ponudniki  dvignejo
razpisno  dokumentacijo:  Mestna  občina
Nova  Gorica,  kont.  osebi  Ingrid  Fran-
zogna Dornik, Trg E. Kardelja 1, Nova Go-
rica, tel. 065/28-011, faks 21-233, soba
št. 12/I.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 10. 7. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: virman, na račun številka:
52000-630-7001.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 20. 12. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 20. 8. 1998.
Mestna občina Nova Gorica

Ob-4227
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: Ministrstvo za kulturo, kont. oseba Lozič
Irena, d.i.a., Cankarjeva 5, Ljubljana, tel.
178-59-38, faks 178-59-92.

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

filmske tehnologije za potrebe izgrad-
nje filmskega studia Viba film v Ljubljani
(Sound design).

3. Orientacijska vrednost naročila:
7,500.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek avgust 1998 in zaključek september
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 28. 7. 1998 do
11. ure, na naslov: Filmski studio Viba film,
prezvemnica Valerija Bižič, Zrinjskega 9,
Ljubljana, tel. 320-997, soba št. 202.

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. 7. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Filmski studio Viba
film, odpiranje vodi predsednik komisije,
Zrinjskega 9, Ljubljana, tel. 320-997, soba
št. 202/2.

7. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo: LIZ Inženiring, kont. oseba Alek-
sander Kovač, d.i.a., Vurnikova 2/V., Ljub-
ljana, tel. 133-62-52, faks 061/319-245.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 17. 7. 1998 za 20.000 SIT.

Način plačila: virman na žiro račun števil-
ka: 50105-601-11966.

8. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko.
Ponudba mora veljati do: 31. 9. 1998.

Ministrstvo za kulturo

Ob-4228
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Soške elektrarne Nova Gorica, d.o.o.,
kont. oseba Lado Slokar, Erjavčeva 20, No-
va Gorica, tel. 065/22-811, faks
065/25-939.

2. Predmet javnega naročila
Navedba vsebine: dobava: fotokopir-

nega aparata (1.200.000), el. pis. stroj
(100.000), hidrav. mom. ključ
(3.000.000), mikrooh meter
(1.200.000), preizkuš. omar (300.000),
prenosni osciloskop (600.000), tester
odklopnikov (800.000).

3. Orientacijska vrednost naročila:
7,200.000 SIT, celokupna.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 2 meseca ali 60 dni, glede
na aparaturo, začetek 22. 7. 1998 ali za-
ključek 22. 9. 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 10. 7. 1998 do
12. ure, na naslov: Soške elektrarne Nova
Gorica, d.o.o., prevzemnik tajništvo podjet-
ja, Erjavčeva 20, 5000 Nova Gorica, tel.
065/22-811, faks 065/25-939.

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 12. 7. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Soške elektrarne No-
va Gorica, d.o.o., odpiranje vodi Turel Voje-
slav, Erjavčeva 20, Nova Gorica, tel.
065/22-811, faks 065/25-939.
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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 22. 7. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Soške elektrarne Nova Go-
rica, d.o.o., kont. oseba Lado Slokar, Er-
javčeva 20, Nova gorica, tel. 065/22-811,
faks 065/26-939.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 7. 7. 1998 za 1.000 SIT, med 7. in 11.
uro, od 1. 7. 1998.

Način plačila: virmanski nalog ali potrdi-
lo o plačilu od blagajne podjetja, na račun
številka: 52000-601-24191.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 12. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 22. 7. 1998.
Soške elektrarne, d.o.o., Nova Gorica

Ob-4230
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 – Urad RS za prostorsko planira-
nje, kont. oseba Lea Javornik, Dunajska 47,
Ljubljana, tel. 178-70-14, 178-70-22, faks
178-70-10, soba št. 110, e-mail lea.javor-
nik@gov.si.

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

ne naloge “Spoznavni zemljevid Slove-
nije”.

3. Orientacijska  vrednost  naročila:  10
mio SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 14 mesecev, začetek 3. 8.
1998 in/ali zaključek 1. 10. 1999.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 23. 7. 1998 do
12. ure, na naslov: MOP – Urad RS za
prostorsko planiranje, prevzemnica Lea Ja-
vornik ali tajništvo (ga. Miholič), Dunajska
47, 1000 Ljubljana, tel. 178-70-22,
178-70-14, faks 178-70-10, soba št. 110,
e-mail lea.javornik@gov.si.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 23. 7.
1998 ob 13. uri, na naslovu: MOP – Urad
RS za prostorsko planiranje, odpiranje vodi
Lea Javornik, Dunajska 47, Ljubljana, tel.
178-70-22, 178-70-14, faks 178-70-10,
soba št. 110, e-mail lea.javornik@gov.si.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 27. 7. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: MOP – Urad RS za prostor-
sko planiranje, kont. oseba Lea Javornik,
Dunajska 47, Ljubljana, tel. 178-70-22,
faks 178-70-10, soba št. 110, e-mail lea.ja-
vornik@gov.si.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 10. 7. 1998.

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

Ponudba mora veljati do: 30. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 14. 8. 1998.
Ministrstvo za okolje in prostor

Urad RS za prostorsko planiranje

Št. 131/98 Ob-4229
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Srednja šola Veno Pilon, Cesta 5. maja
12, Ajdovščina.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nabava mesa in me-

snih izdelkov.
3. Orientacijska vrednost naročila:

11,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek 1. 9. 1998 in zaključek 1. 9. 1999.
5. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika in kakršnekoli omejitve, ki bodo
upoštevane:

– najnižja cena in merila, navedena v raz-
pisni dokumentaciji,

– pri ocenjevanju ponudb bodo upošte-
vane preference za domače ponudnike v
višini 10%,

– upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 24. 7. 1998 do
12. ure, na naslov: Srednja šola Veno Pilon
Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, tel., faks
065/63-212,

– zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ne odpiraj – Ponud-
ba” in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta javne-
ga naročila.

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

Javno odpiranje ponudb bo 24. 7. 1998
ob 13. uri, na naslovu: Srednja šola Vena
Pilona, Cesta 5. maja 12, Ajdovščina, tel.,
faks 065/63-212.

Odpiranje vodi Vilma Česen.
7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-

veščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-

sa najkasneje v roku sedem dni od sprejetja
sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.

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

Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo na Srednji šoli Veno Pilon,
Ajdovščina, Cesta 5. maja 12, pri Vilmi
Česen, tel., faks 065/63-212, vsak delov-

ni dan od objave razpisa, s potrdilom o
plačilu 5.000 SIT na žiro račun
52010-603-30603.

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

Ponudba mora veljati do: 1. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 21. 8. 1998.
10. Dodatne informacije se dobijo na na-

slovu kot pod 8. točko.
Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina

Ob-4231
Na podlagi 18. člena zakona o javnih

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

javni razpis
za izgradnjo magistralnega cevovoda
od črpališč na Blatniku do vodohrana

Krč nad Semičem
1. Investitor: Občina Črnomelj, Metlika

in Semič.
2. Predmet  razpisa:  gradbena  dela

ter  dobava  in  montaža  opreme  za
cevovod od črpališč na Blatniku do vodo-
hrana (VII) Krč.

3. Lokacija objekta: Občina Semič.
4. Orientacijska vrednost objekta: 71

mio SIT.
5. Razpisna dokumentacija: projekt za

razpis (tender) se lahko dvigne na naslovu
PI-Projekt Inženiring, Ljubljana, Kunaverje-
va 3, vsak delovni dan od 8. do 16. ure. Za
omenjeno dokumentacijo je potrebno pred-
hodno vplačilo v višini 40.000 SIT na žiro
račun 50104-601-101876 pri APP Ljublja-
na-Šiška.

Ogled projektne dokumentacije in do-
datna pojasnila v zvezi z natečajem se dobi-
jo na tem naslovu ali po telefonu
061/15-99-131.

6. Zahtevana gradnja: izključno po, s
strani investitorja potrjeni projektni doku-
mentaciji. Eventuelne spremembe so mož-
ne le na zahtevo investitorja s predhodnim
soglasjem projektanta.

7. Roki: uvedba v delo predvidoma v av-
gustu 1998, dokončanje del pa v maju
1999.

8. Način oddaje ponudbe: v dveh loče-
nih delih (zapečatenih kuvertah) in sicer:

1. del, ki mora vsebovati naslednje po-
datke:

– ime in naslov ponudnika,
– fotokopijo veljavne registracije,
– poimenski seznam kadrov, ki bodo

vodili gradnjo,
– poimenski spisek soizvajalcev in podi-

zvajalcev pri gradnji (s potrdili o registraciji),
– seznam  referenc  na  podobnih  ob-

jektih,
– operativni terminski plan,
– izjavo, da je ponudnik seznanjen s te-

renskimi, hidrološkimi razmerami in z obse-
gom del, ter da jih je sposoben izvesti v
navedenih terminih,

– izjavo, da je seznanjen s projektno do-
kumentacijo in da z njo soglaša,

– overjene podatke in pogoje investi-
torja,

– bančno garancijo v višini 3% po-
nudbenih del kot garancijo za resnost po-
nudbe.

2. del vsebuje:
– cene po posameznih vrstah del,
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– rekapitulacijo cen za vse vrste del lo-
čeno za gradbeni del in opremo,

– kalkulacijske osnove oziroma elemen-
te cene,

– plačilne pogoje oziroma fiksnost cen.
Vse cene morajo biti podane v SIT.
Osnova je nespremenjen popis iz ten-

derja!
Ponudbo poslati na naslov: PI-Projekt In-

ženiring, Ljubljana, Kunaverjeva 3, 1000
Ljubljana, v zaprtih in zapečatenih ovojnicah
z oznako “BK – Ponudba za cevovod – Ne
odpiraj!”

Rok za oddajo ponudbe je 30 dni po
objavi v Uradnem listu RS, do 11. ure.

9. Opcija ponudbe: 60 dni.
10. Osnova za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
– cena in plačilni pogoji,
– način oblikovanja cene za opravljena

dela,
– kompleksnost ponudbe,
– reference na podobnih objektih (za do-

mače ponudnike bodo upoštevane referen-
ce v višini 10%),

– garancija za opravljena dela,
– ostale ugodnosti.
11. Odpiranje ponudb: komisijsko v pro-

storih Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, sektor CRPOV, Dunajska 56–
58, Ljubljana, dan po končanem roku za
oddajo ponudb, ob 13. uri.

O izidu natečaja bodo vsi ponudniki sez-
nanjeni najkasneje do 15. 8. 1998.

Ob-4232
Na podlagi 18. člena zakona o javnih

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

javni razpis
za izgradnjo naprave za pripravo pitne

vode iz izvira Dobličice
1. Investitor: Občine Črnomelj, Metlika

in Semič.
2. Predmet razpisa: gradbena, obrtni-

ška, strojna in elektro dela pri izgradnji na-
prave za pripravo pitne vode iz izvira Dobli-
čice.

3. Lokacija objekta: Dobliče, Občina Čr-
nomelj.

4. Orientacijska vrednost objekta: 268
mio SIT.

5. Razpisna dokumentacija: projekt za
razpis (tender) se lahko dvigne na naslovu
PI-Projekt Inženiring, Ljubljana, Kunaverje-
va 3, vsak delovni dan od 8. do 16. ure. Za
omenjeno dokumentacijo je potrebno pred-
hodno vplačilo v višini 60.000 SIT na žiro
račun 50104-601-101876 pri APP Ljublja-
na-Šiška.

Ogled projektne dokumentacije in do-
datna pojasnila v zvezi z natečajem se dobi-
jo na tem naslovu ali po telefonu
061/15-99-131.

6. Zahtevana gradnja: izključno po, s
strani investitorja potrjeni projektni doku-
mentaciji. Eventuelne spremembe so mož-
ne le na zahtevo investitorja s predhodnim
soglasjem projektanta.

7. Roki: uvedba v delo predvidoma v av-
gustu 1998, dokončanje del pa v oktobru
1999.

8. Način oddaje ponudbe: v dveh
ločenih  delih  (zapečatenih  kuvertah)  in
sicer:

1. del, ki mora vsebovati naslednje po-
datke:

– ime in naslov ponudnika,
– fotokopijo veljavne registracije,
– poimenski seznam kadrov, ki bodo vo-

dili gradnjo,
– poimenski spisek soizvajalcev in podi-

zvajalcev pri gradnji (s potrdili o registraciji),
– seznam referenc na podobnih ob-

jektih,
– operativni terminski plan,
– izjavo, da je ponudnik seznanjen s te-

renskimi, hidrološkimi razmerami in z obse-
gom del, ter da jih je sposoben izvesti v
navedenih terminih,

– izjavo, da je seznanjen s projektno do-
kumentacijo in da z njo soglaša,

– overjene podatke in pogoje investi-
torja,

– bančno garancijo v višini 3% ponudbe-
nih del kot garancijo za resnost ponudbe.

2. del vsebuje:
– cene po posameznih vrstah del,
– rekapitulacijo cen za vse vrste del lo-

čeno za gradbeni del in opremo,
– kalkulacijske osnove oziroma elemen-

te cene,
– plačilne pogoje oziroma fiksnost cen.
Vse cene morajo biti podane v SIT.
Osnova je nespremenjen popis iz ten-

derja!
Ponudniki lahko podajo tudi alternativno

ponudbo z drugačno tehnologijo, ali samo z
delnimi spremembami opreme, če utemelji-
jo, da je njihova rešitev bolj primerna.

Ponudbo poslati na naslov: PI-Projekt In-
ženiring, Ljubljana, Kunaverjeva 3, 1000
Ljubljana, v zaprtih in zapečatenih ovojnicah
z oznako “BK – Ponudba za napravo za
pripravo pitne vode – Ne odpiraj!”

Rok za oddajo ponudbe je 30 dni po
objavi v Uradnem listu RS, do 11. ure.

9. Opcija ponudbe: 60 dni.
10. Osnova za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
– cena in plačilni pogoji,
– način oblikovanja cene za opravljena

dela,
– kompleksnost ponudbe,
– reference na podobnih objektih (za do-

mače ponudnike bodo upoštevane referen-
ce v višini 10%),

– garancija za opravljena dela,
– ostale ugodnosti.
11. Odpiranje ponudb: komisijsko v pro-

storih Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, sektor CRPOV, Dunajska
56–58, Ljubljana, dan po končanem roku
za oddajo ponudb, ob 13. uri.

O izidu natečaja bodo vsi ponudniki sez-
nanjeni najkasneje do 15. 8. 1998.

Občine Črnomelj, Metlika, Semič

Št. 110-1/93 Ob-4234A
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za promet in zveze – Direk-
cija RS za ceste, kont. oseba Polonca
Andrejčič-Mušič, dipl. inž., Tržaška 19,

Ljubljana, tel. 061/178-80-47, faks
061/178-80-36, soba št. 213.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izvedba avtobusne-
ga postajališča ob R3-645/1189, (Lj.–
Litijska–Zadvor–Šmartno pri Litiji) pri os-
novni šoli v naselju Besnica.

3. Orientacijska vrednost naročila:
6,500.000 SIT.

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

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 20. 7. 1998 do
12.30 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 Izvedba avtobusnega postajališča pri OŠ
Besnica” – M.D. Na hrbtni strani mora biti
označen naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 20. 7. 1998
ob 13. uri, na naslovu: Ministrstvo za pro-
met in zveze – Direkcija RS za ceste, odpi-
ranje vodi strokovna komisija, Tržaška 19,
Ljubljana, tel. 061/178-81-11, faks
061/178-80-36, 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 12. 8. 1998.

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

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 10. 7. 1998 za 3.000 SIT.

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

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko, če ne: Družba za dr-
žavne ceste d.o.o., Ljubljana, kont. oseba
Marko Dražumerič, dipl. inž., Tržaška 19a,
Ljubljana, tel. 061/178-83-93, faks
061/178-83-26, soba št. 205.

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

Ponudba mora veljati do: 20. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 19. 8. 1998.

Ob-4234B
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za promet in zveze – Direk-
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cija RS za ceste, kont. oseba dr. Čepon
Miklavž, dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana,
tel. 061/178-80-91, faks 061/178-80-36,
soba št. 206.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: sanacija mostu na
cesti R1-203/1003 v km 5+900 preko
potoka Glijun v Plužni (R301).

3. Orientacijska vrednost naročila:
20,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 90 dni.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 3. 8. 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 Sanacija mostu na cesti preko potoka v
Plužni” – D.P. Na hrbtni strani mora biti
označen naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 3. 8. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze – Direkcija RS za ceste, odpiranje
vodi strokovna komisija, Tržaška 19, Ljub-
ljana, tel. 061/178-81-11, faks
061/179-80-36, 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 25. 9. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Družba za državne ceste
d.o.o., Ljubljana, kont. oseba Irena Skubic,
Tržaška 19, Ljubljana, tel. 061/178-83-36,
faks 061/178-80-36, soba št. 416.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 10. 7. 1998 za 5.000 SIT.

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

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko, če ne: Družba za dr-
žavne ceste d.o.o., Ljubljana, kont. oseba
Dušan Pirc, grad. teh., Tržaška 19a, Ljub-
ljana, tel. 061/178-84-07, faks
061/178-83-26, soba št. 321.

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

Ponudba mora veljati do: 3. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 2. 10. 1998.

Ob-4234C
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za promet in zveze – Direk-

cija RS za ceste, kont. oseba mag. Vladimir
Oštir, dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-87, faks 061/178-80-36, so-
ba št. 204.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: obnova cestišča
G2-103 (R301) odsek 1007 Peršeti–Uš-
nik in ureditev avtobusnih postajališč v
Volčah od km 0+900 do km 1+040.

3. Orientacijska vrednost naročila:
29,000.000 SIT.

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

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upo-
števane

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 3. 8. 1998 do
9.30 na naslov: Družba za državne ceste
d.o.o., Ljubljana, prevzemnik vložišče, Tr-
žaška 19a, 1000 Ljubljana, tel.
061/178-83-25, faks 061/178-83-26, so-
ba št. 123.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ne odpiraj – Ponud-
ba za Obnova cestišča Peršeti–Ušnik in
ureditev postajališč v Volčah” – M.D. Na
hrbtni strani mora biti označen naslov poši-
ljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 3. 8. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Ministrstvo za pro-
met in zveze – Direkcija RS za ceste, odpi-
ranje vodi strokovna komisija, Tržaška 19,
Ljubljana, tel. 061/178-81-11, faks
061/179-80-36, 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 25. 9. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Družba za državne ceste
d.o.o., Ljubljana, kont. oseba Irena Skubic,
Tržaška 19, Ljubljana, tel. 061/178-83-36,
faks 061/178-80-36, soba št. 416.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 10. 7. 1998 za 5.000 SIT.

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

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko, če ne: Družba za
državne ceste d.o.o., Ljubljana, kont. ose-
ba Miloš Dernovšek, inž., Tržaška 19a,
Ljubljana, tel. 061/178-84-01, faks
061/178-83-26, soba št. 323.

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

Ponudba mora veljati do: 3. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 2. 10. 1998.

Ob-4234Č
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za promet in zveze – Direk-
cija RS za ceste, kont. oseba Liljana Luis,
dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-95, faks 061/178-80-36, so-
ba št. 209.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: osvetlitev prehodov
za pešce v kraju Šmarje pri Jelšah na
lokaciji Šmarski hram in osnovna šola.

3. Orientacijska vrednost naročila:
15,500.000 SIT.

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

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upo-
števane

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 3. 8. 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 Osvetlitev prehodov za pešce v kraju
Šmarje pri Jelšah.” – Z.P. Na hrbtni strani
mora biti označen naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 3. 8. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Ministrstvo za pro-
met in zveze – Direkcija RS za ceste, odpi-
ranje vodi strokovna komisija, Tržaška 19,
Ljubljana, tel. 061/178-81-11, faks
061/179-80-36, 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 25. 9. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Družba za državne ceste
d.o.o., Ljubljana, kont. oseba Irena Skubic,
Tržaška 19, Ljubljana, tel. 061/178-83-36,
faks 061/178-80-36, soba št. 416.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 10. 7. 1998 za 5.000 SIT.

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

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko, če ne: Družba za dr-
žavne ceste d.o.o., Ljubljana, kont. oseba
Zdenko Podreka inž., Tržaška 19a, Ljublja-
na, tel. 061/178-83-93, faks
061/178-83-26, soba št. 205.

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

Ponudba mora veljati do: 3. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 2. 10. 1998.

Ob-4234D
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
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1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za promet in zveze – Direk-
cija RS za ceste, kont. oseba Matej Lapaj-
ne, dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-86, faks 061/178-80-36, so-
ba št. 203.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: ureditev R 314/1076
od  km 15.500  do  km 15.700,
R 314/1077 od km 0.000 do km 0.590
Stari dvor–Petrol.

3. Orientacijska vrednost naročila:
221,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 11 mesecev.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 3. 8. 1998 do 12.30
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 Ureditev ceste Stari Dvor–Petrol.” – J.G.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 3. 8. 1998
ob 13. uri, na naslovu: Ministrstvo za pro-
met in zveze – Direkcija RS za ceste, odpi-
ranje vodi strokovna komisija, Tržaška 19,
Ljubljana, tel. 061/178-81-11, faks
061/179-80-36, 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 25. 9. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Družba za državne ceste
d.o.o., Ljubljana, kont. oseba Irena Skubic,
Tržaška 19, Ljubljana, tel. 061/178-83-36,
faks 061/178-80-36, soba št. 416.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 10. 7. 1998 za 10.000 SIT.

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

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko, če ne: Družba za dr-
žavne ceste d.o.o., Ljubljana, kont. oseba
Janez Gorenc, dipl. inž., Tržaška 19a, Ljub-
ljana, tel. 061/178-84-08, faks
061/178-83-26, soba št. 318.

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

Ponudba mora veljati do: 3. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 2. 10. 1998.

Ob-4234E
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za promet in zveze – Direk-
cija RS za ceste, kont. oseba dr. Čepon
Miklavž, dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana,
tel. 061/178-80-91, faks 061/178-80-36,
soba št. 206.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: sanacija usada in
plazu na cesti R2 410 (R322)/1134 Ve-
trno.

3. Orientacijska vrednost naročila:
15,000.000 SIT.

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

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 4. 8. 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 Sanacija usada in plazu na cesti v Vetr-
no.” – B.V. Na hrbtni strani mora biti ozna-
čen naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 4. 8. 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
061/179-80-36, 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 26. 9. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Družba za državne ceste
d.o.o., Ljubljana, kont. oseba Irena Skubic,
Tržaška 19, Ljubljana, tel. 061/178-83-36,
faks 061/178-80-36, soba št. 416.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 10. 7. 1998 za 5.000 SIT.

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

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko, če ne: Družba za dr-
žavne ceste d.o.o., Ljubljana, kont. oseba
Brane Vlaj, dipl. inž., Tržaška 19a, Ljublja-
na, tel. 061/178-84-06, faks
061/178-83-26, soba št. 320.

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

Ponudba mora veljati do: 4. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 3. 10. 1998.

Ob-4234F
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za promet in zveze – Direk-
cija RS za ceste, kont. oseba dr. Čepon
Miklavž. dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana,
tel. 061/178-80-91, faks 061/178-80-36,
soba št. 206.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: sanacija starega je-
klenega mostu čez Savo v Radečah.

3. Orientacijska vrednost naročila:
22,000.000 SIT.

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

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 4. 8. 1998 do
9.30 na naslov: Družba za državne ceste
d.o.o., Ljubljana, prevzemnik vložišče, Tr-
žaška 19a, 1000 Ljubljana, tel.
061/178-83-25, faks 061/178-83-26, so-
ba št. 123.

Zapečatene  kuverte  morajo  biti  jasno
označene  z  napisom  “Ne  odpiraj  –
Ponudba za Sanacija starega jeklenega
mostu čez Savo v Radečah.” – B.B. Na
hrbtni strani mora biti označen naslov poši-
ljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 4. 8. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Ministrstvo za pro-
met in zveze – Direkcija RS za ceste, odpi-
ranje vodi strokovna komisija, Tržaška 19,
Ljubljana, tel. 061/178-80-74, faks
061/179-80-36, 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 26. 9. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Družba za državne ceste
d.o.o., Ljubljana, kont. oseba Irena Skubic,
Tržaška 19, Ljubljana, tel. 061/178-83-36,
faks 061/178-80-36, soba št. 416.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 10. 7. 1998 za 5.000 SIT.

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

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko, če ne: Družba za dr-
žavne ceste d.o.o., Ljubljana, kont. oseba
Brane Batistič, dipl. inž., Tržaška 19a, Ljub-
ljana, tel. 061/178-84-06, faks
061/178-83-26, soba št. 320.

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

Ponudba mora veljati do: 4. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 3. 10. 1998.

Ob-4234G
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
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1. Ime oziroma naziv in sedež 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 061/178-80-36, so-
ba št. 209.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: obnova makadam-
skih vozišč na področju CP Novo mesto.

3. Orientacijska vrednost naročila:
14,861,461 SIT.

4. Dobavni rok: 14 dni.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 4. 8. 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 – Po-
nudba za Obnova makadamskih vozišč na
področju CP Novo mesto.” – T.J. Na hrbtni
strani  mora  biti  označen  naslov  pošilja-
telja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 4. 8. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Ministrstvo za pro-
met in zveze – Direkcija RS za ceste, odpi-
ranje vodi strokovna komisija, Tržaška 19,
Ljubljana, tel. 061/178-80-74, faks
061/179-80-36, 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 26. 9. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Družba za državne ceste
d.o.o., Ljubljana, kont. oseba Irena Skubic,
Tržaška 19, Ljubljana, tel. 061/178-83-36,
faks 061/178-80-36, soba št. 416.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 10. 7. 1998 za 5.000 SIT.

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

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko, če ne: Družba za dr-
žavne ceste d.o.o., Ljubljana, kont. oseba
Valentin Južnič, grad. teh., Tržaška 19a,
Ljubljana, tel. 061/178-84-31, faks
061/178-83-26, soba št. 303.

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

Ponudba mora veljati do: 4. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 3. 10. 1998.

Ob-4234H
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija RS
za ceste, kont. oseba Andrej Vižin, dipl. inž.,
Tržaška 19, Ljubljana, tel. 061/178-80-30,
faks 061/178-80-36, soba št. 212.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: ureditev križanja ce-
ste R1-231 (R 358c) z železnico v okvi-
ru rekonstrukcije ceste Stročja vas–Lju-
tomer.

3. Orientacijska vrednost naročila:
11,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 1 mesec.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 5. 8. 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 Ureditev križanja ceste Stročja vas–Lju-
tomer.” – D.P. Na hrbtni strani mora biti
označen naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 5. 8. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze – Direkcija RS za ceste, odpiranje
vodi strokovna komisija, Tržaška 19, Ljub-
ljana, tel. 061/178-81-11, faks
061/178-80-36, 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 27. 9. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Družba za državne ceste
d.o.o., Ljubljana, kont. oseba Irena Skubic,
Tržaška 19, Ljubljana, tel. 061/178-83-36,
faks 061/178-80-36, soba št. 416.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 10. 7. 1998 za 5.000 SIT.

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

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko, če ne: Družba za dr-
žavne ceste d.o.o., Ljubljana, kont. oseba
Dean Peršon, dipl. inž., Tržaška 19a, Ljub-
ljana, tel. 061/178-84-09, faks
061/178-83-26, soba št. 318.

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

Ponudba mora veljati do: 5. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 4. 10. 1998.

Ob-4234I
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za promet in zveze – Direk-
cija RS za ceste, kont. oseba Andrej Vižin,
dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-30, faks 061/178-80-36, so-
ba št. 212.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: modernizacija regio-
nalne ceste R 3-725/5668 Prosenjakov-
ci–Madžarska meja.

3. Orientacijska vrednost naročila:
43,000.000 SIT.

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

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 5. 8. 1998 do
9.30 na naslov: Družba za državne ceste
d.o.o., Ljubljana, prevzemnik vložišče, Tr-
žaška 19a, 1000 Ljubljana, tel.
061/178-83-25, faks 061/178-83-26, so-
ba št. 123.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba za
Modernizacija regionalne ceste Prosenjakov-
ci–Madžarska meja.” – D.P. Na hrbtni strani
mora biti označen naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 5. 8. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Ministrstvo za pro-
met in zveze – Direkcija RS za ceste, odpi-
ranje vodi strokovna komisija, Tržaška 19,
Ljubljana, tel. 061/178-81-11, faks
061/178-80-36, 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 27. 9. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Družba za državne ceste
d.o.o., Ljubljana, kont. oseba Irena Skubic,
Tržaška 19, Ljubljana, tel. 061/178-83-36,
faks 061/178-80-36, soba št. 416.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 10. 7. 1998 za 5.000 SIT.

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

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko, če ne: Družba za dr-
žavne ceste d.o.o., Ljubljana, kont. oseba
Dean Peršon, dipl. inž., Tržaška 19a, Ljub-
ljana, tel. 061/178-84-09, faks
061/178-83-26, soba št. 318.

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

Ponudba mora veljati do: 5. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 4. 10. 1998.

Ob-4234J
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
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1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za promet in zveze – Direk-
cija RS za ceste, kont. oseba Andrej Vižin,
dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-30, faks 061/178-80-36, so-
ba št. 212.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: modernizacija regio-
nalne ceste R 3-704/1353 Vuhred (Ra-
dlje)–Ribnica od km 9.300 do km
10.300.

3. Orientacijska vrednost naročila:
45,000.000 SIT.

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

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 5. 8. 1998 do 10.30
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 Modernizacija regionalne ceste Vuhred–
Ribnica.” – D.P. Na hrbtni strani mora biti
označen naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 5. 8. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Ministrstvo za pro-
met in zveze – Direkcija RS za ceste, odpi-
ranje vodi strokovna komisija, Tržaška 19,
Ljubljana, tel. 061/178-81-11, faks
061/178-80-36, 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 27. 9. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Družba za državne ceste
d.o.o., Ljubljana, kont. oseba Irena Skubic,
Tržaška 19, Ljubljana, tel. 061/178-83-36,
faks 061/178-80-36, soba št. 416.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 10. 7. 1998 za 5.000 SIT.

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

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko, če ne: Družba za dr-
žavne ceste d.o.o., Ljubljana, kont. oseba
Dean Peršon, dipl. inž., Tržaška 19a, Ljub-
ljana, tel. 061/178-84-09, faks
061/178-83-26, soba št. 318.

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

Ponudba mora veljati do: 5. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 4. 10. 1998.

Ob-4234K
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za promet in zveze – Direk-
cija RS za ceste, kont. oseba mag. Vladimir
Oštir, dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-87, faks 061/178-80-36, so-
ba št. 204.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: preplastitev ceste
R 301/1015 (Dutovlje–Sežana)–Šmarje.

3. Orientacijska vrednost naročila:
10,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 40 dni.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 27. 7. 1998 do 12.30
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 Preplastitev ceste R 301 Dutovlje–Seža-
na.” – J.V. Na hrbtni strani mora biti ozna-
čen naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 27. 7.
1998 ob 13. uri, na naslovu: Ministrstvo za
promet in zveze – Direkcija RS za ceste,
odpiranje vodi strokovna komisija, Tržaška
19, Ljubljana, tel. 061/178-81-11, faks
061/178-80-36, 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 19. 9. 1998.

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

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 7. 7. 1998 za 3.000 SIT.

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

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko, če ne: Družba za dr-
žavne ceste d.o.o., Ljubljana, kont. oseba
Jurij Vojska, dipl. inž., Tržaška 19a, Ljublja-
na, tel. 061/178-84-14, faks
061/178-83-26, soba št. 313.

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

Ponudba mora veljati do: 27. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 26. 9. 1998.

Ob-4234L
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za promet in zveze – Direk-

cija RS za ceste, kont. oseba mag. Vladimir
Oštir, dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-87, faks 061/178-80-36, so-
ba št. 204.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: obnova vozišča ce-
ste R 2-445/350 skozi Sežano.

3. Orientacijska vrednost naročila:
45,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 3 mesece.
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 4. 8. 1998 do 12.30
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 Obnova ceste skozi Sežano.” – J.V. Na
hrbtni strani mora biti označen naslov poši-
ljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 4. 8. 1998
ob 13. uri, na naslovu: Ministrstvo za pro-
met in zveze – Direkcija RS za ceste, odpi-
ranje vodi strokovna komisija, Tržaška 19,
Ljubljana, tel. 061/178-80-74, faks
061/178-80-36, 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 26. 9. 1998.

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

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 7. 7. 1998 za 5.000 SIT.

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

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu

kot pod 8. točko, če ne: Družba za državne
ceste d.o.o., Ljubljana, kont. oseba Jurij Voj-
ska, dipl. inž., Tržaška 19a, Ljubljana, tel.
061/178-84-14, faks 061/178-83-26, so-
ba št. 313.

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

Ponudba mora veljati do: 4. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 6. 10. 1998.
Ministrstvo za promet in zveze –

Direkcija RS za ceste

Št. 110-1/93 Ob-4235
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: Mestna občina Novo mesto, kont. ose-
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ba Pavle Jenič, dipl. inž., Seidlova 1, Novo
mesto, tel.068/317-246, faks
068/322-731, soba št. 46.

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

ureditve ceste M4 odsek 252 in 253
Karteljevo–Bršljin.

3. Orientacijska vrednost naročila:
12,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 90 dni.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 22. 7. 1998 do
9.30, na naslov: Mestna občina Novo me-
sto, prevzemnica Majda Goljuf, Novi trg
6/III, 8000 Novo mesto, tel.068/317-180,
soba št. 80.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za PGD, PZI M 4 Karteljevo–Bršljin.” – P. J.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 22. 7. 1998
ob 10.30, na naslovu: Mestna občina Novo
mesto, odpiranje vodi Pavle Jenič, dipl. inž.,
Seidlova cesta 1, Novo mesto, soba št. 67/II.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 14. 8. 1998.

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

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 10. 7. 1998 za 3.500 SIT.

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

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Družba za državne ceste, d.o.o., Ljublja-
na, kont. oseba Lidija K. Zagorc, inž., Tr-
žaška 19a, Ljubljana, tel. 061/178-84-62,
faks 061/178-83-26, soba št. 307.

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

Ponudba mora veljati do: 22. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 21. 8. 1998.
Mestna občina Novo mesto

Ob-4254
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: JZ RTV Slovenija, Kolodvorska 2, Ljub-
ljana.

2. Predmet javnega naročila: nabava
osebnih varovalnih sredstev in skupnih var-
nostnih sredstev za leto 1998.

Navedba vsebine: osebna in skupna
varovalna sredstva:

– blagovna skupina A: zimska obla-
čila,

– blagovna skupina B: zimska in let-
na obutev,

– blagovna skupina C: delovna obla-
čila in varovalna sredstva.

3. Orientacijska  vrednost  naročila:
ca. 11,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma začetek in do-
končanje nabav: leto 1998.

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

– stalnost cen,
– plačilni pogoji in rok plačila,
– vrednostni in količinski popusti,
– reference ponudnika,
– sposobnost prilagajanja potrebam na-

ročnika,
– druge posebne ugodnosti, ki jih nudijo

ponudniki,
– druga merila, navedena v razpisni do-

kumentaciji.
7. Rok, v katerem morajo ponudniki

predložiti ponudbe, je 17. 7. 1998 in zač-
ne teči naslednji dan po objavi v Uradnem
listu RS. Ponudbe je potrebno poslati na
naslov: RTV Slovenija – vložišče, Kolodvor-
ska 2, 1550 Ljubljana.

Ponudbe morajo biti v zaprtih kuvertah in
opremljene z imenom in naslovom ponudni-
ka. Ponudba mora biti označena z napisom:
“Ne odpiraj – za razpis – ponudba za razpis
št. 021/98 – nakup OV sredstev”.

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

Ponudbe morajo biti veljavne do skleni-
tve pogodbe.

8. Javno odpiranje ponudb bo 20. 7.
1998 ob 9. uri, v sobi V/52, v prostorih JZ
RTV Slovenija, Kolodvorska 2, Ljubljana.

9. Ponudniki lahko dvigajo razpisno do-
kumentacijo od 6. 7. 1998 do 16. 7. 1998,
med 8. in 10. uro, pri Jožetu Fekonji, soba
12, Čufarjeva 2, provizorij RTV, tel.
175-2193, faks 175-2186.

Razpisna dokumentacija bo na razpolago
za 6.000 SIT, na podlagi dokazila o vplačilu.

Način plačila je negotovinski na račun
številka 50101-603-45036, sklic na števil-
ko 00-789100-51 z oznako predmeta pla-
čila (oznako razpisa).

Dodatne informacije so na razpolago sa-
mo v pismeni obliki na naslov: Jagarinec
Vladimir, tel. 175-43-03 in Pankovič Brane,
tel. 175-27-46.

10. Naročnik si pridržuje pravico do mo-
rebitnega manjšega ali večjega obsega na-
ročil od razpisnih.

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

Javni zavod RTV Slovenija

Ob-4255
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 Margareta Jeraj, d.i.a., Župančičeva
6, Ljubljana, tel. 212-838, faks 13-12-327.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: adaptacija Srednje
ekonomske šole Maribor; gradbeno
obrtniška in instalacijska dela.

3. Orientacijska vrednost naročila:
36,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek avgust 1998 in/ali zaključek november
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.

Najcenejša ponudba ni nujno najugod-
nejša.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 23. 7. 1998 do
12. ure, na naslov: Protech, d.d., prevzem-
nika Kokol Branko, Romana Goljat, Vita
Kreigherja 5, 2000 Maribor, tel.
062/23-00-186, faks 062/232-555,
e-mail protech@siol.net, soba št. 11/V.

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 24. 7. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Urad RS za šolstvo,
naročnik RS, Ministrstvo za šolstvo in šport,
odpiranje vodi Margareta Jeraj, d.i.a., Tru-
barjeva 5, Ljubljana, soba št. 95.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 7. 8. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Protech, d.d., kont. osebi
Kokol Branko, Romana Goljat, Vita Kraig-
herja 5, Maribor, tel. 062/23-00-186, faks
062/232-555, soba št. 11/V.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 14. 7. 1998 za 25.000 SIT.

Način plačila: virmansko nakazilo na ra-
čun številka: 51800-601-64451.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 1. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 7. 8. 1998.
Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 165/98 Ob-4256
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 Domžale, Ljubljanska 69, Dom-
žale, kont. oseba Tonkli Primož, Savska 2,
Domžale, tel. 722-022, faks 714-005, so-
ba št. 9, I. nadstropje.
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2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: rekonstrukcija Ašker-
čeve ulice v Dobu.

3. Orientacijska vrednost naročila:
8,500.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: avgust do oktober 1998 ali
45 delovnih dni, začetek 20. 8. 1998 in/ali
zaključek 25. 10. 1998.

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

Upoštevane  bodo  ponudbe,  ki  bodo
predložene  najkasneje  do  20.  7.  1998
do  12.  ure,  na  naslov:  Občina  Dom-
žale,  Ljubljanska  69,  1230  Domžale,
prevzemnik  vložišče,  tel.  720-100,  soba
št.  1.

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.

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

Javno odpiranje ponudb bo 22. 7. 1998
ob 15. uri, na naslovu: Občina Domžale,
odpiranje vodi Predsednik komisije za vo-
denje razpisov Preskar Anton, dipl. inž. gr.,
Ljubljanska 69, Domžale, tel. 720-100,
konferenčna soba, I. nadstropje.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 6. 8. 1998.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Domžale, kont. ose-
ba tajništvo, I. nadstropje, Savska 2, Dom-
žale, tel. 722-022, soba št. 7.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 6. 7. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: virman, na račun številka:
50120-630-810230, sklic na št. 789105
Občina Domžale.

10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Občina Domžale, Ljubljanska 69, Dom-
žale, kont. oseba Tonkli Primož, Savska 2,
Domžale, tel. 722-022, soba št. 9, I. nad-
stropje.

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

Ponudba mora veljati do: 24. 9. 1998.
Občina Domžale

Št. 110-1/98 Ob-4257A
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime  oziroma  naziv  in  sedež  na-
ročnika:  Družba  za  avtoceste  v  Repub-
liki  Sloveniji,  d.d.,  Ulica  XIV.  divizije  4,
Celje.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: poročilo o vplivih na

okolje za AC odsek Vrba–Peračica.
3. Orientacijska vrednost naročila:

6,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del

Rok izdelave 1. faze pVO je 1 mesec po
podpisu pogodbe. Rok za zaključek pVO je
do razgrnitve osnutka LN, rok za dopolnitev
pa do izdelave predloga LN.

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 24. 7. 1998 do
9.30, na naslov: Družba za državne ceste
d.o.o., Ljubljana, prevzemnik vložišče, Tr-
žaška 19a, 1000 Ljubljana, tel.
061/178-83-25, faks 061/178-83-26, so-
ba št. 123.

Zapečatene  kuverte  morajo  biti  jasno
označene  z  napisom  “Ne  odpiraj  –
Ponudba  za:  Poročilo  o  vplivih  na  okolje
za  AC  odsek  Vrba–Peračica.”  Na  hrbtni
strani  mora  biti  označen  naslov  pošilja-
telja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 24. 7. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Direkcija RS za
ceste, Tržaška 19, Ljubljana, naročnik Druž-
ba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d.,
odpiranje vodi Strokovna komisija, Tržaška
19, Ljubljana, tel. 061/178-80-74, soba
št. 320/III.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 14. 8. 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 24. 7. 1998 za 3.600 SIT.

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

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko, če ne: Družba za dr-
žavne ceste, d.o.o., Ljubljana, kont. oseba
mag. Barbara Likar, dipl. inž., Einspielerje-
va 6, Ljubljana, tel. 061/13-22-241, faks
061/13-37-068.

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

Ponudba mora veljati do: 22. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 21. 8. 1998.

Ob-4257B
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: študija možnih va-
riant in gradbeno-tehnične ter promet-
no-ekonomske primerjave za oboje-
stransko oskrbno postajo in priključek
na območje Brezovice.

3. Orientacijska vrednost naročila:
5,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del

Skupni rok izdelave gradiva je 90 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 24. 7. 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
označene z napisom “Ne odpiraj – Ponud-
ba za: Študija možnih variant in gradbe-
no-tehnične ter prometno-ekonomske pri-
merjave za obojestransko oskrbno postajo
in priključek na območju Brezovice.” Na
hrbtni strani mora biti označen naslov poši-
ljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 24. 7. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, Ljubljana, naročnik Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., odpi-
ranje 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 14. 8. 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.
0061/178-83-31, faks 061/178-83-32,
soba št. 104.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 24. 7. 1998 za 4.000 SIT.

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

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu

kot pod 8. točko, če ne: Družba za državne
ceste, d.o.o., Ljubljana, kont. oseba Arabela
Križ, dipl. inž., Einspielerjeva 6, Ljubljana,
tel. 061/13-22-241, faks 061/13-37-068.

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

Ponudba mora veljati do: 22. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 21. 8. 1998.

Ob-4257C
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: Družba za avtoceste v Republiki Slove-
niji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje.

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

PGD, PZI, PZR za zahodno obvoznico
Maribor – desni brez od Obrežne ulice
do ceste Proletarskih brigad.

3. Orientacijska vrednost naročila:
100,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del

Posamezni projekti – revidirani, morajo
biti izdelani v štirih mesecih (za I. fazo) ozi-
roma v šestih mesecih (za II. fazo) po preje-
mu pisnega obvestila o oddaji del izbrane-
mu ponudniku.

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 6. 8. 1998 do
8.30, na naslov: Družba za državne ceste
d.o.o., Ljubljana, prevzemnik vložišče, Tr-
žaška 19a, 1000 Ljubljana, tel.
061/178-83-25, faks 061/178-83-26, so-
ba št. 123.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za: Izdelava projektov PGD, PZI, PZR za
zahodno obvoznico Maribor – desni breg
od Obrežne ulice do ceste Proletarskih bri-
gad”. Na hrbtni strani mora biti označen
naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 6. 8. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, Ljubljana, naročnik Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., odpi-
ranje 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 25. 9. 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 6. 8. 1998 za 4.200 SIT.

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

9. Ostali podatki
Dodatne  informacije  se  dobijo  na

naslovu  kot  pod  8.  točko,  če  ne:
Družba za državne ceste, d.o.o., Ljublja-
na, kont. oseba Danijela Fišer, inž., Ulica
talcev 24, Maribor, tel. 062/224-559, faks
062/224-549.

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

Ponudba mora veljati do: 5. 10. 1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 2. 10. 1998.

Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji, d.d.

Ob-4286
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime  oziroma  naziv  in  sedež  na-
ročnika:  Servis  skupnih  služb  Vlade
Republike  Slovenije,  kont.  oseba  Rado
Vidic, Gregorčičeva 27/a, Ljubljana, tel.
061/178-55-66, faks 061/178-55-79.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: dobava in montaža
kontrolnih kabin na mejnih prehodih
Gederovci, Vrtojba, Jelšane in Karavan-
ke s spremljajočimi gradbenoobrtniški-
mi deli.

3. Orientacijska vrednost naročila:
40,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 9. 1998 in/ali zaključek 30. 10.
1998.

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

– usposobljenost ponudbenika za reali-
zacijo razpisanih del, konkurenčnost cen,
plačilni pogoji, rok izvedbe del, garancijski
pogoji, druge ugodnosti, ki jih nudi ponud-
nik naročniku.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 4. 8. 1998 do 9.
ure, na naslov: Servis skupnih služb Vlade
Republike Slovenije, prevzemnik vložišče,
Mojca Gregorič, Gregorčičeva 27/a, 1000
Ljubljana, tel. 061/178-54-00, faks
061/178-55-79.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 4. 8. 1998
ob  10.  uri,  na  naslovu:  Servis  skupnih
služb Vlade Republike Slovenije, odpiranje
vodi Bojan Bučinel, Gregorčičeva 27/a,
Ljubljana, tel. 061/178-54-00, faks
061/178-55-79, sejna soba.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 24. 8. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Servis skupnih služb Vlade
Republike Slovenije, kont. osebi Rado Vi-
dic, Suzana Štihec, Gregorčičeva 27/a,
Ljubljana, tel. 061/178-55-66, faks
061/178-55-79.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
od 6. 7. 1998 do 10. 7. 1998, vsak delov-
ni dan med 8. in 10. uro.

9. Ostali podatki

Dodatne informacije se dobijo na naslo-
vu kot pod 8. točko.

Ponudba mora veljati do: 4. 11. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 21. 8. 1998.
Vlada Republike Slovenije

Servis skupnih služb

Št. 47/98 Ob-4287
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: Urbanistični inštitut RS, Jamova 18,
1111 Ljubljana.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: najem poslovnih

prostorov v okvirni neto površini
700-900 m2.

3. Orientacijska vrednost naročila:
1.500 SIT/m2.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek najkasneje 1. 10. 1998 za nedoločen
čas in možnost kasnejšega odkupa.

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 21. 7. 1998 do
14. ure, na naslov: Urbanistični inštitut RS,
Jamova 18, 1111 Ljubljana.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj - Ponudba -
prostori“.

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

Javno odpiranje ponudb bo 22. 7. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Urbanistični inštitut
RS, odpiranje vodi Marjana Snoj, Jamova
18, Ljubljana, tel. 125-07-12, faks
125-07-07, sejna soba Inštituta.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 15. 8. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Urbanistični inštitut RS,
kont. oseba Stanka Mrzlikar, Jamova 18,
Ljubljana, tel. 125-07-06, faks 125-07-07,
tajništvo Inštituta od 8. 7. 1998 do 15. 7.
1998 od 9. do 12. ure.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
s pismenim pooblastilom.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Urbanistični inštitut RS, Jamova 18,
Ljubljana, kont. oseba Stanka Mrzlikar, tel.
125-07-06, faks 125-07-07, tajništvo Inšti-
tuta.

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

Ponudba mora veljati do: 1. 10. 1998
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 15. 8. 1998.
Urbanistični inštitut RS
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Javni razpis za izbiro izvajalca
s predhodnim ugotavljanjem

sposobnosti

Št. 212/98 Ob-4158
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. Naziv in sedež naročnika: Zdravstveni

dom Gornja Radgona, Gornja Radgona,
Partizanska 40, kont. oseba Horvat Ivan,
tel. 069/61-010, faks 069/62-409.

2. Predmet javnega naročila: blago.
3. Vsebina naročila:
a) zdravila, ampulirana zdravila,
b) obvezilni in sanitetni material,
c) laboratorijski material,
d) zobozdravstveni material in filmi.
Ponudniki se lahko prijavijo na vse štiri

ali na posamezne skupine materialov.
4. Orientacijska vrednost: 20 mio SIT.
5. Prijava na razpis: upoštevane bodo

ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 31. julija 1998 do 12. ure v tajništvo
naročnika na naslovu: Zdravstveni dom Gor-
nja Radgona, 9250 Gornja Radgona, Parti-
zanska 40.

Zapečatene kuverte s ponudbami mora-
jo biti vidno označene z napisom “Ne odpi-
raj – Ponudba za material” s točnim naslo-
vom ponudnika, s številko Uradnega lista
RS, kjer je bil razpis objavljen ter z navedbo
skupine blaga, za katerega se ponudnik pri-
javlja.

6. Javno odpiranje ponudb bo 31. 7.
1998 ob 13. uri, v sejni sobi naročnika v
Gornji Radgoni, Partizanska 40.

7. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be: najnižja cena, druga merila, navedena v
razpisni dokumentaciji. Ni nujno, da je naj-
nižja cena tudi najugodnejša.

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

8. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izbiri najugodnejše ponudbe:
15. 8. 1998.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Zdravstveni dom Gornja
Radgona, Partizanska 40 pri kontaktni ose-
bi, v času od 6. 7. 1998 do 24. 7. 1998 od
8. do 14. ure.

Razpisna dokumentacija je v tem času
na razpolago za 3.000 SIT.

Način plačila: negotovinski, z virmanom
na žiro račun: 51910-603-32223 Zdravs-
tveni dom Gornja Radgona.

10. Ostale informacije: opcija ponudbe
mora biti do 30. 8. 1998.

Dodatne informacije in pojasnila v zvezi z
javnim razpisom daje kontaktna oseba. Na-
ročnik si pridržuje pravico, da razveljavi jav-
ni razpis, kolikor ugotovi da so bili pri po-
nudbah uporabljeni zavajajoči podatki ali
druge nepravilnosti.

ZD Gornja Radgona

Zbiranje predlogov

Ob-4204
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve, kont. oseba Drago Kolenc, Kotni-
kova 5, Ljubljana, tel. 178-34-12, faks
178-33-77, soba št. 25.

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

prostorov za Center za socialno delo Je-
senice.

3. Orientacijska vrednost naročila:
96,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 15. 9. 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, navede-
na v razpisni dokumentaciji.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 28. 7. 1998 do
12. ure, na naslov: Ministrstvo za delo, dru-
žino in socialne zadeve, prevzemnica Darja
Naglič, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, tel.
178-34-30, faks 178-33-77, soba št. 23.

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 28. 7. 1998
ob 13. uri, na naslovu: Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve, odpiranje vodi
Drago Kolenc, Kotnikova 5, Ljubljana, tel.
178-34-12, faks 178-33-77, soba št. 25.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 12. 8. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Center za socialno delo
Jesenice, kont. oseba Božo Pogačar, Mar-
šala Tita 65, Jesenice, tel. 064/82-461,
faks 064/82-472.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 15. 7. 1998.

9. Postopek izbire izvajalca: zbiranje
predlogov.

Ponudba mora veljati do 30. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 21. 8. 1998.
Ministrstvo za delo, družino

in socialne zadeve

Št. 136/98 Ob-4289
Na podlagi 57. do 60. člena zakona o

javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) Mini-
strstvo za kulturo RS, Cankarjeva 5, Ljublja-
na, objavlja

javni razpis
za izbiro predlogov za sodelovanje pri
izvajanju postprodukcijskih storitev na

področju filma
Ministrstvo za kulturo RS vabi izvajalce

postprodukcijskih filmskih in avdiovizualnih
storitev k dolgoročnejšemu sodelovanju pri
realizaciji slovenskega filmskega programa.
Vabljene so pravne osebe s sedežem v Re-
publiki Sloveniji, katerih storitve po svoji na-
ravi sodijo v sklop dejavnosti sodobnega
filmskega studia. Pričakujemo predvsem
predloge za sodelovanje pri izvajanju stori-
tev obdelave zvoka in filmske slike ter film-
skega traku.

Ponudniki naj predloge opremijo s po-
datki o svoji registraciji, tehnični opremlje-
nosti, strokovni usposobljenosti osebja, o
dosedanjem delovanju in o pričakovanih fi-
nančnih pogojih sodelovanja.

Merila za izbiro najugodnejših ponudb:
– izvajanje storitev v prostorih Filmskega

studia Viba film,
– prioritetno izvajanje programa Filmske-

ga sklada Republike Slovenije,
– ustrezna kvaliteta razpoložljivih stro-

kovnih in tehničnih kapacitet,
– izvedbena konkurenčnost posamezne

ponudbe.
Orientacijska vrednost posla je najmanj

140,000.000 SIT.
Ministrstvo bo z izbranimi izvajalci, s kate-

rimi bo dosežen dogovor o medsebojnem
sodelovanju, oblikovalo ustrezna pravna raz-
merja, predvidoma v prvi polovici leta 1999,
vendar le s predlagatelji, ki bodo zagotovili
izpolnjevanje vseh postavljenih meril. Način
uporabe posameznih meril ter pomen posa-
meznega merila sta natančneje opredeljena
v razpisni dokumentaciji. Razpisno dokumen-
tacijo lahko interesenti prevzamejo v vložišču
ministrstva na podlagi pisne izjave, v kateri
kratko obrazložijo svoj interes. Kontaktna
oseba je Matjaž Jarc, svetovalec ministra.

Predloge v zaprtih kuvertah, z oznako
Filmski studio, sprejema Ministrstvo za kul-
turo RS, Cankarjeva 5, Ljubljana, najpozne-
je do 27. julija 1998. Javno odpiranje pred-
logov bo 28. julija 1998, ob 12. uri v sejni
sobi ministrstva.

Vsebina predlogov ne bo razkrita drugim
ponudnikom.

Sklep o izbiri bo poslan vsem ponudni-
kom najpozneje do 30. septembra 1998.

Ministrstvo za kulturo

Št. 19/13-98-1 Ob-4292
Preklic

Komunala Kočevje

preklicuje
objavljeni sklep o izbiri najugodnejšega

ponudnika, za dobavo in montažo dehidra-
cijske naprave na Centralni čistilni napravi
Kočevje, objavljen v Uradnem listu RS, št.
42-43, na strani 4347, z dne 5. 6. 1998.
Sklep se preklicuje zaradi razveljavitve po-
stopka.

Komunala Kočevje

Sklepi po 42. členu
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Ob-4226
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., PE Novo me-
sto, kont. osebi Peter Hrastar, dipl. inž. in
Roman Gabrijel, dipl. inž., Novi trg 7a, No-
vo mesto, tel. 068/372-690, 371-120,
faks 068/322-853.

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

Navedba vsebine: izgradnja KKO in
RNO Hinje.

3. Orientacijska vrednost naročila:
9,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 16. 7. 1998 in/ali zaključek 30. 8.
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: najnižja cena, reference.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 12. 6.
1998 ob 13. uri, na naslovu: Telekom Slo-
venije, d.d., PE Novo mesto, Novi trg 7a,
8000 Novo mesto.

Število prispelih ponudb: 8, najnižja ce-
na: 9,294.328 SIT, najvišja cena:
13,404.522 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. 39 z dne 22. 5. 1998;
Ob-2802.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 10. 7. 1998.

Telekom Slovenije, d.d.
PE Novo mesto

Ob-4237
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 elektro in strojna šola Kranj,
kont. oseba ravnatelj Franc Lebar, dipl. inž.,
Kidričeva cesta 55, Kranj, tel.
064/211-567, faks 064/211-540, soba
št. 209.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: čiščenje šolskih pro-

storov v približni izmeri 7854 m2.
3. Orientacijska vrednost naročila:

12,000.000 SIT letno.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek 1. 9. 1998 in/ali zaključek 31. 8. 1999.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja

cena; druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe:

– reference,
– ustrezna tehnologija čiščenja.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 9. 6.

1998 ob 12. uri, na naslovu: Srednja elek-
tro in strojna šola Kranj, Kidričeva cesta 55,
4000 Kranj.

Število prispelih ponudb: 7, najnižja ce-
na: 939.496,14 SIT/mesečno, najvišja ce-
na: 1,139.848,20 SIT/mesečno.

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. 37 z dne 15. 5. 1998;
Ob-2507.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 3. 7. 1998.

Srednja elektro in strojna šola Kranj

Ob-4238
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 Vrhnika, kont. oseba Andrej Tre-
ven, dipl. inž. grad., Tržaška c. 1, Vrhnika,
tel. 755-121, faks 755-158, soba št. 24,
e-mail: obcina.vrhnika@spika.unistar.si.

2. Predmet javnega naročila
Navedba vsebine: prenova Mullajeve

hiše na Vrhniki.
3. Orientacijska vrednost naročila:

25,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 3 mesece.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga

merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-

vane preference za domače ponudnike v
višini 5%.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: reference, že izvajajo dela II. faze
in s tem se znižujejo stroški pripravljalnih
del (fasadni oder, zapora ceste itd.).

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 28. 5.
1998 ob 13. uri, na naslovu: Občina Vrhni-
ka, Tržaška c. 1, 1360 Vrhnika.

Število prispelih ponudb: 2, najnižja ce-
na: 24,121.788 SIT, najvišja cena:
25,326.606 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. 35 z dne 8. 5. 1998;
Ob-2180.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 3. 6. 1998.

Občina Vrhnika

Št. 320.03-02/98-07 Ob-4239
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 Starše, kont. oseba Terezija

Mohorko, Starše 93/I, Starše, tel.
062/688-270, faks 062/688-059.

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

Navedba vsebine: dobava in razvoz ap-
nene moke (ca. 900 ton) do posamez-
nih naročnikov v Občini Starše.

3. Orientacijska vrednost naročila:
6,600.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 1 mesec in/ali 30 dni, za-
četek 15. 7. 1998 in/ali zaključek 15. 8.
1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 19. 6.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Občina Star-
še, Starše 93/I, 2205 Starše.

Število prispelih ponudb: 2, najnižja ce-
na: 8.715 SIT za tono apnene moke, najviš-
ja cena: 8.715 SIT za tono apnene moke.

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. 43 z dne 5. 6. 1998;
Ob-3200.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 3. 7. 1998.

Občina Starše

Št. 8174/1998/1036 Ob-4240
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
Niko Polh, Hajdrihova 2, Ljubljana, tel.
174-2435, faks 174-2432.

2. Predmet javnega naročila: rekon-
strukcija DV portalov 110 kV v RTP
110/35 kV Laško:

A) izvajanje gradbenih del,
B) izvedba jeklenih konstrukcij.
3. Orientacijska vrednost naročila:

26,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek: julij 1998, zaključek: november 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: merila,

navedena v razpisni dokumentaciji.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: zagotavljanje kvalitete, skupna po-
nudbena cena, reference ponudnika, rok
plačila, rok izvedbe.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 8. 6.
1998 ob 10. uri, v sejni sobi Elektro-Slove-
nija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana.

Število prispelih ponudb:
A) 4,
B) 5.
Najnižja cena:
A) 14,030.710 SIT,
B) 10,266.525 SIT.
Najvišja cena:
A) 18,827.352 SIT,
B) 18,848.902 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: Uradni list RS, št. 35 z dne 8. 5. 1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 3. 7. 1998.

Elektro-Slovenija, d.o.o.

Ob-4241
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 Slovenske Konjice, kont. oseba
Brunčič Edvard, Mestni trg 7, Slovenske
Konjice, tel. 063/754-610, faks
063/754-610.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: dobava in montaža

šolske opreme za prizidek k OŠ Pod go-
ro v Slovenskih Konjicah.

3. Orientacijska vrednost naročila:
10,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 7 dni, začetek 3. 8. 1998
in/ali zaključek 10. 8. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-

števane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe:
– ugodna cena,
– najboljše reference pri podobnih ob-

jektih.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 8. 6.

1998 ob 12. uri, na naslovu: Občina Slo-
venske Konjice, Stari trg 29, 3210 Sloven-
ske Konjice.

Število prispelih ponudb: 4, najnižja ce-
na: 11,285.699,55 SIT, najvišja cena:
13,637.175 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. 37 z dne 15. 5. 1998;
Ob-2519.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 3. 7. 1998.

Občina Slovenske Konjice

Ob-4242
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: RS, Ministrstvo za šolstvo in šport, kont.
oseba Marina Cankar, d.i.a., Župančičeva
6, Ljubljana, tel. 212-838, faks 1312-327.

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

projektov za II. fazo izgradnje Pravne
fakultete v Ljubljani.

3. Orientacijska vrednost naročila:
22,500.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 7. 1998 in/ali zaključek 30. 9. 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: LUZ, d.d., Ljubljana;

– reference ponudnika,
– ponudbena cena,
– rok izvedbe del.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 17. 6.

1998 ob 13. uri, na naslovu: Urad RS za
šolstvo, RS, Ministrstvo za šolstvo in šport,
Trubarjeva 5, 1000 Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja
cena: 29,705.137 SIT, najvišja cena:
31,662.503 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. 37 z dne 15. 5. 1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 3. 7. 1998.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 006-04/98-21 Ob-4243
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 Novo mesto, kont. ose-
ba Ana Blatnik, Seidlova cesta 1, Novo me-
sto, tel. 068/317-201, faks 068/322-731,
soba št. 32/I.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: obnova lokalne ceste
L5812 Ajdovec–Brezova reber, II. faza.

3. Orientacijska vrednost naročila:
18,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 30 koledarskih dni.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja

cena; druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: ugodnejša cena in rok izvedbe
del.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 11. 6.
1998 ob 12.30, na naslovu: Mestna občina
Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo
mesto.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-
na: 13,589.379,70 SIT, najvišja cena:
18,000.000 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. 39 z dne 22. 5. 1998;
Ob-2755.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 3. 7. 1998.

Mestna občina Novo mesto

Ob-4244
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 062/449-2311, III. nad.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nabava in montaža

dvižnih ploščadi za tovorna vozila.
3. Orientacijska vrednost naročila:

18,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek 15. 6. 1998 in/ali zaključek 15. 9.
1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena; druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: reference na trgu in pri naročni-
ku, mnenje tehnolog.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 12. 6.
1998 ob 9. uri, na naslovu: Pošta Sloveni-
je, d.o.o., Slomškov trg 10, 2000 Maribor.

Število prispelih ponudb: 4, najnižja ce-
na: 14,505.248 SIT, najvišja cena:
15,672.240 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. 38 z dne 22. 5. 1998;
Ob-2758A.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 8. 7. 1998.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 2131 Ob-4245
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:

Zavod RS za blagovne rezerve, kont. oseba
Bučar Janez, Dunajska 106, Ljubljana, tel.
061/16-83-555, faks 061/16-83-167, so-
ba št. 1.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: kontrola količine in

kakovosti živilskega in neživilskega bla-
ga.

3. Orientacijska vrednost naročila:
210 mio SIT.

4. Dobavni rok: 12 mesecev.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja

cena; druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike
v višini 10%.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: cena in obseg storitve.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
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Javno odpiranje ponudb je bilo 17. 6.
1998 ob 8. uri, na naslovu: ZRSBR, Dunaj-
ska 106/VIII, 1000 Ljubljana.

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. 37 z dne 15. 5. 1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 3. 7. 1998.

Zavod RS za blagovne rezerve

Št. 110-1/93 Ob-4236
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:

Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija RS
za ceste, kont. oseba Liljana Luis, dipl. inž.,
Tržaška 19, Ljubljana, tel. 061/178-80-95,
faks 061/178-83-26, soba št. 209.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: obnova talnih oz-

načb na območju CP Koper.
3. Orientacijska vrednost naročila:

45,681.825 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek 28. 6. 1998 in/ali zaključek 31. 10.
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 izvajalca Cestno podjet-
je Koper je bila izbrana zaradi najugodnejše
ponudbene cene.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 4. 5.
1998 ob 11. uri, na naslovu: Ministrstvo za
promet in zveze – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-
na: 106,991.658 SIT, najvišja cena:
115,030.921 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. 27, z dne 3. 4. 1998;
Ob-1586E.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 28. 6. 1998.

Ministrstvo za promet in zveze –
Direkcija RS za ceste

Št. 133/98-1331 Ob-4246
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o., kont.
oseba Klanšček Drago, dipl. inž. rud., Tito-
va 106, Senovo, tel. 0608/71-300, faks
0608/71-879.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izdelava in oprema
vodnjaka globine 350 m za eksploataci-
jo pitne vode.

3. Orientacijska vrednost naročila:
35,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 2 meseca, začetek 20. 7.
1998 in zaključek 20. 9. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: ponudbena cena, reference, ga-
rancijski rok.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 12. 6.
1998 ob 11. uri, na naslovu: Rudnik Seno-
vo v zapiranju, d.o.o., Titova 106, 8281
Senovo.

Število prispelih ponudb: 2, najnižja ce-
na: 34,500.000 SIT, najvišja cena:
38,340.000 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. 39, z dne 22. 5.
1998; Ob-2761.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 3. 7. 1998.

Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o.,
Senovo

Ob-4247
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 Dravograd, kont. oseba Drago
Lasič, Trg 4. julija 7, Dravograd, tel.
0602/83-011, faks 0602/83-284.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izvedba gradbe-
no-obrtniških in inštalacijskih del telo-
vadnice in prizidka k OŠ Šentjanž pri
Dravogradu z zunanjo ureditvijo.

3. Orientacijska vrednost naročila:
92,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 7. 1998 in/ali zaključek 15. 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: najnižja skupna ponujena vred-
nost objekta, fiksnost ponujene cene, rok
izvedbe del, reference, garancijski rok, se-
stava strokovnih kadrov, terminski plan iz-
gradnje, finančni plan.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 9. 6.
1998 ob 13. uri, na naslovu: Občina Dravo-
grad, Trg 4. julija 7, Dravograd.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-
na: 178,303.372,30 SIT, najvišja cena:
190,784.536,70 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. 35, z dne 8. 5. 1998;
Ob-2386.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 3. 7. 1998.

Občina Dravograd

Ob-4248
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: Geodetska uprava Republike Slovenije,
kont. oseba Vesna Belec, Zemljemerska ul.
12, Ljubljana, tel. 178-49-18, soba št. P10.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine:
2.1. izdelava digitalnih zemljiškoka-

tastrskih načrtov – območje I,
2.2. izdelava digitalnih zemljiškoka-

tastrskih načrtov – območje II,
2.3. izdelava digitalnih zemljiškoka-

tastrskih načrtov – območje III,
2.4. izdelava digitalnih zemljiškoka-

tastrskih načrtov – območje IV,
2.5. izdelava digitalnih zemljiškoka-

tastrskih načrtov – območje V.
3. Orientacijska vrednost naročila:
2.1. – 7,000.000 SIT,
2.2. – 7,300.000 SIT,
2.3. – 5,800.000 SIT,
2.4. – 6,100.000 SIT,
2.5. – 6,500.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del
Rok začetka in izvedbe posameznih na-

log je določen v razpisni dokumentaciji.
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: vsi kriteriji navedeni v razpisni do-
kumentaciji.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 16. 6.
1998 ob 9.30, na naslovu: Geodetska upra-
va Republike Slovenije, Zemljemerska ul.
12, 1000 Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 2.1. – 2; 2.2.
– 3; 2.3. – 2; 2.4. – 2; 2.5. – 3; najnižja
cena: 2.1. – 6,663.280 SIT; 2.2. –
7,506.426 SIT; 2.3. – 5,892.339 SIT; 2.4.
– 6,318.670 SIT; 2.5. – 6,616.184 SIT;
najvišja cena: 2.1. – 7,065.270 SIT; 2.2. –
7,964.314 SIT; 2.3. – 6,239.987 SIT; 2.4.
– 6,647.118 SIT; 2.5. – 7,033.003 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. 37, z dne 15. 5.
1998; Ob-2505.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 3. 7. 1998.

Geodetska uprava
Republike Slovenije
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Ob-4249
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: 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 zobozdrav-

stvenega 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/ali zaključek 30. 6. 2000.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena; druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji: reference.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: najugodnejši ponudnik je bil iz-
bran po sistemu točkovanja ponudbene ce-
ne (90%) in referenc (10%).

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 1. 6.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Javni zavod
Zdravstveni dom Ptuj, Potrčeva 19A, 2250
Ptuj.

Število prispelih ponudb: 4, najnižja ce-
na: 33,961.191 SIT, najvišja cena:
36,904.218 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. 35, z dne 8. 5. 1998;
Ob-2356.

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

Ob-4250
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: 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 potrošnega

zdravstvenega materiala:
  1. zdravila,
  2. sanitetni in drugi potrošni zdrav-

stveni material.
3. Orientacijska vrednost naročila:

55,800.000 SIT;
Ad 1) 18,000.000 SIT,
Ad 2) 37,800.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: 24 mesecev, začetek 1. 7.
1998 in/ali zaključek 30. 6. 2000.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena; druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji: reference.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: najugodnejši ponudnik je bil iz-

bran po sistemu točkovanja ponudbene ce-
ne (90%) in referenc (10%).

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 26. 5.
1998 ob 9. uri, na naslovu: Javni zavod
Zdravstveni dom Ptuj, Potrčeva 19A, Ptuj.

Število prispelih ponudb: Ad 1) 3, Ad 2)
6, najnižja cena: Ad 1) 19,176.953 SIT,
Ad 2) 36,858.354 SIT, najvišja cena: Ad 1)
20,388.541, Ad 2) 51,243.423 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 33, z dne 24. 4.
1998; Ob-1992.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 19. 6. 1998.

Javni zavod
Zdravstveni dom Ptuj

Ob-4251
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 Korena, kont. oseba Darinka Le-
šnik, Zg. Korena 32, Zg. Korena, tel.
682-658.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nabava živil in ma-

teriala za prehrano za OŠ Korena.
3. Orientacijska vrednost naročila:

6,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: 12 mesecev, začetek 1. 9.
1998 in/ali zaključek 30. 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: najnižja cena kakovostnega bla-
ga, kriteriji iz razpisne dokumentacije.

Ime in naziv ponudnikov, ki jim je bila
priznana sposobnost in so bili izbrani kot
najugodnejši ponudniki:

1. skupina: južno sadje in zelenjava – ni
ponudb,

2. skupina: domače sadje in zelenjava –
ni ponudb,

3. skupina: pekovski izdelki
– Kruh – pecivo, d.d., Ul. Jožice Flan-

der 2, Maribor,
4. skupina: mleko in mlečni izdelki
– Gorenjska mlekarna, d.d., Smledniš-

ka c. 1, Kranj,
– Veletrgovina Koloniale, d.d., Tržaška

c. 39, Maribor,
5. skupina: meso in mesni izdelki
– Košaki TMI, d.d., Obreško nabrežje

1, Maribor,
– Mesarija Fekonja, Henrik Fekonja,

s.p., Sv. Trojica,
– Mesnica – delikatesa, Blatnik Slavko,

s.p., Dvorjane 32, Sp. Duplek,
6. skupina: perutninski izdelki
– Košaki TMI, d.d., Obreško nabrežje 1,

Maribor,

– Mesarija Fekonja, Henrik Fekonja,
s.p., Sv. Trojica,

– Mesnica – delikatesa, Blatnik Slavko,
s.p., Dvorjane 32, Sp. Duplek,

7. skupina: razna živila
– Veletrgovina Koloniale, d.d., Tržaška

c. 39, Maribor,
8. skupina: razna živila
– Veletrgovina Koloniale, d.d., Tržaška

c. 39, Maribor
9. skupina: ribe
– Veletrgovina Koloniale, d.d., Tržaška

c. 39, Maribor.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 11. 5.

1998 ob 10. uri, na naslovu: Osnovna šola
Korena, Zgornja Korena 32, 2242 Zgornja
Korena.

Število prispelih ponudb: 8.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 31, z dne 18. 4.
1998.

Osnovna šola Korena

Št. 74/98 Ob-4252
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: Lekarna Ljubljana, kont. oseba Maja
Horvat, Ulica stare pravde 11, Ljubljana,
tel. 061/392-112, faks 061/302-905.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: gradbena, obrtniška
in instalacijska dela za obnovo 250 m2

Lekarne Tabor, Metelkova 9, Ljubljana.
3. Orientacijska vrednost naročila:

21,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: 45 dni, začetek 1. 7. 1998
in/ali zaključek 15. 8. 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:

– kompletnost ponudbe,
– predlagan izbor in dokumentacija pod-

izvajalcev,
– reference.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 8. 6.

1998 ob 13.30, na naslovu: Lekarna Ljub-
ljana, Ulica stare pravde 11, 1000 Ljublja-
na.

Število prispelih ponudb: 6, najnižja ce-
na: 21,461.263,52 SIT, najvišja cena:
24,401.202,68 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. 35, z dne 8. 5. 1998;
Ob-2216.
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Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 3. 7. 1998.

Lekarna Ljubljana

Št. 110-1/98 Ob-4259A
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 Marija Virant, dipl.
inž. – DDC, d.o.o., Ljubljana, Sneberska
120b, Ljubljana, tel. 061/485-076.

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

tabor; študije variant.
3. Orientacijska vrednost naročila:

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

dokončanja del
Rok izdelave študije je 45 dni po podpi-

su pogodbe.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja

cena.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-

števane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe
Na ponovni javni razpis se je prijavil sa-

mo en ponudnik, zato se dela odda s skleni-
tvijo neposredne pogodbe.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 4. 6.
1998 ob 11. uri, na naslovu: Direkcija RS
za ceste, Tržaška 19, Ljubljana.

Naročnik Družba za avtoceste v Republi-
ki Sloveniji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000
Celje.

Število prispelih ponudb: 1.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 37 z dne 15. 5. 1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 3. 7. 1998.

Ob-4259B
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 mag. Barbara Likar,
dipl. inž. – DDC, d.o.o., Ljubljana, Einspie-
lerjeva 6, Ljubljana, tel. 061/13-22-241.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: poročilo o vplivih na

okolje za AC odsek Hrastje–Kronovo.
3. Orientacijska vrednost naročila:

7,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del
Rok izdelave je 31. 8. 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

Na ponovni javni razpis so se prijavili trije
ponudniki. Po pregledu ponudb sta bili dve
ponudbi nepopolni. V skladu s 34. členom
ZJN ponovni javni razpis ni uspel, ker je
popolna samo ena ponudba, zato se delo
odda s sklenitvijo neposredne pogodbe.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 4. 6.
1998 ob 9. uri, na naslovu: Direkcija RS za
ceste, Tržaška 19, Ljubljana.

Naročnik Družba za avtoceste v Republi-
ki Sloveniji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000
Celje.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-
na 6,224.925 SIT, najvišja cena 6,643.752
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. 37 z dne 15. 5. 1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 3. 7. 1998.

Ob-4259C
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 Svit Černe, inž. –
DDC, d.o.o., Ljubljana, Einspielerjeva 6,
Ljubljana, tel. 061/13-22-241.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: sanacija vozišča na

avtocesti A10 Ljubljana–Fernetiči, od-
sek 656 in 655, pododsek reka Pivka–
klanec Postojna.

3. Orientacijska vrednost naročila:
59,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del

Rok dokončanja del je 15. 10. 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 Primorje, d.d., Aj-

dovščina, je v skladu z razpisnimi pogoji,
popolna in najcenejša.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 27. 5.
1998 ob 9. uri, na naslovu: Direkcija RS za
ceste, Tržaška 19, Ljubljana.

Naročnik Družba za avtoceste v Republi-
ki Sloveniji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000
Celje.

Število prispelih ponudb: 6.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 33 z dne 24. 4. 1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 3. 7. 1998.

Ob-4259Č
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, Einspielerje-
va 6, Ljubljana, tel. 061/13-22-241.

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

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

3. Orientacijska vrednost naročila:
4,500.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del

Rok za izdelavo vseh faz dokumentacije
je 200 dni po podpisu pogodbe.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe

Na ponovni javni razpis se je prijavil sa-
mo en ponudnik, zato se delo odda s skle-
nitvijo neposredne pogodbe.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 4. 6.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Direkcija RS
za ceste, Tržaška 19, Ljubljana.

Naročnik Družba za avtoceste v Republi-
ki Sloveniji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000
Celje.

Število prispelih ponudb: 1.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 37 z dne 15. 5. 1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 3. 7. 1998.

Ob-4259D
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 Branka Dervarič, inž.
– DDC, d.o.o., Ljubljana, Einspielerjeva 6,
Ljubljana, tel. 061/13-22-241.

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 oziroma rok začetka in
dokončanja del

Rok izdelave je 75 dni po podpisu po-
godbe.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.
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Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe

Ponudba ponudnika PNZ, d.o.o., Ljub-
ljana, je v skladu z razpisnimi pogoji, popol-
na in najcenejša.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 28. 5.
1998 ob 9. uri, na naslovu: Direkcija RS za
ceste, Tržaška 19, Ljubljana.

Naročnik Družba za avtoceste v Republi-
ki Sloveniji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000
Celje.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-
na: 4,500.000 SIT, najvišja cena:
6,300.000 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 34-35 z dne 8. 5.
1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 3. 7. 1998.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji, d.d.

Št. 1233/98 Ob-4260
Na podlagi 42. člena zakona o javnih

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno

podjetje za distribucijo električne energije,
d.d., Slovenska c. 58, Ljubljana.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: dobava tonfrekvenč-

nih (MTK) sprejemnikov.
3. Orientacijska vrednost je

140,000.000 SIT.
4. Najugodnejši ponudnik: Elektronaba-

va, d.d., Slovenska 58, Ljubljana.
5. Utemeljitev izbire ponudnikov: vsi kri-

teriji, navedeni v razpisni dokumentaciji.
6. Javno odpiranje ponudb je bilo v sre-

do, 3. 6. 1998 ob 10. uri, v sejni sobi
uprave javnega podjetja Elektro Ljubljana,
Slovenska 58, Ljubljana.

7. Objava javnega naročila: Uradni list
RS, št. 34-35/98 z dne 8. 5. 1998.

Št. 1234/98 Ob-4261
Na podlagi 42. člena zakona o javnih

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno

podjetje za distribucijo električne energije,
d.d., Slovenska c. 58, Ljubljana.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: gradbena in obrtniš-

ka dela pri rekonstrukciji 110 kV stika-
lišča v RTP 110/20 kV Bršljin.

3. Orientacijska vrednost je 60,000.000
SIT.

4. Najugodnejši ponudnik: Merkur, d.d.,
PE Inženiring, Kočevarjeva 7, Novo mesto.

5. Utemeljitev izbire ponudnikov: vsi kri-
teriji, navedeni v razpisni dokumentaciji.

6. Javno odpiranje ponudb je bilo v pe-
tek, 5. 6. 1998 ob 10. uri, v sejni sobi (VI.

nads.) uprave javnega podjetja Elektro Ljub-
ljana, Slovenska 56, Ljubljana.

7. Objava javnega naročila: Uradni list
RS, št. 34-35/98 z dne 8. 5. 1998.

Javno podjetje
Elektro Ljubljana, d.d.

Ob-4265
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: Kmetij-

ska zadruga Polzela, z.o.o., kont. oseba
Tomaž Cvenk, Polzela 11/a, Polzela (tel.
063/720-311, faks 063/720-011).

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izvedba komasacije

Orova vas–Breg v k. o. Polzela, na povr-
šini 36 ha.

3. Orientacijska vrednost naročila:
6,500.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek in dokončanje del je odvisno od javnega
razpisa za zbiranje zahtevkov Republike Slo-
venije, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano – javni razpis za zbiranje zahtev-
kov za dodelitev nepovratnih sredstev iz na-
slova intervencij za celostno urejanje pode-
želja in obnovo vasi za leto 1998. Predvide-
ni zaključek del je 1. april 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.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 22. maja
1998 ob 14. uri, na naslovu: Kmetijska za-
druga Polzela, z.o.o., Polzela 11/a, Polze-
la, sejna soba št. 4, I. nadstropje.

Število prispelih ponudb: 3.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpisa:
Uradni list RS, št. 34-35 z dne 8. 5. 1998.

Datum objave dodelitve naročila: julij
1998.

Kmetijska zadruga Polzela, z.o.o.

Št. 10301/3/98 Ob-4266
Občina Cerknica izdaja na podlagi 42.

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma sedež naročnika: Obči-

na Cerknica, Cesta 4. maja 53, Cerknica,
kont. osebi Samo Mlinar in Janez Sterle,
tel. 061/793-313, int. 38.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: rekonstrukcija sta-
novanjskega objekta socialne gradnje
“samski dom” Cerknica.

3. Orientacijska vrednost naročila:
59,000.000 SIT.

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

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najugod-
nejše cene, z ugodnimi plačilnimi pogoji,
rok izvedbe ter možnost kreditiranja v višini
manjkajočih sredstev.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 9. 6.
1998 ob 12. uri, v prostorih župana Občine
Cerknica.

Število prispelih ponudb: 4, najnižja ce-
na: 70,079.979,40 SIT, najvišja cena:
83,412.164 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. 35 z dne 8. 5. 1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 3. 7. 1998.

Občina Cerknica

Ob-4267
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 Komunala, p.o., Mozirje,
kont. oseba Jože Kumer, Praprotnikova 36,
Mozirje, tel. 063/831-963, faks
063/823-533.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: eno tovorno vozilo,

kiperska šasija s kratko kabino, pogon
4 × 4, moč motorja 150–220 KM, neto
nosilnosti ca. 8 t, s samonakladalnikom
dvižne sile min. 8 t za kombinirani od-
voz kontejnerjev za odpadke ter cister-
ne za prebijanje, prečrpavanje in odvoz
fekalij.

3. Orientacijska vrednost naročila:
12,500.000 SIT.

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

be in kakršnekoli omejitve, ki so bile upo-
števane: druga merila, navedena v razpisni
dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb so se upošteva-
le preference za domače ponudnike.

Upoštevale so se ponudbe, ki so bile
predložene najkasneje do 19. 6. 1998 do
9. ure, na naslov: Javno podjetje Komuna-
la, p.o., Mozirje, Praprotnikova 36, Mozirje,
prevzemnik tajništvo.

6. Število veljavnih ponudb: 5.
7. Naslov, prostor, datum in ura javnega

odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 19. 6.

1998 ob 11. uri, na naslovu: Javno podjetje
Komunala, p.o., Praprotnikova 36, Mozirje,
sejna soba.

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

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 41 z dne 29. 5. 1998;
Ob-2944.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 29. 6. 1998.

Javno podjetje Komunala, p.o.
Mozirje
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Ob-4270
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: Dravske elektrarne Maribor, Javno pod-
jetje za proizvodnjo električne energije,
d.o.o., Obrežna 170, Maribor.

2. Predmet javnega naročila: instalacij-
ska dela na objektih.

3. Orientacijska vrednost del: do
50,000.000 SIT.

4. Ime oziroma naslov ponudnikov, ki jim
je bila priznana sposobnost in obdobje za
katerega je priznana:

a) elektro instalacijska dela:
– Elektra, d.d., Kočevarjeva ul. 11, Ma-

ribor,
– Esotech, d.d., Preloška c. 1, Velenje,
– Tegrad, d.d., Kamniška 412, Ljublja-

na;
b) strojna instalacijska dela:
– IMP Montaža, d.o.o., Špelina ul. 2,

Maribor,
– Mascom, d.o.o., Kraigherjeva 19a, Le-

nart,
– Esotech, d.d., Preloška c. 1, Velenje.
Čas priznanja sposobnosti: 12 mesecev,

od 8. 7. 1998 do 7. 7. 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 12. 6.

1998 ob 11. uri, na naslovu: Dravske elek-
trarne Maribor, d.o.o., Obrežna 170, Mari-
bor.

Število prispelih ponudb: 6.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljan-
jem sposobnosti (43. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 34-35 z dne 8. 5.
1998; Ob-2260.

Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.

Ob-4271
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: Pokrajinski arhiv Koper, Goriška 6, Ko-
per, tel. 066/271-824, faks 066/272-441.

2. Predmet javnega razpisa: gradbena
dela.

Navedba vsebine: javni razpis za izbi-
ro izvajalca za izvedbo adaptacije vzhod-
nega trakta Pokrajinskega arhiva Koper.

3. Orientacijska vrednost naročila:
20,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 3 mesece.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najugod-

nejši ponudnik, druga merila, navedena v
razpisni dokumentaciji.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: popolna ponudba, ustrezne refe-
rence, roki, cenovno najugodnejši.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 8. 6.
1998 ob 12. uri, v prostorih Pokrajinskega
arhiva Koper, Goriška 6, Koper.

Število prispelih ponudb: 5, najnižja ce-
na: 28,400.000 SIT, najvišja cena:
34,273.422 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. 39 z dne 22. 5. 1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 3. 7. 1998.

Pokrajinski arhiv Koper

Ob-4262
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 zdravstvo, kont. oseba:
Tatja Kostnapfel Rihtar, Stefanova 5, Ljub-
ljana, tel. 178-60-40, faks: 178-60-58, so-
ba št. 2, e-mail: Tatja. Kostnapfel@gov.si.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: sofinanciranje “Pro-

gramov terapije zasvojenosti z mamili“.
3. Orientacijska vrednost naročila in

predvideni čas objave razpisa: 7,500.000
SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: za-
ključek: 15. 12. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika
Pri ocenjevanju je komisija upoštevala

zlasti merila:
– vseslovenski značaj programa,
– usklajenost z obstoječimi nacionalnimi

prioritetami, programi, 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.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo dne 3. 6.

1998, ob 10. uri v veliki sejni sobi Mini-
strstva za zdravstvo, Stefanova 5, Ljubljana.

Naročnik: Ministrstvo za zdravstvo, Ste-
fanova 5, 1000 Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 14.
7. Postopek izbire izvajalca: zbiranje

predlogov (57. do 60. člen).
Datum in številka objave javnega razpi-

sa: Uradni list RS, št. 35/98 z dne 8. 5.
1998, Ob-2352.

Št. 516-19/98-314 Ob- 4263
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 zdravstvo, kont. oseba:

Tatja Kostnapfel Rihtar, Stefanova 5, Ljub-
ljana, tel. 178-60-40, faks: 178-60-58, so-
ba št. 2, e-mail: Tatja. Kostnapfel@gov.si.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: sofinanciranje “Pro-

gramov preprečevanja zasvojenosti z
mamili“.

3. Orientacijska vrednost naročila:
18,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: za-
ključek: 15. 12. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika
Pri ocenjevanju je komisija upoštevala

zlasti merila:
– 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.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo dne 3. 6.

1998, ob 11. uri v veliki sejni sobi Mini-
strstva za zdravstvo, Stefanova 5, Ljubljana.

Naročnik: Ministrstvo za zdravstvo, Ste-
fanova 5, 1000 Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 35.
7. Postopek izbire izvajalca: zbiranje

predlogov (57. do 60. člen).
Datum in številka objave javnega razpi-

sa: Uradni list RS, št. 35/98 z dne 8. 5.
1998, Ob-2351.

Ministrstvo za zdravstvo

Su 21/98-27 Ob-4264
Na podlagi 3. odstavka 42. člena zako-

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Ustavno sodišče Republike Slovenije,
kont. oseba: Janko Koren, Beethovnova ul.
10, Ljubljana, tel. 061/1776-459, faks:
061/210-451.

2. Predmet javnega naročila: gradbena,
obrtniška in instalacijska dela za delno
obnovo objekta na Beethovnovi ulici 10,
v Ljubljani, fazi D in E.

3. Orientacijska vrednost naročila:
95 mio SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del:
– pričetek del: 3. 7. 1998,
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– dokončanje del: 31. 8. 1998 za II.
nadstropje in 16. 10. 1998 za klet in prit-
ličje.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: merila
navedena v razpisni dokumentaciji. Pri de-
janski izbiri ni bila upoštevana preferenca za
domačega ponudnika v višini 10%. Kot naj-
ugodnejši ponudnik je bil izbran GP Ener-
goplan, d.d., Ljubljana.

6. Javno odpiranje ponudb je bilo 8. 6.
1998 ob 10.30 v zgradbi Ustavnega so-
dišča RS, Beethovnova ulica 10, Ljubljana.
Na razpis je prispelo 5 ponudb z najnižjo
ceno 74,234.796,78 SIT in najvišjo ceno
110,159.890,23 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev po 18. do
42. členu ZJN.

Razpis je bil objavljen v Uradnem listu
RS, št. 34-35/98 z dne 8. 5. 1998 pod
številko Su 42/98-23, Ob-2364.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila 3. 7. 1998.

Ustavno sodišče RS, Ljubljana

Št. 258 Ob-4272A
Na podlagi 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 Šenčur, Kranjska cesta 11, Šen-
čur, tel. 064/411-525, faks 064/411-166.

2. Predmet javnega naročila: izvedba
javne razsvetljave na območju Občine
Šenčur v letu 1998.

3. Orientacijska vrednost naročila:
11,800.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: po
terminskem planu Občine Šenčur.

5. Utemeljitev izbire ponudnika:
– najugodnejša cena,
– izpolnjevanje vseh drugih meril, zahte-

vanih v razpisni dokumentaciji in javnem raz-
pisu.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Odpiranje ponudb je bilo 8. 6. 1998 ob
13. uri v prostorih Občine Šenčur, Kranjska
cesta 11, Šenčur.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-
na: 10,373.842 SIT, najvišja cena:
14,623.476 SIT.

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

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 41, z dne 29. 5.
1998.

Ob-4272B
Na podlagi 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 Šenčur, Kranjska cesta 11, Šen-
čur, tel. 064/411-525, faks 064/411-166.

2. Predmet javnega naročila: asfaltira-
nje občinskih cest in ureditev javnih po-

vršin na območju Občine Šenčur v letu
1998.

3. Orientacijska vrednost naročila:
50,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: po
teminskem planu Občine Šenčur.

5. Utemeljitev izbire ponudnika:
– najugodnejša cena,
– najboljše reference za tovrstna dela,
– izpolnjevanje vseh drugih meril, zahte-

vanih v razpisni dokumentaciji in javnem raz-
pisu.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Odpiranje ponudb je bilo 8. 6. 1998 ob
13.30 v prostorih Občine Šenčur, Kranjska
cesta 11, Šenčur.

Število prispelih ponudb: 2, najnižja ce-
na: 108,961.933 SIT, najvišja cena:
117,118.913 SIT.

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

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 41, z dne 29. 5.
1998.

Občina Šenčur

Št. 2090/98 Ob-4273
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 Gorni Petrovci, kont. oseba
Franc Šlihthuber, župan občine, tel.
56-250.

2. Navedba vsebine: modernizacija in
rekonstrukcija lokalnih cest na območ-
ju Občine Gornji Petrovci.

3. Orientacijska vrednost naročila: lokal-
na cesta:

Gornji Petrovci–Stanjevci – 7,500.000
SIT,

Lucova–Čepinci – 23,000.000 SIT,
Adrijanci–Šalovci – 16,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek del 20. 6. 1998, zaključek del 20. 7.
1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena; druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: zahtevane izkušnje, ustrezna ka-
drovska struktura ter kompletnost ponud-
be.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 9. 6.
1998.

Število prispelih ponudb: 2, najnižja ce-
na: 63,441.732,92 SIT, najvišja cena:
64,832.905,77 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. 39, z dne 22. 5.
1998; Ob-2772B.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 19. 6. 1998.

Št. 2089/98 Ob-4274
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 Gorni Petrovci, kont. oseba
Franc Šlihthuber, župan občine, tel.
56-250.

2. Navedba vsebine: izdelava razisko-
valne vrtine za pridobivanje pitne vode
na območju Občine Gornji Petrovci.

3. Orientacijska vrednost naročila:
3,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek del: z dnem podpisa pogodbe, zaklju-
ček del: 30 koledarskih dni po podpisu po-
godbe.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena; druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: zahtevane izkušnje, ustrezna ka-
drovska struktura ter kompletnost ponudbe.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 2. 6.
1998.

Število prispelih ponudb: 2, najnižja ce-
na: 2,812.800 SIT, najvišja cena:
3,902.900 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. 39, z dne 22. 5.
1998; Ob-2772A.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 19. 6. 1998.

Občina Gornji Petrovci

Št. 02-197/98 Ob-4275
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: JZ Bolnišnica za ginekologijo in porod-
ništvo Kranj, Kidričeva 38a, kont. oseba Na-
da Mihajlovič, tel. 064/282-840, faks
064/282-851.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela Prenova bolnišničnih sob in sanita-
rij v ITN.

3. Orientacijska vrednost naročila:
14 mio SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del:
30 dni, avgust–september 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena; druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 3. 6.
1998 ob 12. uri v prostorih sejne sobe.

Število prispelih ponudb: 4, najnižja ce-
na: 13,976.922,60 SIT, najvišja cena:
18,474.314 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).
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Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 39, z dne 22. 5.
1998; Ob-2638.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 3. 7. 1998.

Javni zavod
Bolnišnica za ginekologijo in

porodništvo Kranj

Št. 9/2-5 Ob-4276
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 Nova Go-
rica, Kostanjeviška 16/A, Nova Gorica,
kont. oseba Majda Sulič, tel. 065/131-840.

2. Predmet javnega naročila: laboratorij-
ski in potrošni material.

Navedba vsebine:
a) material za mikrobiološko diagno-

stiko in gojišča,
b) kemikalije in reagenti,
c) steklovina,
d) plastika,
e) laboratorijski potrošni material,
f) zaščitna oblačila in obuvala.
3. Orientacijska vrednost naročila:

22,000.000 SIT.
4. Ime in naziv ponudnikov, ki jim je bila

priznana sposobnost in obdobje, za katere-
ga je priznana:

Sanolabor, d.d., Ljubljana, za dobavo:
– materiala za mikrobiološko diagnosti-

ko in gojišča,
– kemikalij in reagentov,
– steklovine,
– plastike laboratorijskega potrošnega

materiala.
A-Ž Consulting, d.o.o., Ljubljana, za do-

bavo:
– materiala za mikrobiološko diagnosti-

ko in gojišča,
– kemikalij in reagentov,
– plastike.
Medias International, d.o.o., Ljubljana,

za dobavo:
– materiala za mikrobiološko diagnosti-

ko in gojišča,
– kemikalij in reagentov,
– plastike.
KEFO, d.d., Ljubljana, za dobavo:
– materiala za mikrobiološko diagnosti-

ko in gojišča,
– kemikalij in reagentov
– plastike, steklovine,
– laboratorijskega potrošnega materiala.
Maritim, d.o.o., Ljubljana, za dobavo:
– materiala za mikrobiološko diagnosti-

ko in gojišča;
Mikro+Polo, d.o.o., Maribor, za doba-

vo;
– materiala za mikrobiološko diagnosti-

ko in gojišča,
– kemikalij in reagentov,
– plastike, steklovine,
– laboratorijskega potrošnega materiala.
Golias, s.p., Labortehnika, Ljubljana, za

dobavo:

– plastike.
Čas priznanja sposobnosti: 12 mesecev,

začetek 1. 7. 1998, zaključek 1. 7. 1999.
5. Utemeljitev priznanja sposobnosti: kri-

teriji iz razpisne dokumentacije.
6. Javno odpiranje ponudb je bilo 10. 6.

1998 ob 9. uri, na naslovu: Zavod za zdravs-
tveno varstvo Nova Gorica, Kostanjeviška
16/A.

Število prispelih ponudb: 13.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavlja-
njem sposobnosti za dobavo blaga (43. do
50. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 37, z dne 15. 5.
1998; Ob-2576.

Zavod za zdravstveno varstvo
Nova Gorica

Ob-4277
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: JZ RTV Slovenija, Kolodvorska 2, Ljub-
ljana, kont. oseba Neva Lozej, tel.
061/175-21-85.

2. Predmet javnega naročila: elektroin-
stalacijska dela.

Navedba vsebine: elektroinstalacije.
3. Orientacijska vrednost naročila: ca.

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

dokončanja del: eno leto.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in omejitve, ki so bile upoštevane: cena,
kakovost, plačilni pogoji in druga merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.

6. Dodelitev naročila: naročilo je bilo do-
deljeno: ELPO, d.o.o. in Elektrovod Instala-
cije.

7. Rok za začetek in dokončanje del:
začetek maj 1998, dokončanje maj 1999.

8. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: kakovost, plačilni pogoji, prilago-
ditev delovnemu procesu RTV.

9. Javno odpiranje ponudb je bilo 12. 5.
1998 ob 9. uri v prostorih 52/V, JZ RTV
Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.

10. Število prispelih ponudb: 5, najnižja
cena: 173.130 SIT, najvišja cena:
196.659,60 SIT.

11. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

12. Datum in številka objave: Uradni list
RS, št. 29, z dne 10. 4. 1998.

Javni zavod RTV Slovenija

Št. 152-16/98 Ob-4278
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: Osnovna šola Vojke Šmuc, Prešernova
cesta št. 2, Izola, postopek za izbiro izvajal-

ca brez omejitev je vodil naročnik Osnovna
šola Vojke Šmuc preko komisije za izvedbo
javnega naročila.

2. Predmet javnega naročila:
– rekonstrukcija toplovodnega dela

kotlovnice – zamenjava dveh obstoječih
kotlov, prehod na plinasto gorivo (do
sedaj EL kurilno olje),

– plinska postaja (volumen rezervoar-
ja 2 × 5 m3) z uparjanjem plina in razvo-
dom do kotlovnice,

– elektroinštalacije k rekonstruirane-
mu delu kotlarne in k prehodu na plina-
sto gorivo,

– gradbena dela pri plinski postaji.
3. Orientacijska vrednost razpisanih del:

18,000.000 SIT.
4. Predvideni rok pričetka del: julij 1998

po podpisu izvajalske pogodbe in uvedbi
izvajalca v delo, dokončanje del september
1998.

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

6. Utemeljitev izbire ponudnika
Poleg izpolnjevanja ostalih kriterijev iz

razpisne dokumentacije, katere so izpolnje-
vali vsi ponudniki je bila najnižja ponudbena
cena odločujoči kriterij in podlaga za dode-
litev javnega naročila.

7. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo v torek
19. 5. 1998 ob 10. uri v prostorih tajništva
Osnovne šole Vojke Šmuc, Prešernova 2,
Izola. Odpiranje je vodil predsednik komisi-
je Podbreznik Martin, inž. gradb.

Število prispelih ponudb: 5, najnižja po-
nudbena cena: 16,945.308 SIT, najvišja
ponudbena cena: 22,318.760,40 SIT.

8. Datum in številka objave javnega raz-
pisa: Uradni list RS, št. 31, z dne 18. 4.
1998; Ob-1882.

9. Datum objave javnega naročila: 18.
6. 1998.

Osnovna šola Vojke Šmuc Izola

Št. 43/98 Ob-4279

Sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Mestna občina Ptuj, kont. oseba Anton
Purg.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izvedba povezoval-
nega vodovoda Podvinci–Kicar.

3. Orientacijska vrednost naročila:
12,270.438,90 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: 7 dni
po podpisu pogodbe in dokončanje 30 dni
po podpisu pogodbe.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: referen-
ce in ugodna cena.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: izbran je bil ponudnik Vodnar,
d.o.o., Ptuj, na podlagi ugodne cene
12,270.438 SIT in dosedanjih referenc.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 11. 6.
1998 ob 12.30 na Mestni občini Ptuj, Mest-
ni trg 1, Ptuj.
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Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-
na: 11,465.102,11 SIT, najvišja cena:
12,565.246 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. 39, z dne 22. 5.
1998; Ob-2828.

Mestna občina Ptuj

Št. 008849 Ob-4280
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.

2. Predmet javnega naročila: izdelava
projektne dokumentacije za izgradnjo
vodovoda in obnovo kanalizacije po Za-
loški cesti.

3. Vrednost dodeljenega naročila:
3,626.325 SIT.

4. Izbrani ponudnik: Hidroinženiring,
d.o.o., Slovenčeva 95, Ljubljana.

5. Ponudnik je bil izbran na podlagi jav-
nega razpisa o priznanju primernosti izvajal-
cem za izdelavo raziskav, študij in projektne
dokumentacije (Ur. l. RS, št. 41/97) z izid-
om javnega razpisa (Ur. l. RS, št. 67/97) in
na podlagi 49. člena zakona o javnih naro-
čilih (Ur. l. RS, št. 24/97).

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 3. 7. 1998.

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

Ob-4288
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: RS, Ministrstvo za znanost in tehnologi-
jo, Urad za standardizacijo in meroslovje,
kont. oseba Dušan Zužič, svetovalec direk-
torja, Kotnikova 6, Ljubljana, tel.
178-31-13, faks 178-31-96, soba št. 0.06,
e-mail dusan@usm.mzt.si.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: predmet javnega na-

ročila je izvajanje računalniške podpore
2 strežnikoma (Alpha Server in PC 486)
z operacijskim sistemom MS NT verzija
3.51. elektronski pošti MS Mail 3.2., raču-
nalniškemu omrežju in posameznim uporab-
nikom USM (70–80 osebnih računalnikov),
ki delujejo v okolju MS Windows 95 ter so
razporejeni na naslednjih lokacijah: central-
na lokacija na Kotnikovi 6, Ljubljana (80%
opreme), OE Ljubljana, Grudnovo nabrežje
17 (15% opreme) in OE Celje, Tkalska 15
(5% opreme).

3. Vrednost dodeljenega naročila:
14,632.080 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 24 mesecev, začetek 1. 7.
1998, zaključek 30. 6. 2000.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: usposobljenost in sposobnost po-
nudnika za realizacijo razpisanih del, kon-
kurenčnost cen, reference, plačilni pogoji
in spreminjanje cen ter druge ugodnosti, ki
jih ponudnik nudi naročniku.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 8. 6.
1998 ob 11. uri, na naslovu: RS, Ministrs-
tvo za znanost in tehnologijo, Urad za stan-
dardizacijo in meroslovje, Kotnikova 6,
1000 Ljubljana, soba št. 0.03.

Število prispelih ponudb: 2, najnižja ce-
na: 489.900 SIT/mesec, najvišja cena:
609.670 SIT/mesec.

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. 37, z dne 15. 5.
1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 3. 7. 1998.

Ministrstvo za znanost in tehnologijo
Urad za standardizacijo in meroslovje

Ob-4221
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: Občina Vitanje, kont. oseba Srečko Fi-
javž, Vitanje 67, Vitanje, tel. 063/775-042,
faks 775-134.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: sanacija plazov na
Paki in v Ljubnici.

3. Vrednost dodeljenega naročila:
6,220.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 1 mesec in/ali 30 dni, za-
četek 15. 7. 1998 in/ali zaključek 15. 8.
1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: Občina Vitanje, kont. oseba Sreč-
ko Fijavž, Vitanje 67, Vitanje.

Število prispelih ponudb: 5, najnižja ce-
na: 6,220.000 SIT, najvišja cena:
8,675.515 SIT.

Občina Vitanje

Ob-4222
Na podlagi tretjega odstavka 55. člena

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

Oddaja javnega naročila brez
javnega razpisa (55. člen)

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, kont. oseba Dular Jože, dipl. inž.
agr., Dunajska 56-58, Ljubljana, tel.
178-91-35, faks 178-90-21.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izvajanje tehničnih

in administrativnih nalog v drugem pol-
letju leta 1998, obdelava in analiza zah-
tevkov za pridobitev proračunskih sred-
stev.

3. Vrednost dodeljenega naročila:
25,106.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 7. 1998 in/ali zaključek 31. 12.
1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: reference in njegova usposoblje-
nost, rok za izvedbo, razpolaganje z ustrez-
nimi kadri, opremo, programi in podatkovni-
mi bazami, predhodne aktivnosti na enakih
nalogah.

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Št. 110-1/98 Ob-4258A
Na podlagi petega 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: Družba za avtoceste v Republiki Slove-
niji, Ulica XIV. divizije 4, Celje.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: AC Arja vas–Vran-

sko: sanacija plazov med P 844 in P 847
ter P 873 in P 882.

3. Vrednost dodeljenega naročila:
10,757.217 SIT.

4. Dobavni rok: 30 dni.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga

merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: VNG Krajnc, s.p., je oddal naju-
godnejšo ponudbo.

Ob-4258B
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: Družba za avtoceste v Republiki Slove-
niji, Ulica XIV. divizije 4, Celje.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: aerosnemanje tere-

na na odseku AC Fram–Hajdina.
3. Vrednost dodeljenega naročila:

28,312.879 SIT.
4. Dobavni rok: 2 meseca.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga

merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: GZS je edini ponudnik, ki razpo-
laga z zahtevano tehnično opremo in us-
treznimi strokovnimi kadri.

DARS, d.d.
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Javni razpisi

Ob-4175
Na podlagi odredbe o načinu oddajanja

subvencij, dotacij in drugih transferov iz
sredstev proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 5/98) objavlja Ministrstvo za oko-
lje in prostor (v nadaljevanju: Ministrstvo)

javni razpis
za sofinanciranje izobraževalnih,
ozaveščevalnih in informativno-

komunikacijskih dejavnosti v zvezi z
okoljem in prostorom

1. Ime in sedež uporabnika ter predmet
razpisa: Ministrstvo za okolje in prostor, Du-
najska cesta 48, Ljubljana.

Predmet razpisa je sofinanciranje izobra-
ževalnih, ozaveščevalnih in informativno-ko-
munikacijskih dejavnosti, ki se nanašajo na
varstvo okolja in urejanje prostora.

2. Ministrstvo bo skladno s kriteriji, na-
vedenimi v 7. točki tega razpisa, sofinanci-
ralo različne dejavnosti, ki bodo prispevale
k varstvu okolja in narave ter spodbujale
trajnostni razvoj pri urejanju prostora, kot na
primer:

– organiziranje izobraževalno-ozavešče-
valnih prireditev (simpoziji, seminarji, delav-
nice, okrogle mize, konference, razstave in
različni promocijski dogodki),

– izdajanje strokovnih in poljudnih publi-
kacij,

– projektne naloge in druge dejavnosti,
ki služijo boljšemu informiranju in ozavešča-
nju slovenske javnosti, širjenju znanja in stro-
kovnosti o problematiki.

3. Na razpisu lahko sodelujejo fizične in
pravne osebe, ustanovljene na podlagi za-
kona o gospodarskih družbah, zakona o
društvih, zakona o ustanovah in zakona o
zavodih ter samostojni podjetniki, ki imajo
uradni sedež na ozemlju Republike Sloveni-
je.

4. Ministrstvo bo sofinanciralo dejavno-
sti, ki so se ali se bodo začele v letu 1998
in bodo končane do 31. decembra 1998 .
Ministrstvo bo izjemoma sofinanciralo pro-
jekte, ki bodo zaključeni šele v letu 1999. V
tem primeru bo Ministrstvo sofinanciralo fa-
ze projekta, ki se bodo zaključile do 31.
decembra 1998.

5. Ministrstvo ima za sofinanciranje de-
javnosti na podlagi tega javnega razpisa na
razpolago 9 milijonov SIT.

6. Prosilci, ki se bodo prijavili na ta raz-
pis, morajo predložiti:

– vsebinsko razdelan predlog dejavno-
sti,

– navedbo ciljnih javnosti, ki jim je aktiv-
nost namenjena,

– reference prosilca z imenom nosilca
in imeni sodelavcev ter njihove reference,

– finančno konstrukcijo projekta, izjavo
o zagotovitvi drugih virov financiranja ter iz-
javo o višini sofinanciranja iz proračunskih

sredstev, če je projekt sofinanciran iz prora-
čunskih sredstev,

– predlog višine sredstev, ki naj bi jih
zagotovilo Ministrstvo,

– dokazila o registraciji pravne osebe
oziroma samostojnega podjetnika.

7. Ministrstvo bo pri dodeljevanju sred-
stev upoštevalo naslednja merila:

– usklajenost vsebine in ciljev predlaga-
ne naloge s predmetom razpisa,

– informacijsko-komunikacijski oziroma
izobraževalni domet projekta,

– stopnja doseganja predlaganih ciljnih
javnosti,

– zagotovilo, da bo projekt realiziran in
da ima zagotovljenih vsaj 40 odstotkov fi-
nančnih sredstev iz drugih virov,

– sposobnost izvajalca za realizacijo in
implementacijo predlaganega projekta (do-
sedanje izkušnje pri izvedbi podobnih pro-
jektov).

8. Projekti, ki jih bo Ministrstvo sofinan-
ciralo, lahko prejmejo sredstva v višini 60
odstotkov celotne vrednosti projekta. Dota-
cija za posamezni projekt praviloma znaša
od 50.000 do 1,500.000 SIT.

9. Roka za oddajo prijav sta 24. julij ozi-
roma 30. september 1998. Prvo odpiranje
ponudb bo 29. julija, drugo pa 2. oktobra
1998.

Prosilci, ki bodo svoje prijave oddali do
vključno 24. julija 1998, bodo o odločitvi
Ministrstva obveščeni do 7. avgusta 1998.

Prosilci, ki bodo svoje prijave oddali do
vključno 30. septembra 1998, bodo o od-
ločitvi Ministrstva obveščeni do 9. oktobra.
Nepravočasno prispele prijave ne bodo upo-
števane.

10. Prijave na razpis morajo biti oddane
v zaprti kuverti z navedbo točnega naslova
pošiljatelja in naslovnika: Ministrstvo za oko-
lje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000
Ljubljana. Kuverte morajo biti označene z
napisom: “Prijava na javni razpis - ne odpi-
raj“ in številko javnega razpisa.

11. Z organizacijami ali posamezniki, ki
bodo na podlagi tega razpisa sofinancirani,
bo Ministrstvo sklenilo ustrezne pogodbe o
sofinanciranju.

12. Razpisna dokumentacija je na voljo
vsak delovni dan od 9. do 16. ure na Mini-
strstvu za okolje in prostor, Dunajska cesta
48, Ljubljana, pri Mani Šefran (vložišče, II.
nad., tel. 17-87-320).

Dodatne informacije oziroma pojasnila
lahko zainteresirani dobijo na Ministrstvu za
okolje in prostor pri Mateji Godejša, tel.
061/17-87-329, e-pošta: mateja.godej-
sa@gov.si.

Ministrstvo za okolje in prostor

Ob-4233
Na podlagi 18., 19. in 20. člena zakona

o uresničevanju javnega interesa na področ-
ju kulture (Ur. l. RS, št. 75/94 z dne 2.
decembra 1994) ter v skladu s 4., 6., 7. in
8. členom pravilnika o postopku za izbiro
kulturnih projektov in oblikovanju kulturnih
programov, ki se financirajo in sofinancirajo
iz državnega proračuna (Ur. l. RS, št. 61/97
z dne 3. 10. 1997) Ministrstvo za kulturo (v
nadaljnjem besedilu: ministrstvo) objavlja

javni razpis
za zbiranje predlogov za financiranje,

sofinanciranje ali subvencioniranje
kulturnih programov in projektov, ki jih
bo v letu 1999 financirala Republika

Slovenija iz dela proračuna,
namenjenega za kulturo

I. Področja kulturnih programov in pro-
jektov

1. Ministrstvo zbira predloge z nasled-
njih področij:

– književnost in založništvo, uprizoritve-
ne umetnosti, glasba, ples in balet, vizualne
umetnosti in radijski in televizijski kulturno-
umetniški programi,

– dejavnost splošnoizobraževalnih knjiž-
nic, program Narodne in univerzitne knjižni-
ce Ljubljana in knjižničnoinformacijske mre-
že;

– posredovanje kulturnih vrednot;
– kulturna dejavnost italijanske in ma-

džarske narodne skupnosti, romske skup-
nosti, drugih manjšinskih etničnih skupnosti
in priseljencev v RS;

– kulturno delovanje Slovencev, ki žive
zunaj Republike Slovenije;

– mednarodno kulturno sodelovanje in
– raziskovalne naloge s področja kulture.
2. Predloge za področje varstva kultur-

ne dediščine (tudi za mednarodno sodelo-
vanje) zbira Uprava Republike Slovenije za
kulturno dediščino.

Predloge za področje varstva arhivske-
ga gradiva (tudi mednarodno sodelovanje)
zbira Arhiv Republike Slovenije.

3. Razpis za specialistični študij ter sofi-
nanciranje šolnine na umetniških smereh v
RS in razpis štipendij za izjemno nadarjene
za izpopolnjevanje in študij na umetniških
smereh v tujini je bil objavljen v dnevniku,
Delo 16. 5. 1998.

4. Razpis za zbiranje predlogov progra-
mov oziroma projektov s področja kinema-
tografije (filmska dejavnost in video) je obja-
vil Filmski sklad RS. Razpis je bil objavljen
26. 3. 1998 v dnevniku Delo.

5. Predlog programov in projektov s po-
dročja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti zbira
Sklad RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti
na podlagi razpisa, ki ga objavi v skladu z
zakonom o Skladu RS za ljubiteljske kultur-
ne dejavnosti (Ur. l. RS, št. 1/96 z dne
12. 1. 1996).

II. Predlagatelji
Predloge programov in posameznih pro-

jektov (s predvideno realizacijo v letu 1999
oziroma projektov in programov, ki bodo
realizirani v obdobju do konca leta 2001)
lahko pošljejo vse pravne osebe, registrira-
ne v Republiki Sloveniji za opravljanje kul-
turnoumetniških dejavnosti in posredovanje
kulturnih vrednot, samostojni ustvarjalci na
področju kulture, kulturnoumetniška in dru-
ga društva, ki imajo v svojih ustanovnih aktih
določeno opravljanje kulturne dejavnosti ter
njihove zveze, v primeru avtorskih projektov
pa njihovi avtorji, kar velja tudi za področje
književnosti in založništva (samozaložba).

Javni zavodi prijavijo podrobno razdelan
kulturni program, ki sodi v dejavnost iz usta-
novitvenega akta javnega zavoda (t.i. redna
dejavnost) in v obsegu, kot ga omogoča
veljavni akt o sistemizaciji delovnih mest.
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Projekte, ki presegajo obseg t.i. redne de-
javnosti, prijavijo javni zavodi posebej.

Javni zavodi, Filmski sklad RS in Sklad
RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti v raz-
pisni prijavi navedejo tudi svoje predloge za
financiranje stalnih neprogramskih strošk-
ov, investicij in investicijskega vzdrževanja.
V skladu z 20. členom zakona o zagotavlja-
nju javnega interesa na področju kulture lah-
ko za kritje neprogramskih stroškov kandi-
dirajo tudi izvajalci, ki niso javni zavodi, če s
svojimi programi trajneje zadovoljujejo kul-
turne potrebe na posameznem področju.

Na področju varovanja kulturne dedišči-
ne (muzejska in spomeniškovarstvena de-
javnost) prijavijo program in posamezne pro-
jekte javni zavodi, ki so zakonsko poob-
laščeni za opravljanje dejavnosti varovanja
kulturne dediščine (zavodi za varstvo narav-
ne in kulturne dediščine, muzeji), društva in
zveze s področja varovanja dediščine, ki
imajo v svojih ustanovnih aktih določeno
opravljanje teh dejavnosti, lastniki in uprav-
ljalci kulturnih spomenikov ter tiste pravne
osebe, ki izkažejo pravni interes.

Na področju varstva arhivskega gradiva
prijavijo program in posamezne projekte jav-
ni zavodi, ki so zakonsko pooblaščeni za
izvajanje programa varstva arhivskega gra-
diva (regionalni arhivi) ter druge pravne ose-
be in društva s področja varstva arhivskega
gradiva.

V skladu s 5. členom ustave Republike
Slovenije, ki zagotavlja “skrb države za av-
tohtone narodnostne manjšine v sosednjih
državah, za slovenske izseljence in zdomce
ter za pospeševanje njihovih stikov z domo-
vino“ in v skladu z Resolucijo o položaju
avtohtonih slovenskih manjšin v sosednjih
državah, lahko predlagatelji prijavijo projek-
te s področja kulturnega delovanja vseh Slo-
vencev, ki živijo zunaj meja RS. Na razpis se
lahko prijavijo predlagatelji s projekti, ki po-
menijo umetniške in druge kulturne dosež-
ke znotraj posameznih slovenskih skupno-
sti in hkrati zagotavljajo ohranjanje in konti-
nuiteto narodnostne in kulturne identitete.

Skladno s 64. členom ustave Republike
Slovenije in zakonom o narodnih skupno-
stih prijavita programe kulturnih dejavnosti
narodnih skupnosti v Sloveniji Obalna sa-
moupravna italijanska narodna skupnost in
Pomurska madžarska narodna skupnost, ki
v prijavi upoštevata določbe sporazuma o
medsebojnem razmerju z MK (1996). Pri-
padniki romske skupnosti v Sloveniji prijavi-
jo svoje kulturne programe preko Zveze
romskih društev Slovenije.

Ljubiteljski programi nacionalnega pome-
na na področju drugih manjšinskih etničnih
skupnosti in priseljencev se prijavijo na javni
razpis Sklada RS za ljubiteljske kulturne de-
javnosti v strokovno presojo.

III. Izbira predlogov
Ministrstvo bo izbralo predloge kulturnih

programov in projektov po postopku, kot ga
določa pravilnik Ministrstva za kulturo RS o
postopkih za izbiro kulturnih programov ozi-
roma projektov, ki se financirajo, sofinanci-
rajo ali subvencionirajo iz državnega prora-
čuna (Ur. l. RS, št. 61/97 z dne 3. 10.
1997).

Ministrstvo bo predlog programa priprav-
ljalo s pomočjo strokovnih skupin za posa-
mezna področja kulturnih dejavnosti.

Le izjemoma, v skladu s tretjim odstav-
kom 18. člena zakona o uresničevanju jav-
nega interesa na področju kulture, bo mo-
goče (so)financiranje kulturnega programa
ali projekta, ki ga predlagatelj ne bo prijavil
pod pogoji iz tega javnega razpisa (v prime-
ru, da gre za posebno pomemben program
ali projekt, ki ga ni bilo mogoče vnaprej
načrtovati).

IV. Način prijave programov in projektov
Predlagatelji lahko dobijo razpisno do-

kumentacijo (obrazce za pripravo predlo-
gov in merila ter kriterije po posameznih
področjih) na sedežih upravnih enot in v
vložišču Ministrstva za kulturo v času urad-
nih ur (vsak ponedeljek, sredo in petek med
10. in 13. uro). Predlagatelji kulturnih pro-
jektov in programov s področja spomeniško-
varstvene in muzejske dejavnosti lahko do-
bijo razpisno dokumentacijo tudi na sedežu
Uprave RS za kulturno dediščino, Ljubljana,
Plečnikov trg 3 in na sedežih regionalnih
zavodov za varstvo naravne in kulturne de-
diščine.

Rok za oddajo predlogov je 11. septem-
ber 1998. Predlogi morajo biti podani na
ustreznih prijavnih obrazcih (za področja, za
katera obstojajo), in poslani na naslov: Mini-
strstvo Republike Slovenije za kulturo, Ljub-
ljana, Cankarjeva 5. Predlogi morajo biti od-
dani v zaprtih ovojnicah, na katerih morata
biti podana: oznaka Ne odpiraj - prijava na
javni razpis za program 1999 ter oznaka
področja (npr: uprizoritvene umetnosti, glas-
ba, mednarodno sodelovanje itd.) in naziv
(ime) predlagatelja (na hrbtni strani).

Predlogi za področje kulturne dediščine
morajo biti poslani na ustreznih prijavnih
obrazcih (za področja, za katera obstojajo),
na naslov: Uprava Republike Slovenije za
kulturno dediščino, Ljubljana, Plečnikov trg
2. Predlogi morajo biti oddani v zaprtih ovoj-
nicah, na katerih morata biti podana: ozna-
ka Ne odpiraj - prijava na javni razpis za
program 1999 ter oznaka področja (spo-
meniškovarstvena dejavnost, muzejska de-
javnost) in naziv (ime) predlagatelja (na hrbt-
ni strani).

Predlogi za področje varstva arhivskega
gradiva morajo biti poslani na ustreznih
obrazcih na naslov: Arhiv Republike Slove-
nije, Ljubljana, Zvezdarska 1, Ljubljana.
Predlogi morajo biti oddani v zaprtih ovojni-
cah, na katerih morata biti podana: oznaka
Ne odpiraj - prijava na javni razpis za pro-
gram 1999 in naziv (ime) predlagatelja (na
hrbtni strani).

Da bi lahko Ministrstvo za kulturo zago-
tovilo enakovredno obravnavo vseh v razpi-
snem roku oddanih prijav, bo predloge, ki
ne bodo oddani v skladu z vsemi razpisnimi
pogoji, zavrglo.

Ministrstvo bo predlagatelje obvestilo o
izboru najkasneje dva meseca po sprejetju
državnega proračuna za leto 1999.

Ministrstvo za kulturo

Št. 027/98 Ob-4179
Republiški zavod za zaposlovanje, Glinš-

ka ulica 12, Ljubljana, objavlja na podlagi 7.
člena odredbe o načinu oddajanja subven-
cij, dotacij in drugih transferov iz sredstev
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 5/98)

javni razpis
za izbiro izvajalcev s podizvajalci za
izvajanje nalog projekta Kreiranje

javnih del
1. Uporabnik: Republiški zavod za zapo-

slovanje, Glinška ulica 12, Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa: izbira izva-

jalcev s podizvajalci za izvajanje nalog pro-
jekta “Kreiranje javnih del” na področju vseh
Območnih enot Republiškega zavoda za za-
poslovanje.

3. Orientacijska vrednost naročila je
50,000.000 SIT.

Razpis je odprt do 31. 12. 1998.
4. Začetek in rok za dokončanje del: pri-

četek predvidoma 1. 8. 1998, trajanje pro-
jekta predvidoma do leta 2000.

5. Merila za izbor izvajalcev so navede-
na v razpisni dokumentaciji.

6. Razpisno dokumentacijo in dodatne
informacije lahko kandidati dobijo na: Cen-
tralni službi Republiškega zavoda za zapo-
slovanje, Ljubljana, Tržaška ulica 2, oziro-
ma na pristojnih Območnih enotah Repub-
liškega zavoda za zaposlovanje Celje, Ko-
per, Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska
Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Sevnica
in Velenje.

7. Vloge za dodelitev subvencij, dotacij
in drugih transferov sprejemajo Območne
enote Republiškega zavoda za zaposlova-
nje. Pri mesečnem odpiranju vlog bodo upo-
števane tiste, ki bodo prispele na zgoraj
navedene naslove do 15. v mesecu. Odpi-
ranje vlog ni javno. O izidu razpisa bodo
vlagatelji obveščeni v roku 30 dni, od roka
za oddajo vlog v tekočem mesecu.

Republiški zavod za zaposlovanje

Št. 134/98 Ob-4173
Na podlagi odloka o določitvi pogojev

opravljanja koncesionirane gospodarske
javne službe ravnanja s komunalnimi odpad-
ki (Uradni vestnik Mestne občine Velenje,
št. 2/98) objavlja Mestna občina Velenje

javni razpis
za izbiro koncesionarja za opravljanje
koncesionirane gospodarske službe
ravnanja s komunalnimi odpadki v

Mestni občini Velenje
1. Ime in sedež naročnika: Mestna obči-

na Velenje, Titov trg 1, Velenje, kont. oseba
Andreja Katič, dipl. jur., tel. 063/856-151,
faks 063/854-642.

2. Predmet javnega razpisa: izvajanje
koncesionirane gospodarske javne službe
ravnanja s komunalnimi odpadki iz gospo-
dinjstev, obrti, poslovnih prostorov in usta-
nov. Ravnanje s komunalnimi odpadki ob-
sega: ločeno zbiranje odpadkov po BIO-
PAS sistemu in rokovniku; zagotavljanje
standardnih posod; zbiranje kosovnih od-
padkov; zbiranje posebnih odpadkov iz gos-
podinjstev; zbiranje odpadkov po posebnih
naročilih; odvoz odpadkov; vodenje evidenc
in katastra odjemnih mest, kompostarne in
ekološkega dvorišča; ločeno vodenje evi-
denc količin in vrst gospodinjskih in drugih
odpadkov; vodenje podatkov o uporabni-
kih; izdajanje soglasij; reciklaža odpadnih
surovin (steklo, papir, kovine); kompostira-
nje bioloških odpadkov.
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Obseg in vrsta del bosta natančneje
opredeljena v razpisni dokumentaciji.

3. Orientacijska vrednost del:
100,000.000 SIT na leto.

4. Roki: koncesija se razpisuje za ob-
dobje 5 let, z možnostjo podaljšanja za naj-
več za 3 leta. Pričetek del je takoj po podpi-
su koncesijske pogodbe, predvidoma v sep-
tembru 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika: cena storitve za zahtevani stan-
dard storitve; višina koncesijske dajatve; re-
ference pri izvajanju razpisanih del; kadrov-
ska usposobljenost in tehnična opremlje-
nost ponudnika; finančno stanje ponudnika;
koncept opravljanja obravnavane javne služ-
be; ostale ugodnosti ponudnika.

Merila bodo natančneje opredeljena v
razpisni dokumentaciji.

6. Rok za oddajo ponudb: upoštevane
bodo ponudbe, ki bodo predložene najka-
sneje do 10. 8. 1998 do 12.30, na naslov:
Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320
Velenje. Prevzemnica: Janja Kastelic, prav-
na služba, nadpritličje, soba št. 15, tel.
063/856-151, faks 063/854-642.

7. Naslov in datum javnega odpiranja po-
nudb

Javno odpiranje ponudb bo 10. 8. 1998
ob 13. uri, na Mestni občini Velenje, Titov
trg 1, Velenje, v sejni sobi Urada za javne
gospodarske zadeve v IV. nadstropju.

Odpiranje bo vodila Marija Tekavec.
8. Rok v katerem bodo ponudniki ob-

veščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa

obveščeni najpozneje do 18. 9. 1998.
9. Kraj, čas in oseba, kjer lahko ponud-

niki dvignejo razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo na Mestni občini Velenje, Titov trg 1,
Velenje, nadpritličje, soba št. 15, med 8. in
12. uro, vsak delovnik. Kont. oseba je Janja
Kastelic, pravna služba, tel. 063/856-151,
faks 063/854-642.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 31. 7. 1998 za 15.000 SIT.

Način plačila je virmansko nakazilo na
ŽR št. 52800-630-10152, Mestna občina
Velenje, s pripisom “koncesija odpadki”
pred dvigom razpisne dokumentacije.

10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo pri Mariji

Tekavec, s.p., dipl. inž. gradb., Biro “M”,
Lipa 27, Velenje, tel./faks 063/855-422,
od 1. 7. 1998 do 10. 7. 1998 ter od 3. 8.
1998 do 5. 8. 1998, med 7.30 in 8.30, ob
delovnikih.

Od 10. 7. 1998 do 30. 7. 1998 pa se
informacije dobijo pri Andreji Katič, dipl. jur.,
tel. 063/856-151, faks 063/854-642.

Mestna občina Velenje

Ob-4172
Fininvest, d.o.o., Kidričeva 11, Nova Go-

rica in Meblo Holding, d.o.o., Industrijska
5, Nova Gorica objavljata

javni razpis
z zbiranjem ponudb

za nakup naslednjih nepremičnin, ki se
nahajajo v coni Meblo:

a) centralno skladišče (pritličje plus nad-
stropje) v skupni bruto izmeri 14.663 m2

(pritličje 7.622 m2, nadstropje 7.041 m2),

b) zemljišče neposredno ob centralnem
skladišču in sicer v takem obsegu, da skup-
na tlorisna površina nepremičnin pod a) in
b) znaša ca. 40.000 m2.

Podroben pregled nepremičnin, ki so
predmet razpisa, je na vpogled pri obeh
prodajalcih.

Nepremičnine, ki so predmet razpisa,
so v programu izgradnje poslovno-trgovske-
ga-rekreacijskega centra predvidene za de-
javnost velikih blagovnih hiš veletrgovcev s
široko ponudbo.

Pogoji razpisa:
a) Na razpis se lahko prijavijo domače

fizične in pravne osebe. Ponudbe se mora-
jo nanašati na celoto.

b) Ponudniki naj v ponudbah opredelijo
ceno, plačilne pogoje ter opis dejavnosti, ki
bi jo opravljali v kupljenih nepremičninah.

c) Ponudbe je potrebno poslati priporo-
čeno na naslov: Fininvest, d.o.o., Kidričeva
11, 5000 Nova Gorica ali Meblo Holding,
d.o.o., Industrijska 5, Nova Gorica, in to
najkasneje v roku 30 dni po objavi razpisa,
in sicer v zapečateni ovojnici z oznako “na-
kup nepremičnin”.

d) Prodajalca nista zavezana skleniti po-
godbe niti z najugodnejšim ponudnikom.

e) Vse dodatne informacije v zvezi s tem
razpisom dobite pri obeh prodajalcih (tel.
065/127-254 in 065/12-90-204), kjer se
je možno dogovoriti tudi za ogled nepremič-
nin.

Fininvest, d.o.o., Nova Gorica
Meblo Holding, d.o.o., Nova Gorica

Programi lastninskega
preoblikovanja podjetij

La-34
Na podlagi 19. člena zakona o lastnin-

skem preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
55/92, 7/93 in 31/93) in 16. člena ured-
be o pripravi programa preoblikovanja in o
izvedbi posameznih načinov lastninskega
preoblikovanja podjetij (Ur. l. RS, št.
13/93, 45/93, 55/93, 6/94, 43/94 in
68/94) objavlja program lastninskega
preoblikovanja podjetja.

Program lastninskega preoblikovanja
podjetja je odobrila Agencija Republike Slo-
venije za prestrukturiranje in privatizacijo z
odločbo št. LP 02110/1998-BJ, z dne 18.
6. 1998.

1. Splošni podatki o podjetju
Firma: Iskra Kibernetika – Tovarna

orodij in naprav Kranj, p.o.
Sedež: Savska loka 4, Kranj.
Matična številka: 4835344.
1.2. Pravna oblika organiziranosti
Podjetje je vpisano dne 2. 7. 1990 pri

Okrožnem sodišču v Kranju pod številko
registrskega vložka 1/1292/00 in številko
sklepa Srg 889/90, kot podjetje v družbeni
lasti.

2. Predvidena lastniška struktura kapita-
la preoblikovanega podjetja

– Kapitalski sklad pok. in inv. zavarova-
nja – 8,79%,

– Slovenski odškodninski sklad –
8,79%,

– Slovenska razvojna družba, d.d. –
17,58%,

– udeleženci interne razdelitve –
17,58%,

– udeleženci notranjega odkupa –
35,16%,

– trajne vloge domačih pravnih in fizič-
nih oseb – 12,10%.

3. Kombinacije načinov lastninskega
preoblikovanja

– prenos navadnih delnic na sklade iz
22. člena ZLPP,

– interna razdelitev delnic,
– notranji odkup delnic.
4. Javni poziv
4.1. Interna razdelitev delnic
Podjetje poziva vse zaposlene, nekdaj

zaposlene in upokojene delavce podjetja in
v družbah s sedežem v Republiki Sloveniji,
ki so na podlagi deležev v njegovi lasti, da v
roku 30 dni od objave javnega poziva v ča-
sopisu Delo, vložijo svoje lastniške certifika-
te in potrdila za manj izplačane plače v za-
meno za delnice ter tako sodelujejo v interni
razdelitvi delnic podjetja. Upravičenci lahko
predložijo svoje lastniške certifikate in potr-
dila v navedenem roku vsak delovnik od 8.
do 12. ure na upravi družbe. Rok je preklu-
ziven. Upravičenec, ki zamudi navedeni rok,
ne more sodelovati pri interni razdelitvi del-
nic podjetja. Podjetje bo za interno razdeli-
tev delnic podjetja namenilo 20% družbe-
nega kapitala podjetja. Kolikor bo vrednost
predloženih lastniških certifikatov in potrdil
upravičencev presegla 20% družbenega ka-
pitala, lahko tisti upravičenci, ki so sodelo-
vali pri interni razdelitvi delnic podjetja upo-
rabijo presežek lastniških certifikatov in po-
trdil za kupnino v notranjem odkupu delnic.
Pri tem bo podjetje v zameno za lastniške
certifikate in potrdila razdelilo delnice inter-
ne razdelitve in uporabilo presežke lastniš-
kih certifikatov in potrdil za notranji odkup
delnic proporcionalno za vsakega upravi-
čenca posebej. V primeru, da bo ostal del
delnic, namenjenih interni razdelitvi neraz-
deljen, bo podjetje izvedlo interni razpis za
ožje družinske člane zaposlenih. Delnice, ki
bodo razdeljene v okviru interne razdelitve,
so navadne delnice, ki se glasijo na ime in
so neprenosljive dve leti od njihove izdaje,
razen z dedovanjem. Podjetje bo delnice
vodilo v dematerializirani obliki.

4.2. Notranji odkup delnic
Podjetje, poziva vse zaposlene, nekdaj

zaposlene in upokojene delavce podjetja in
družb s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so
na podlagi deležev v njegovi lasti, da v roku
30 dni po objavi javnega poziva v časopisu
Delo vplačajo delnice in tako postanejo ude-
leženci notranjega odkupa delnic podjetja.
Delnice bo mogoče plačati na poseben pri-
vatizacijski podračun št.
51500-698-000-000447, z navedbo: “Pla-
čilo kupnine za delnice notranjega odku-
pa”. Rok za vplačilo delnic je prekluziven.
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Upravičenec, ki zamudi navedeni rok,
ne more sodelovati v notranjem odkupu del-
nic. Delnice, ki bodo pridobljene v okviru
programa notranjega odkupa imajo lastno-
sti iz 35. člena uredbe o pripravi programa
preoblikovanja in o izvedbi posameznih na-
činov lastninskega preoblikovanja podjetij.
Podjetje bo delnice vodilo v dematerializira-
ni obliki. Delnice, ki jih bodo upravičenci
odkupili z denarnimi vplačili so neprenoslji-
ve izven kroga udeležencev notranjega od-
kupa, dokler ta traja, razen z dedovanjem. V
okviru programa so prenosljive med udele-
ženci z omejitvijo, da se število zaposlenih
med udeleženci, ne zmanjša pod eno tretji-
no zaposlenih v podjetju. Delnice, ki jih bo-
do upravičenci pridobili v zameno za pre-
sežne lastniške certifikate in potrdila, so dve
leti od njihove izdaje neprenosljive, razen z
dedovanjem. Po preteku tega časa posta-
nejo te delnice enake kot ostale delnice iz
programa notranjega odkupa. Upravičenci
bodo hkrati z vpisom in vplačilom delnic
podpisali tudi soglasje k aktu o lastninskem
preoblikovanju in statutu ter pristopili k del-
niškemu sporazumu s pravili notranjega od-
kupa.

4. Pravni pouk
Vsakdo, ki meni, da so bile z navedeno

odločbo Agencije, odobritvi objavljenega
programa lastninskega preoblikovanja, kr-
šene njegove, na zakonu temelječe pravi-
ce, oziroma pravne koristi ter se postopka
na agenciji ni udeleževal kot stranka, lahko
uveljavlja varstvo svojih pravic v 15 dneh od
dneva te objave s pritožbo na Ministrstvo za
ekonomske odnose in razvoj Vlade Repub-
like Slovenije v Ljubljani. Pritožba zoper od-
ločbo agencije o odobritvi programa preoli-
kovanja se vloži pri Agenciji RS za prestruk-
turiranje in privatizacijo Kotnikova 28, Ljub-
ljana.

5. Dodatne informacije
Vsi upravičenci lahko dobijo dodatne in-

formacije v zvezi s sodelovanjem pri lastnin-
skem preoblikovanju podjetja v opoldan-
skem času po telefonu 064/375-624 in
064/222-645 ali osebno na sedežu druž-
be. Kontaktni osebi sta Oberstar Janez in
Grašič Franc.

Iskra Kibernetika – Tovarna orodij in
naprav Kranj, p.o.

Št. 209/98 La-35
Na podlagi 19. in 25. člena zakona o

lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. l.
RS, št. 55/92, 7/93 in 31/93) ter 16.
člena uredbe o pripravi programa lastnin-
skega preoblikovanja podjetij (Ur. l. RS, št.
13/93, 45/93, 6/94, 43/94 in 68/94)
objavlja družba Žito, Pekarstvo in testeni-
narstvo, d.o.o., Ljubljana, Šmartinska 154,
dopolnitve programa lastninskega preobli-
kovanja podjetja, ki jih je z odločbo št. LP
01173/1998-SD z dne 22. 6. 1998 odo-
brila Agencija Republike Slovenije za pre-
strukturiranje in privatizacijo.

1. Firma: Žito, Pekarstvo in testeni-
narstvo, d.o.o., Ljubljana.

2. Sedež podjetja: Ljubljana, Šmartin-
ska 154.

3. Matična številka: 5241936.
4. Dejavnost podjetja.

– proizvodnja kruha, peciva in testenin
ter proizvodov zmrznjene hrane na bazi te-
sta in proizvodnja konditorskih izdelkov,

– predelava pekarskih izdelkov,
– trgovina na debelo in drobno z živilski-

mi in neživilskimi izdelki,
– gostinske storitve, prehrana, točenje

alkoholnih in brezalkoholnih pijač, čaja in
kave,

– vzdrževanje strojev in vozil,
– izdelava rezervnih delov in manjše

opreme,
– izdelava plastične vakumske embala-

že,
– nabava, skladiščenje in oskrbovanje z

repromaterialom in rezervnimi deli,
– proizvodnja aditivov,
– proizvodnja krmil,
– prevoz blaga v cestnem prometu,
– notranja špedicija.
Zunanjetrgovinska dejavnost je:
– uvoz in izvoz živilskih in neživilskih iz-

delkov,
– prevoz blaga v mednarodnem cestnem

prometu,
– mednarodna špedicija.
5. Pravna oblika organiziranosti
Žito, Pekarstvo in testeninarstvo, d.o.o.,

Ljubljana, je organizirano kot družba z ome-
jeno odgovornostjo v družbeni lastnini.

6. Predvidena lastniška struktura preob-
likovanja podjetja:

– Odškodninski sklad – 0,4%,
– Pokojninski sklad – 0,4%,
– Slovenska razvojna družba – 1,6%,
– upravičenci iz naslova notranjega od-

kupa – 1,6%,
– upravičenci iz naslova vloženih dena-

cionalizacijskih zahtevkov – 1,8%,
– Žito DPS, d.d. – 94,2%.
7. Kombinacija izbranih načinov lastnin-

skega preoblikovanja:
– prenos navadnih delnic na sklade v

višini 60% družbenega kapitala,
– notranji odkup delnic v višini 40% druž-

benega kapitala.
8. Javni poziv k vpisu in vplačilu delnic

notranjega odkupa
Žito, Pekarstvo in testeninarstvo, d.o.o.,

Ljubljana, poziva vse zaposlene, bivše za-
poslene in upokojence podjetja, da v roku
30 dni po objavi tega poziva v dnevniku
Delo, vplačajo delnice podjetja in s tem po-
stanejo udeleženci programa notranjega od-
kupa delnic. Status zaposlenega v podjetju
imajo vsi tisti delavci, ki so bili ali so zapo-
sleni v podjetju v času od 1. 1. 1993 do
vključno zadnjega dne roka za vpis delnic
notranjega odkupa iz objavljenega javnega
poziva v dnevniku Delo.

Rok za plačilo delnic v programu notra-
njega odkupa delnic je prekluziven in začne
veljati z dnem objave poziva v dnevniku De-
lo. Upravičenec, ki zamudi rok, ne more
sodelovati v programu notranjega odkupa
delnic.

Upravičenci lahko vplačajo delnice, na-
menjene notranjemu odkupu, z upošteva-
njem zakonsko določenega 50% popusta
za delnice, z denarnimi vplačili.

Cena delnice se pri denarnih vplačilih
valorizira z indeksom rasti drobnoprodajnih
cen do dneva javnega poziva.

Denarna vplačila za delnice iz programa
notranjega odkupa morajo upravičenci na-
kazati na poseben privatizacijski račun pod-
jetja pri Agenciji RS za plačilni promet, nad-
ziranje in informiranje, Podružnica Ljublja-
na, št. 50103-698-000-000-0027492, z
navedbo plačilo kupnine za delnice iz pro-
grama notranjega odkupa. Upravičenci iz-
kažejo denarno vplačilo za nakup delnic iz
programa notranjega odkupa s potrjenim iz-
vodom splošne položnice, ki ga predložijo
ob vpisu delnic notranjega odkupa na sede-
žu podjetja.

Delnice, ki jih udeleženci pridobijo v pro-
gramu notranjega odkupa za denarna vpla-
čila, so navadne, imenske in neprenosljive
izven programa notranjega odkupa za čas
trajanja, razen z dedovanjem.

V primeru, da upravičenci ne bodo takoj
vpisali vseh delnic, namenjenih notranjemu
odkupu, bo organizacija programa notranje-
ga odkupa določena s pravili notranjega od-
kupa, ki jih bodo sprejeli udeleženci pro-
grama notranjega odkupa. Osnutek pravil
notranjega odkupa bo na vpogled na vpi-
snem mestu na sedežu podjetja.

9. Ostala določila
Podjetje Žito, Pekarstvo in testeninars-

tvo, d.o.o., Ljubljana, bo udeležencem no-
tranjega odkupa najprej izdalo začasnice, ki
jih bo po vpisu družbe v sodni register za-
menjalo za delnice.

Delnice notranjega odkupa lahko upravi-
čenci vpisujejo v objavljenem 30-dnevnem
roku, vsak delovni dan od 8. do 14. ure, na
sedežu podjetja v Ljubljani, Šmartinska 154,
v prostorih splošno kadrovske službe.

V primeru, da bodo gotovinska vplačila
udeležencev presegla znesek kupnine za
odstotek družbenega kapitala podjetja, ki je
vključen v program notranjega odkupa, se
vplačani zneski ustrezno znižajo. Podjetje
bo pri znižanju vplačil uporabilo kriterij pov-
prečne mesečne plače posameznih upravi-
čencev ali njihovih drugih osebnih prejem-
kov (pokojnina, prejeta nadomestila plače
itd.) v zadnjih treh mesecih pred vplačilom
delnic podjetja.

10. Pravni pouk
Vsakdo, ki meni, da so bile z odločbo

Agencije o odobritvi zgoraj objavljenega pro-
grama preoblikovanja kršene njegove na za-
konu temeljne 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.

11. Dodatne informacije
Vse dodatne informacije v zvezi s po-

stopkom lastninskega preoblikovanja pod-
jetja in s tem pozivom, lahko upravičenci
dobijo vsak delovni dan od 9. do 14. ure,
pri Veri Kreculj, na tel. 061/447-832, ozi-
roma osebno na vpisnem mestu.

Žito, Pekarstvo
in testeninarstvo, d.o.o.,

Ljubljana
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Objave
delniških družb

Sklepi o povečanju in zmanjšanju
kapitala

Št. 1/98 Ob-4285
Osnovni kapital družbe Daniel Internatio-

nal, d.o.o., Ljubljana, se bo, zaradi izstopa
družbenika in prenehanja poslovnega dele-
ža zmanjšal. Osnovni kapital družbe se bo
zmanjšal za 46,656.441,50 SIT in bo po
novem znašal 46,656.441,50 SIT.

Pozivajo se vsi upniki, da se zglasijo pri
družbi in izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem
osnovnega kapitala.

Daniel International, d.o.o., Ljubljana

Sklici skupščin in nasprotni predlogi

Št. 18/500 Ob-4208
Na podlagi 7.3 tč. statuta družbe Park-hi-

ša Šubičeva, d.d., Ljubljana, Trdinova 9 in
skladno z določili zakona o gospodarskih
družbah uprava družbe sklicuje

2. skupščino
družbe Park-hiša Šubičeva, d.d.,

Ljubljana, Trdinova 9
ki bo v ponedeljek 3. avgusta 1998 ob

13. uri na sedežu družbe A1, d.d. na Vodo-
vodni 93 v Ljubljani, ter predlaga naslednji
dnevni red:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.

Predlog sklepov: sprejme se predlog o
imenovanju predsednika skupščine, dveh
preštevalcev glasov in notarja.

2. Letno poročilo uprave za leto 1997.
Predlog sklepa: sprejme se letno poro-

čilo uprave za leto 1997 z mnenjem nadzor-
nega sveta.

3. Razporeditev dobička poslovnega le-
ta 1997.

Predlog sklepa: sprejeme se predlog
uprave in nadzornega sveta o ugotovitvi in
razporeditvi dobička za leto 1997.

4. Delitev dobička in izplačilo dividend
za poslovno leto 1996.

Predlog sklepa: sprejme se predlog
uprave in nadzornega sveta o delitvi dobič-
ka za leto 1996 in izplačilu dividend.

5. Imenovanje revizorja za leto 1998.
Predlog sklepa: za revizorja računovod-

skih izkazov se za leto 1998 imenuje revizij-
sko družbo P&S Revizija, d.o.o., Ljubljana,
Linhartova 1.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pogoj za
udeležbo na skupščini in uresničevanje gla-
sovalne pravice je, da delničar prijavi svojo

udeležbo najkasneje tri dni pred skupščino.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas traja-
nja pooblastilnega razmerja shranjeno na
sedežu družbe. Vse udeležence pozivamo,
da se ob prihodu na skupščino prijavijo v
tajništvu družbe najmanj eno uro pred za-
četkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo
potrebno za glasovanje. Delničarji oziroma
njihovi pooblaščenci in zastopniki se ob pri-
javi izkažejo z osebnim dokumentom, pi-
snim pooblastilom, zakoniti zastopniki tudi z
izpisom iz sodnega registra.

Gradivo za skupščino bo na vpogled na
sedežu družbe v njenem tajništvu vsak de-
lavnik od 3. julija 1998 naprej od 9. do
12. ure.

Delničar lahko da svoje nasprotne pred-
loge ali dopolnitve k posameznim točkam
dnevnega reda pisno upravi v sedmih dneh
po objavi sklica priporočeno po pošti ali
neposredno na sedežu družbe.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna se ponovno zasedanje (drugi sklic)
določi na isti dan 3. avgusta 1998 ob
13.30. Na ponovnem sklicu bo skupščina
sklepala ne glede na višino zastopanega
kapitala.

Park-hiša Šubičeva, d.d.
uprava družbe

Št. 2160/98 Ob-4209
Na podlagi 7.3 tč. statuta družbe Avtohi-

ša Real, d.d., Ljubljana, Vodovodna 93 in
skladno z določili zakona o gospodarskih
družbah uprava družbe sklicuje

2. skupščino
družbe Avtohiša Real, d.d., Ljubljana,

Vodovodna 93,
ki bo v ponedeljek 3. avgusta 1998 ob

10. uri na sedežu družbe na Vodovodni 93
v Ljubljani, ter predlaga naslednji dnevni red:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.

Predlog sklepov: sprejme se predlog o
imenovanju predsednika skupščine, dveh
preštevalcev glasov in notarja.

2. Letno poročilo uprave za leto 1997.
Predlog sklepa: sprejme se letno poro-

čilo uprave za leto 1997 z mnenjem nadzor-
nega sveta.

3. Razporeditev dobička poslovnega le-
ta 1997.

Predlog sklepa: sprejeme se predlog
uprave in nadzornega sveta o ugotovitvi in
razporeditvi dobička za leto 1997.

4. Delitev dobička in izplačilo dividend
za poslovno leto 1996.

Predlog sklepa: sprejme se predlog
uprave in nadzornega sveta o delitvi dobič-
ka za leto 1996 in izplačilu dividend.

5. Imenovanje revizorja za leto 1998.
Predlog sklepa: za revizorja računovod-

skih izkazov se za leto 1998 imenuje revizij-
sko družbo P&S Revizija, d.o.o., Ljubljana,
Linhartova 1.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščeni in zastopniki. Pogoj za
udeležbo na skupščini in uresničevanje gla-
sovalne pravice je, da delničar prijavi svojo
udeležbo najkasneje tri dni pred skupščino.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas traja-

nja pooblastilnega razmerja shranjeno na
sedežu družbe. Vse udeležence pozivamo,
da se ob prihodu na skupščino prijavijo v
tajništvu družbe najmanj eno uro pred za-
četkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo
potrebno za glasovanje. Delničarji oziroma
njihovi pooblaščenci in zastopniki se ob pri-
javi izkažejo z osebnim dokumentom, pi-
snim pooblastilom, zakoniti zastopniki tudi z
izpisom iz sodnega registra.

Gradivo za skupščino bo na vpogled na
sedežu družbe v njenem tajništvu vsak de-
lavnik od 3. julija 1998 naprej od 9. do 12.
ure.

Delničar lahko da svoje nasprotne pred-
loge ali dopolnitve k posameznim točkam
dnevnega reda pisno upravi v sedmih dneh
po objavi sklica priporočeno po pošti ali
neposredno na sedežu družbe.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna se ponovno zasedanje (drugi sklic)
določi na isti dan 3. avgusta 1998 ob
10.30. Na ponovnem sklicu bo skupščina
sklepala ne glede na višino zastopanega
kapitala.

Avtohiša Real, d.d.
uprava družbe

Št. 23/400 Ob-4210
Na podlagi 7.3 tč. statuta družbe Park-hi-

ša Trdinova, d.d., Ljubljana, Trdinova 9 in
skladno z določili zakona o gospodarskih
družbah uprava družbe sklicuje

2. skupščino
družbe Park-hiša Trdinova, d.d.,

Ljubljana, Trdinova 9,
ki bo v ponedeljek 3. avgusta 1998 ob

12. uri na sedežu družbe A1, d.d. na Vodo-
vodni 93 v Ljubljani, ter predlaga naslednji
dnevni red:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.

Predlog sklepov: sprejme se predlog o
imenovanju predsednika skupščine, dveh
preštevalcev glasov in notarja.

2. Letno poročilo uprave za leto 1997.
Predlog sklepa: sprejme se letno poro-

čilo uprave za leto 1997 z mnenjem nadzor-
nega sveta.

3. Razporeditev dobička poslovnega le-
ta 1997.

Predlog sklepa: sprejeme se predlog
uprave in nadzornega sveta o ugotovitvi in
razporeditvi dobička za leto 1997.

4. Delitev dobička in izplačilo dividend
za poslovno leto 1996.

Predlog sklepa: sprejme se predlog
uprave in nadzornega sveta o delitvi dobič-
ka za leto 1996 in izplačilu dividend.

5. Imenovanje revizorja za leto 1998.
Predlog sklepa: za revizorja računovod-

skih izkazov se za leto 1998 imenuje revizij-
sko družbo P&S Revizija, d.o.o., Ljubljana,
Linhartova 1.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pogoj za
udeležbo na skupščini in uresničevanje gla-
sovalne pravice je, da delničar prijavi svojo
udeležbo najkasneje tri dni pred skupščino.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas traja-
nja pooblastilnega razmerja shranjeno na
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sedežu družbe. Vse udeležence pozivamo,
da se ob prihodu na skupščino prijavijo v
tajništvu družbe najmanj eno uro pred za-
četkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo
potrebno za glasovanje. Delničarji oziroma
njihovi pooblaščenci in zastopniki se ob pri-
javi izkažejo z osebnim dokumentom, pi-
snim pooblastilom, zakoniti zastopniki tudi z
izpisom iz sodnega registra.

Gradivo za skupščino bo na vpogled na
sedežu družbe v njenem tajništvu vsak de-
lavnik od 3. julija 1998 naprej od 9. do 12.
ure.

Delničar lahko da svoje nasprotne pred-
loge ali dopolnitve k posameznim točkam
dnevnega reda pisno upravi v sedmih dneh
po objavi sklica priporočeno po pošti ali
neposredno na sedežu družbe.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna se ponovno zasedanje (drugi sklic)
določi na isti dan 3. avgusta 1998 ob
12.30. Na ponovnem sklicu bo skupščina
sklepala ne glede na višino zastopanega
kapitala.

Park-hiša Trdinova, d.d.
uprava družbe

Št. 2162/98 Ob-4211
Na podlagi 7.3 tč. Statuta družbe A1,

d.d., Ljubljana, Vodovodna 93 in skladno z
določili zakona o gospodarskih družbah
uprava družbe sklicuje

2. skupščino
družbe A1, d.d., Ljubljana,

Vodovodna 93
ki bo v ponedeljek 3. avgusta 1998 ob

9. uri na sedežu družbe na Vodovodni 93 v
Ljubljani, ter predlaga naslednji dnevni red:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.

Predlog sklepov: sprejme se predlog o
imenovanju predsednika skupščine, dveh
preštevalcev glasov in notarja.

2. Letno poročilo uprave za leto 1997.
Predlog sklepa: sprejme se letno poro-

čilo uprave za leto 1997 z mnenjem nadzor-
nega sveta.

3. Razporeditev dobička poslovnega le-
ta 1997.

Predlog sklepa: sprejeme se predlog
uprave in nadzornega sveta o ugotovitvi in
razporeditvi dobička za leto 1997.

4. Delitev dobička in izplačilo dividend
za poslovno leto 1996.

Predlog sklepa: sprejme se predlog
uprave in nadzornega sveta o delitvi dobič-
ka za leto 1996 in izplačilu dividend.

5. Imenovanje revizorja za leto 1998.
Predlog sklepa: za revizorja računovod-

skih izkazov se za poslovno leto 1998 ime-
nuje revizijsko družbo P&S Revizija, d.o.o.,
Ljubljana, Linhartova 1.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pogoj za
udeležbo na skupščini in uresničevanje gla-
sovalne pravice je, da delničar prijavi svojo
udeležbo najkasneje tri dni pred skupščino.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas traja-
nja pooblastilnega razmerja shranjeno na
sedežu družbe. Vse udeležence pozivamo,
da se ob prihodu na skupščino prijavijo v

tajništvu družbe najmanj eno uro pred za-
četkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo
potrebno za glasovanje. Delničarji oziroma
njihovi pooblaščenci in zastopniki se ob pri-
javi izkažejo z osebnim dokumentom, pi-
snim pooblastilom, zakoniti zastopniki tudi z
izpisom iz sodnega registra.

Gradivo za skupščino bo na vpogled na
sedežu družbe v njenem tajništvu vsak de-
lavnik od 3. julija 1998 naprej od 9. do 12.
ure.

Delničar lahko da svoje nasprotne pred-
loge ali dopolnitve k posameznim točkam
dnevnega reda pisno upravi v sedmih dneh
po objavi sklica priporočeno po pošti ali
neposredno na sedežu družbe.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna se ponovno zasedanje (drugi sklic)
določi na isti dan 3. avgusta 1998 ob 9.30.
Na ponovnem sklicu bo skupščina sklepala
ne glede na višino zastopanega kapitala.

A1, d.d.
uprava družbe

Št. 2161/98 Ob-4212
Na podlagi 7.3 tč. statuta družbe Avtohi-

ša, d.d., Ljubljana, Vodovodna 93 in sklad-
no z določili zakona o gospodarskih druž-
bah uprava družbe sklicuje

2. skupščino
družbe Avtohiša, d.d., Ljubljana,

Vodovodna 93,
ki bo v ponedeljek 3. avgusta 1998 ob

11. uri na sedežu družbe na Vodovodni 93
v Ljubljani, ter predlaga naslednji dnevni red:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.

Predlog sklepov: sprejme se predlog o
imenovanju predsednika skupščine, dveh
preštevalcev glasov in notarja.

2. Letno poročilo uprave za leto 1997.
Predlog sklepa: sprejme se letno poro-

čilo uprave za leto 1997 z mnenjem nadzor-
nega sveta.

3. Razporeditev dobička poslovnega le-
ta 1997.

Predlog sklepa: sprejeme se predlog
uprave in nadzornega sveta o ugotovitvi in
razporeditvi dobička za leto 1997.

4. Delitev dobička in izplačilo dividend
za poslovno leto 1996.

Predlog sklepa: sprejme se predlog
uprave in nadzornega sveta o delitvi dobič-
ka za leto 1996 in izplačilu dividend.

5. Imenovanje revizorja za leto 1998.
Predlog sklepa: za revizorja računovod-

skih izkazov se za leto 1998 imenuje revizij-
sko družbo P&S Revizija, d.o.o., Ljubljana,
Linhartova 1.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pogoj za
udeležbo na skupščini in uresničevanje gla-
sovalne pravice je, da delničar prijavi svojo
udeležbo najkasneje tri dni pred skupščino.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas traja-
nja pooblastilnega razmerja shranjeno na
sedežu družbe. Vse udeležence pozivamo,
da se ob prihodu na skupščino prijavijo v
tajništvu družbe najmanj eno uro pred za-
četkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo

potrebno za glasovanje. Delničarji oziroma
njihovi pooblaščenci in zastopniki se ob pri-
javi izkažejo z osebnim dokumentom, pi-
snim pooblastilom, zakoniti zastopniki tudi z
izpisom iz sodnega registra.

Gradivo za skupščino bo na vpogled na
sedežu družbe v njenem tajništvu vsak de-
lavnik od 3. julija 1998 naprej od 9. do 12.
ure.

Delničar lahko da svoje nasprotne pred-
loge ali dopolnitve k posameznim točkam
dnevnega reda pisno upravi v sedmih dneh
po objavi sklica priporočeno po pošti ali
neposredno na sedežu družbe.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna se ponovno zasedanje (drugi sklic)
določi na isti dan 3. avgusta 1998 ob
11.30. Na ponovnem sklicu bo skupščina
sklepala ne glede na višino zastopanega
kapitala.

Avtohiša, d.d.
uprava družbe

Ob-4213
Na podlagi točke B. sedmega poglavja

statuta delniške družbe Koroške pekarne,
d.d. in v skladu z določbami zakona o gos-
podarskih družbah sklicujem

III. skupščino
delniške družbe Koroške pekarne, d.d.,

ki bo v petek, 31. julija 1998, na sedežu
družbe Koroška c. 2, Dravograd, s pričet-
kom ob 11. uri, z naslednjim dnevnim re-
dom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa: izvolijo se delovna tele-
sa skupščine.

Skupščino bo vodil izvoljeni predsednik
Avgust Črešnik iz Dravograda.

Za sestavo notarskega zapisnika se po-
trdi notarka Sonja Kralj iz Slovenj Gradca.

Za preštevalca glasov se imenujeta Jože
Sadar iz Ljubljane in Bojana Lužnic iz Dravo-
grada.

2. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem
dnevnega reda.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
mnenja nadzornega sveta se sprejme pred-
lagani dnevni red.

3. Letno poročilo za poslovno leto 1997.
Predlog sklepa: na podlagi predloga

uprave in mnenja nadzornega sveta se sprej-
me revidirano poslovno poročilo družbe za
leto 1997 v predlaganem besedilu.

4. Sprejem sklepa o delitvi dobička iz
leta 1997.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
mnenju nadzornega sveta se sprejme sklep
o delitvi dobička iz leta 1997:

– za plačilo dividende se nameni revalo-
rizirani dobiček iz preteklih let 17,520.620
SIT (1.070 SIT bruto na delnico),

– čisti dobiček poslovnega leta 1997 v
znesku 18,247.315,01 SIT ostane neraz-
porejen.

5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
1998.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizijo računovodskih izkazov
družbe za poslovno leto 1998 imenuje revi-
zijska družba Abeceda, d.o.o., Ptuj, Mlin-
ska 6/a.
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6. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

mnenju nadzornega sveta družba oblikuje
sklad lastnih delnic v višini 10% osnovnega
kapitala, kar znaša v nominalni vrednosti
16,370.000 SIT, iz namenov, določenih v
240. členu ZGD iz prve in druge alinee
prvega odstavka.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno in ves čas trajanja poob-
lastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
ki so vpisani v delniški knjigi pri KDD na dan
28. 7. 1998. Delničarji, pooblaščenci in
zastopniki delničarjev morajo pisno prijavo
osebno ali s priporočeno pošiljko dostaviti
družbi tako, da jo ta prejme najkasneje 3 dni
pred sejo skupščine.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine, in sicer najmanj 1 uro pred za-
četkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
potrdili svojo prisotnost in prevzeli ustrezno
gradivo.

Gradivo za skupščino z vsemi predlogi
sklepov bo na vpogled vsak delovni dan v
upravi družbe od 10. do 12. ure.

Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi druž-
be v sedmih dneh od objave sklica.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, nastopi polurni odmor, po kate-
rem se skupščina zopet sestane. V tem pri-
meru je skupščina sklepčna, ne glede na
višino zastopanega kapitala.

Vljudno vabljeni!
Koroške pekarne, d.d.

uprava družbe

Ob-4214
Na podlagi določila 283. člena zakona o

gospodarskih družbah sklicuje uprava del-
niške družbe Polzela, tovarna nogavic, d.d.,
Polzela 171,

3. skupščino
družbe Polzela, tovarna nogavic, d.d.,

ki bo v sredo, 9. 9. 1998 ob 12. uri, na
sedežu podjetja Polzela 171, Polzela.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev njenih organov.
Predlog sklepa: za predsednika skupš-

čine se izvoli Ogris Franc, za preštevalce
glasov Rednak Zvonka in Srčnik Danica, za
sestavo notarskega zapisnika pa se imenu-
je notar Srečko Gabrilo, Levstikova 15, Ža-
lec.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la o poslovanju družbe v letu 1997.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo o poslovanju za leto 1997, skupaj z
mnenjem revizijske družbe in mnenjem nad-
zornega sveta v predlaganem besedilu.

3. Obravnava in odločanje o delitvi do-
bička za leto 1997.

Predlog sklepa: dobiček iz poslovanja
družbe v letu 1997 v višini 81,150.435,81
SIT se razporedi:

– del dobička v višini 73,309.657,98
SIT za pokritje izgube v letu 1996,

– preostanek dobička v višini
7,840.777,83 SIT pa ostane nerazporejen.

4. Imenovanje revizorja družbe za po-
slovno leto 1998.

Predlog sklepa: za revizorja družbe se
imenuje revizijska družba Elstar Consulting,
d.o.o., Podkraj 10/j, Velenje,

5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Predlog sklepov sta pripravila uprava in

nadzorni svet, k 4. točki dnevnega reda pa
le nadzorni svet.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno in ves čas trajanja poob-
lastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.

Pravico udeležbe na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki pisno
prijavo osebno ali s priporočeno pošto do-
stavijo družbi najkasneje tri dni pred sejo
skupščine.

Prosimo udeležence, da se prijavijo v
sprejemni pisarni skupščine uro pred začet-
kom zasedanja. V sprejemni pisarni so na-
javljeni udeleženci dolžni podpisati seznam
prisotnih delničarjev oziroma pooblaščen-
cev ter prevzeti glasovalne lističe, ki služijo
kot vstopnica za udeležbo na skupščin in
druga gradiva.

Gradivo za skupščino in predlogi skle-
pov za vse točke dnevnega reda so delni-
čarjem na vpogled v tajništvu predsednika
uprave na sedežu družbe, Polzela 171, Pol-
zela, vsak delovnik od 10. do 12. ure.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in posredovani
upravi družbe v sedmih dneh po objavi tega
sklica.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo za pol ure odložena, čez pol
ure je skupščina sklepčna ne glede na viši-
no zastopanega kapitala.

Polzela, tovarna nogavic, d.d.
uprava družbe

Št. 55 Ob-4215
Na podlagi 19. člena statuta Korotan,

Trgovska družba, d.d., Ravne na Koroškem
in skladno z določbami zakona o gospodar-
skih družbah sklicujem

1. skupščino delničarjev
Korotan, Trgovska družba, d.d., Ravne

na Koroškem,
ki bo 3. 8. 1998 ob 13. uri, v sejni sobi

družbe, Čečovje 6, Ravne na Koroškem, s
predlaganim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, izvolitev delov-
nih teles skupščine in imenovanje notarja.

Predlog sklepa: izvoli se predsedujoče-
ga skupščine, dva preštevalca glasov, ter
potrdi notarja za sestavo notarskega zapi-
snika po predlogu uprave.

2. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev
dnevnega reda.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost in
potrdi se predlagani dnevni red.

3. Obravnava in sprejem poslovnika o
delu skupščine.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in začasnega nadzornega sveta se
sprejme poslovnik o delu skupščine v pred-
loženem besedilu.

4. Seznanitev s poročilom začasne upra-
ve o poteku lastninskega preoblikovanja
podjetja.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in začasnega nadzornega sveta se
skupščina seznani o poteku lastninskega
preoblikovanja.

5. Seznanitev in obravnava poročila o po-
slovanju podjetja za obdobje 1993 do
1996.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave se sprejme poročilo o poslovanju
družbe za obdobje 1993 do 1996.

6. Obravnava in sprejem poslovnega po-
ročila o poslovanju za leto 1997 s finanč-
nim rezultatom in poročilo o reviziji računo-
vodskih izkazov za poslovno leto 1997.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo o
poslovanju za leto 1997 s finančnim rezul-
tatom in poročilo o reviziji računovodskih
izkazov za poslovno leto 1997.

7. Obravnava in sprejem sklepa o pokri-
vanju izgube v obdobjih 1993 do 1996 in
delitev dobička iz leta 1997.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in ob pozitivnem mnenju nadzorne-
ga sveta se nepokrita izguba iz preteklih let
s pripadajočo revalorizacijo na dan 31. 12.
1997 v znesku 8,607.000 SIT pokrije na
podlagi 8.6. točke slovenskih računovod-
skih standardov v breme rezerv.

Revidiran dobič iz leta 1997 v znesku
793.000 SIT ostane nerazporejen.

8. Imenovanje revizorske družbe za revi-
diranje računovodskih izkazov za leto 1998.

Predlog sklepa: na predlog začasnega
nadzornega sveta imenuje skupščina revi-
zijsko družbo Abeceda Ptuj, d.o.o., Osojni-
kova 3, Ptuj, za revidiranje računovodskih
izkazov za leto 1998.

9. Razrešitev članov začasnega nadzor-
nega sveta in izvolitev stalnih članov nadzor-
nega sveta.

Predlog sklepa: razreši se dosedanji za-
časni nadzorni svet in izvoli novi nadzorni
svet.

10. Določitev sejnine za člane nadzor-
nega sveta in predsednika nadzornega sve-
ta.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave skupščina sprejme sklep o predla-
gani sejnini nadzornega sveta.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi zastopniki in pooblaščenci, če svojo
udeležbo na skupščini prijavijo tri dni pred
zasedanjem skupščine, na sedežu družbe
Čečovje 6, Ravne na Koroškem.

Vsaka delnica daje delničarju en glas.
Navodilo za glasovanje
Po vseh točkah dnevnega reda je glaso-

vanje javno. Sklepi se sprejmejo z navadno
večino glasov.

Način glasovanja
Glasuje se osebno ali po pooblaščencu

na podlagi glasovnice, ki jo prejme delničar
ob vstopu na skupščino. Pooblastilo mora
biti pismeno in bo ves čas pooblastilnega
razmerja shranjeno na sedežu družbe. Za



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 48-49 / 3. 7. 1998 / Stran 4909

fizične osebe mora vsebovati priimek in ime
ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca,
kraj in datum ter podpis pooblastitelja.

Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne

nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, katerih želijo, da so o njih
pravočasno obveščeni vsi delničarji, pisno
sporočijo začasni upravi v sedmih dneh po
objavi sklica skupščine. Predloženi nasprot-
ni predlogi morajo biti pisno obrazloženi.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled v tajništvu uprave
družbe, Čečovje 6, Ravne na Koroškem, in
sicer vse delovni dni od 9. do 12. ure, od
dneva objave.

Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, bo ponovno zasedanje pol ure za
prvim sklicem z istim dnevnim redom. V tem
primeru bo skupščina veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega osnovnega ka-
pitala.

Prostor, v katerem bo potekala skupšči-
na, bo odprt pol ure pred uradnim začet-
kom. V tem času se bodo delile glasovnice.

Korotan TD, d.d., Ravne
uprava – direktor

Ob-4216
Na podlagi 7.3. točke statuta družbe Ste-

klarna Rogaška, d.d., Rogaška Slatina, Uli-
ca talcev 1, sklicuje uprava družbe

3. sejo skupščine
delniške družbe

Steklarne Rogaška, d.d.,
ki bo v četrtek, 30. 7. 1998, na sedežu

družbe v prostorih Steklarskega hrama, Uli-
ca talcev 1, s pričetkom ob 13. uri, z na-
slednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.

Predlog sklepa: sprejme se predlog o
izvolitvi predsednika skupščine, verifikacij-
ske komisije, notarja in zapisnikarja.

2. Obravnava in sprejem revidiranega
poslovnega poročila družbe za leto 1997.

Predlog sklepa: skupščina sprejme revi-
dirano poslovno poročilo za leto 1997 na
predlog uprave in pozitivnega mnenja nad-
zornega sveta.

3. Obravnava in sprejem revidiranega
konsolidiranega poslovnega poročila druž-
be za leto 1997.

Predlog sklepa: skupščina sprejme revi-
dirano konsolidirano poslovno poročilo
družbe za leto 1997 na predlog uprave in
pozitivnega mnenja nadzornega sveta.

4. Razporeditev dobička iz leta 1997 in
preteklih let.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
pozitivnega mnenja nadzornega sveta sprej-
me skupščina sklep, da se dobiček iz leta
1997 in preteklih let razporedi za pokriva-
nje izgube iz preteklih let.

5. Sprejem sprememb statuta v poglavju
dejavnosti družbe.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-
lagane spremembe statuta.

6. Imenovanje finančnega revizorja druž-
be.

Predlog sklepa: za finančnega revizorja
družbe za poslovno leto 1998 se na pred-
log nadzornega sveta imenuje revizijska hi-
ša Ernst & Young, d.o.o., Dunajska 106,
Ljubljana.

7. Določitev nagrade za delo članom
nadzornega sveta.

Predlog sklepa: skupščina sprejme sk-
lep, da se članom nadzornega sveta za nji-
hovo delo določi nagrada v višino, kot jo
predlaga uprava.

8. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini
Glasovalno pravico na skupščini bodo

imeli delničarji, ki bodo vpisani v delniško
knjigo na dan 22. 7. 1998.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno in ves čas trajanja poob-
lastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.

Prijava in udeležba na skupščini
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.

Udeležence pozivamo, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo pred vhodom v dvora-
no z osebno izkaznico, izpiskom iz delniške
knjige ali drugim identifikacijskim dokumen-
tom najmanj 30 minut pred začetkom zase-
danja skupščine, kjer bodo s podpisom po-
trdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice.

Gradivo za skupščino, vključno z bese-
dilom predlaganih sprememb statuta bo na
vpogled vsak delovni dan od 11. do 13.
ure, v informacijski pisarni na sedežu druž-
be.

Predlogi delničarjev
Delničarji, njihovi pooblaščenci in zako-

niti zastopniki, lahko v sedmih dneh po ob-
javi sklica skupščine s priporočeno pošto
pošljejo upravi razumno utemeljene nasprot-
ne predloge ali dopolnilne predloge k dnev-
nemu redu.

Ponovno zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, nastopi polurni odmor, po poteku
katerega se skupščina ponovno sestane. V
tem primeru je skupščina sklepčna ne gle-
de na višino zastopanega kapitala.

Steklarna Rogaška, d.d.
uprava

Št. 16 Ob-4217
Na podlagi 7.7. točke statuta družbe

Gruda export-import, mednarodna družba
za proizvodnjo, trgovino, zastopanje in sve-
tovanje, d.d., Tržaška 132, Ljubljana, za-
časna uprava družbe vabi delničarje na

1. sejo skupščine
družbe Gruda export-import,

mednarodna družba za proizvodnjo,
trgovino, zastopanje in svetovanje, d.d.,

Tržaška 132, Ljubljana,
ki bo v četrtek, 3. 9. 1998 ob 12. uri, v

veliki sejni dvorani Mestne občine Ljubljana
Vič-Rudnik, Trg MDB 7, v Ljubljani.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.

2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog začasne

uprave in začasnega nadzornega sveta se
za predsednika skupščine imenuje Danica
Klemenc, za preštevalca glasov pa Helena
Hren in Boža Novak. Skupščini bo prisos-
tvovala notarka Nada Kumar.

3. Sprejem poslovnika o delu skupšči-
ne.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in začasnega nadzornega sveta se
sprejme poslovnik o delu skupščine v pred-
loženem besedilu.

4. Seznanitev s poročilom o lastninskem
preoblikovanju.

Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupš-
čina seznanjena s poročilom o lastninskem
preoblikovanju podjetja.

5. Seznanitev s poslovnimi rezultati za
obdobje 1993–1996 ter obravnava in spre-
jem letnega poročila za leto 1997.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in ob pozitivnem mnenju začasnega
nadzornega sveta skupščina sprejme letno
poročilo družbe za leto 1997 v predlaga-
nem besedilu.

6. Sprejem sklepa o pokrivanju izgube
družbe oziroma delitvi dobička.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in ob mnenju začasnega nadzorne-
ga sveta skupščina sprejme sklep o pokri-
vanju izgube oziroma delitvi dobička v na-
slednjem besedilu:

Ustvarjena izguba v obdobju 1993–
1996 v višini 341.002 tisoč SIT ter revalori-
zacija izgube v višini 59.193 tisoč SIT se
pokriva v breme rezerv družbe v višini
214.087 tisoč SIT in revalorizacijskega po-
pravka rezerv v višini 138.231 tisoč SIT.

Ustvarjeni dobiček v letu 1997 v višini
2.760 tisoč SIT ostane nerazporejen.

7. Sprejem sklepa o imenovanju revizor-
ja.

Predlog sklepa: na predlog začasnega
nadzornega sveta se za revizorja družbe za
poslovni leti 1997 in 1998 imenuje revizij-
ska hiša Audit, Družba za revizijo in svetova-
nje, d.o.o., Murska Sobota.

8. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog začasnega

nadzornega sveta se razrešijo člani zača-
snega nadzornega sveta in izvolijo naslednji
člani nadzornega sveta:

– Nataša Ullen,
– predstavnik zunanjih lastnikov.
Skupščina je seznanjena, da je svet de-

lavcev imenoval v nadzorni svet Ilija Jakšiča
in Petra Černiča.

9. Določitev sejnin za člane nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in začasnega nadzornega sveta se
določi sejnine članom nadzornega sveta v
višini 30.000 SIT bruto za predsednika in
20.000 SIT bruto za člana nadzornega sve-
ta.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.

Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.

Pravico udeležbe na skupščini in uresni-
čevanja glasovalne pravice imajo samo tisti
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delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščen-
ci, ki bodo najkasneje 3 dni pred sejo skupš-
čine prijavili svojo udeležbo na sedežu upra-
ve družbe in so vpisani v delniško knjigo po
stanju zadnjega dne prijave na skupščino.

Popolno gradivo za skupščino je delni-
čarjem na vpogled na sedežu družbe v taj-
ništvu direktorja vsak delovni dan od 10. do
13. ure.

Delničarje prosimo, da morebitne nas-
protne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo začasni
upravi v sedmih dneh od objave sklica.

V primeru, da ob napovedani uri skupš-
čina ne bo sklepčna, se skupščina ponovno
sestane uro kasneje. V tem primeru je
skupščina sklepčna ne glede na število pri-
sotnih delnic.

Gruda, d.d., Ljubljana
začasna uprava

Ob-4218
Na temelju 7.3. točke statuta d.d. skli-

cujem

4. redno sejo skupščine
družbe Integral Kum, d.d.,

ki bo v četrtek, 20. 8. 1998, s pričet-
kom ob 8. uri, v prostorih družbe Keršičev
hrib 1, Trbovlje.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev njenih

organov:
a) izvolitev predsednika,
b) izvolitev verifikacijske komisije,
c) imenovanje notarja,
d) imenovanje zapisnikarja.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik

skupščine, dva preštevalca glasov, ugotovi
sklepčnost, za sestavo notarskega zapisni-
ka se imenuje notarka Marjana Kolenc-Rus,
ter zapisnikar, vse po predlogu direktorja
družbe.

2. Imenovanje revizorja za poslovno leto
1998.

Predlog sklepa: za revizijo bilance sta-
nja, izkazov uspeha in finančnih tokov v letu
1998, se imenuje revizijska družba k.d.
Podboršek, Dunajska 222, Ljubljana, po
predlogu nadzornega sveta.

3. Obravnava letnega poročila Integral
Kum, d.d., za leto 1997, z računovodskimi
izkazi, mnenjem nadzornega sveta in mne-
njem revizorske družbe Podboršek.

Predlog sklepa: skupščina Integral Kum,
d.d., sprejme letno poročilo direktorja druž-
be o poslovanju v letu 1997 z računovod-
skimi izkazi, mnenjem nadzornega sveta in
mnenjem revizorske družbe Podboršek.

4. Delitev dobička družbe za poslovno
leto 1997 z mnenjem nadzornega sveta.

Predlog sklepa: dobiček družbe v po-
slovnem letu 1997, se po mnenju nadzor-
nega sveta in predlogu direktorja, razporedi
na rezervni sklad.

5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

je delničarjem na vpogled na sedežu druž-
be vsak delovni dan od 8. do 10. ure.

Vsak nov predlog delničarjev mora biti
obrazložen in predložen v pisni obliki v roku
7 dni po objavi sklica skupščine, priporoče-
no po pošti ali neposredno na sedežu druž-
be.

Zaradi nemotenega poteka zasedanja
skupščine, prosim delničarje ali njihove
pooblaščence, da najavijo svojo udeležbo
na skupščini in deponirajo pooblastila naj-
kasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine,
sicer na skupščini ne bodo mogli sodelova-
ti.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 9. uri, z istim dnevnim redom. V drugem
sklicu bo skupščina veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega osnovnega ka-
pitala.

Vljudno vabljeni!
Integral Kum, d.d.

direktor

Št. 39/98 Ob-4219
V skladu s 7.6. točko statuta delniške

družbe Avtoprevozništvo in servisi, uprava
družbe sklicuje

3. skupščino delničarjev
APS, d.d.,

ki bo dne 5. 8. 1998 ob 10. uri na
sedežu podjetja na Koroški 64 v Velenju.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in predhodna

ugotovitev sklepčnosti.
2. Izvolitev predsednika skupščine, dveh

preštevalcev glasov in notarja.
Predlog sklepa: izvoli se predsedujoči,

dva preštevalca glasov in notar.
3. Obravnava in ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost.
4. Obravnava letnega poročila o poslo-

vanju za leto 1997.
Predlog sklepa: sprejme se letno poro-

čilo o poslovanju za leto 1997.
5. Obravnava in odločanje o uporabi do-

bička za leto 1997.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta se sprejme sklep o upo-
rabi dobička za leto 1997.

6. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: sprejme se predlog o

imenovanju revizorja.
7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno in ves čas trajanja poob-
lastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe. Pravico udeležbe na skupščini in
glasovalno pravico lahko uresničujejo delni-
čarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki
pisno prijavo osebno ali s priporočeno po-
što dostavijo družbi najkasneje tri dni pred
sejo skupščine.

Prosimo udeležence, da se prijavijo v
sprejemni pisarni skupščine uro pred začet-
kom zasedanja.

V sprejemni pisarni so najavljeni udeležen-
ci dolžni podpisati seznam prisotnih delničar-
jev oziroma pooblaščencev ter prevzeti gla-
sovalne lističe, ki služijo kot vstopnica za ude-
ležbo na skupščini in druga gradiva.

Celoviti predlogi sklepov za vsako točko
dnevnega reda in gradivo ter druge informa-
cije so delničarjem na vpogled na sedežu
podjetja, v tajništvu, vsak delovnik od 8. do
10. ure.

Vabljene prosimo, da v sedmih dneh od
objave tega vabila svoje morebitne nasprot-
ne predloge k posameznim točkam dnev-
nega reda sporočijo upravi.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se počaka pol ure. Čez pol ure je
skupščina sklepčna ne glede na višino za-
stopanega kapitala.

Avtoprevozništvo in servisi,
 d.d., Velenje,

uprava

Št. 43 Ob-4220
Na podlagi 37. člena statuta družbe

Hmezad Kmetijstvo Žalec, d.d., uprava druž-
be sklicuje

3. sejo skupščine
Hmezad Kmetijstvo Žalec, d.d.,

ki bo 14. avgusta 1998 ob 12. uri na
sedežu družbe, Vrečerjeva 8, Žalec.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost

skupščine.
Delo skupščine vodita predsednik

skupščine in njegov namestnik.
Preštevalca glasov sta: Jožica Likar in

Darinka Nareks.
Seji prisostvuje notar Srečko Gabrilo.
2. Letno poročilo za leto 1997.
Predlog sklepa: sprejme se poročilo

uprave o poslovanju družbe v letu 1997
skupaj z revizijskim poročilom in z mnenjem
nadzornega sveta.

3. Sprejem sklepa o delitvi dobička.
Predlog sklepa: sprejme se posredovan

sklep uprave in nadzornega sveta o ugotovi-
tvi in delitvi dobička.

4. Sprejem sklepa o imenovanju revizor-
ja družbe.

Predlog sklepa: za revizijo poslovanja
družbe za leto 1998 imenuje skupščina del-
ničarjev Start, Revizijsko hišo, d.o.o., Ljub-
ljana.

Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe, vsak delovnik
od 11. do 12. ure v času objave do vključ-
no dneva zasedanja.

Pravico udeležbe na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki,
ki pisno prijavo osebno ali priporočeno do-
stavijo tako, da je sprejeta tri dni pred sejo
skupščine.

Prijavljeni udeleženci se ob prihodu na
skupščino prijavijo pri Jožici Likar in sicer
pol ure pred pričetkom zasedanja, da s pod-
pisom potrdijo svojo prisotnost in da prev-
zamejo glasovalno gradivo.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje pol ure
kasneje v istih prostorih. Skupščina bo ta-
krat veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega kapitala.

“Hmezad” Kmetijstvo Žalec, d.d.,
uprava družbe
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Razne objave

Št. 37/98 Ob-4269A
Na podlagi 105. člena statuta IZS (Ur. l.

RS, št. 7-426/97) objavlja inženirska
zbornica Slovenije

inženirje
vpisane v imenik pooblaščenih

inženirjev pri IZS,
ki so že prejeli sklepe:

ES PI
A-0001 Dr. VIKTOR PUST, dipl. inž. arh.
A-0003 UROŠ BIRSA, dipl. inž. arh.
A-0007 MATJAŽ BERTONCELJ, dipl.

inž. arh.
A-0009 Dr. MATJAŽ DURJAVA, dipl. inž.

arh.
A-0011 BORIS ZULIANI, dipl. inž. arh.
A-0012 BORIS LORKOVIČ, dipl. inž.

arh.
A-0013 mag. kraj. arh. ALENKA

KOCUVAN – POLUTNIK, dipl.
inž. arh.

A-0015 Mag. JELKO VALENČAK, dipl.
inž. arh.

A-0016 ALEŠ UŠAJ, dipl. inž. arh.
A-0017 VLADIMIR KOZOROG, dipl. inž.

arh.
A-0018 DARKO WEINGERL, dipl. inž.

arh.
A-0019 JANEZ ŠTULAR, dipl. inž. arh.
A-0020 MATJAŽ MARTINŠEK, dipl. inž.

arh.
A-0021 BRIGITA PERNUŠ - GANTAR,

dipl. inž. arh.
A-0022 JAMAL NASHAWATI, dipl. inž.

arh.
A-0023 MOJCA BASAJ - KOS, dipl. inž.

arh.
A-0024 VLADISLAVA KLEMENČIČ, dipl.

inž. arh.
A-0025 SONJA BEŽEK - ZAJEC, dipl.

inž. arh.
A-0026 TATJANA ROBEK - ZOR, dipl.

inž. arh.
A-0028 JURIJ SADAR, dipl. inž. arh.
A-0029 TOMAŽ LAVRIČ, dipl. inž. arh.
A-0031 MATIJA SUHADOLC, dipl. inž.

arh.
A-0032 JOŽEF KOVAČ, dipl. inž. arh.
A-0033 FEDOR ANTON UMEK, dipl. inž.

arh.
A-0034 ALEKSANDER KOVAČ, dipl. inž.

arh.
A-0035 BOŠTJAN VUGA, dipl. inž. arh.
A-0036 JANEZ PRELOG, dipl. inž. arh.
A-0037 LIDIJA GLOGOVAC, dipl. inž.

arh.
A-0039 MACA PIBERNIK - POTOČNIK,

dipl. inž. arh.
A-0040 SANJA GODEC, dipl. inž. arh.
A-0041 MILAN PINEZIĆ, dipl. inž. arh.
A-0042 JANA PIPP, dipl. inž. arh.
A-0043 BARBARA PRETNAR, dipl. inž.

arh.
G-0001 Mag. GOJMIR ČERNE, dipl. inž.

gradb.
G-0002 FRANC AVŠIČ, dipl. inž. gradb.

G-0004 MIHA REMEC, dipl. inž. gradb.
G-0005 BOGDAN DRINOVEC, dipl. inž.

gradb.
G-0006 DUŠAN ZAJC, dipl. inž. gradb.
G-0007 BORIS PEČENKO, dipl. inž.

gradb.
G-0008 PETER KOREN, dipl. inž. gradb.
G-0009 BORIS STERGAR, dipl. inž.

gradb.
G-0010 Mag. VLADIMIR ŽABKAR, dipl.

inž. gradb.
G-0011 IVAN RAMŠAK, dipl. inž. gradb.
G-0012 GORAZD HUMAR, dipl. inž.

gradb.
G-0013 GORAZD PUST, dipl. inž. gradb.
G-0015 MIRAN DEBELJAK, dipl. inž.

gradb.
G-0016 ANTON TANKO, dipl. inž. gradb.
G-0017 DUŠAN RUSTJA, inž. gradb.
G-0018 MIROSLAV BUKVIČ, dipl. inž.

gradb.
G-0019 ALEŠ ARHAR, dipl. inž. gradb.
G-0020 DAMJANA VARŠEK, dipl. inž.

gradb.
G-0021 ANDREJ BOGATAJ, dipl. inž.

gradb.
G-0022 MARKO ČREŠNIK, inž. gradb.
G-0023 Dr. PETER GAŠPERŠIČ, dipl.

inž. gradb.
G-0024 MARIJA TEKAVEC, dipl. inž.

gradb.
G-0025 DARKO ŽITKO, dipl. inž. gradb.
G-0026 ANTON FONDA, inž. gradb.
G-0027 JANČI FUREK, dipl. inž. gradb.
G-0028 UROŠ ŽVAN, dipl. inž. gradb.
G-0029 TOMAŽ BLAŽ, dipl. inž. gradb.
G-0030 ANDREJ GANTAR, inž. gradb.
G-0031 LJUBICA DALLA - VALLE, dipl.

inž. gradb.
G-0032 MATJAŽ - ANTON BRESKVAR,

dipl. inž. gradb.
G-0033 NIVES BRATUŽ - LOVŠIN, dipl.

inž. gradb.
G-0034 ALEŠ DAMJAN, dipl. inž. gradb.
G-0035 BORUT ZABRET, dipl. inž.

gradb.
G-0036 BOJAN BERLOT, dipl. inž.

gradb.
G-0037 MARKO VOGRIČ, inž. gradb.
G-0038 FRANC VILFAN, dipl. inž. gradb.
G-0039 ANDREJ TOMOV, dipl. inž.

gradb.
G-0040 MILENA BLAŽEKA, dipl. inž.

gradb.
G-0041 FRANC VEDERNJAK, dipl. inž.

gradb.
G-0042 PETER GALA, dipl. inž. gradb.
G-0044 HERMAN VERHOVŠEK, inž.

gradb.
G-0045 IVO BOJC, dipl. inž. gradb.
G-0046 SIMONA ZRIM, inž. gradb.
G-0047 FRANC BOKAL, inž. gradb.
G-0048 IZTOK TURK, dipl. inž. gradb.
G-0049 ALEKSANDER CVETKO , dipl.

inž. gradb.
G-0050 BORUT BOJC, dipl. inž. gradb.
G-0051 MILAN ČERKEZ, dipl. inž.

gradb.
G-0052 GIULIO BONIFACIO, dipl. inž.

gradb.
G-0053 VLADO VELTRUSKI, dipl. inž.

gradb.
G-0054 GORTAN DOBRILA, dipl. inž.

gradb.

S-0001 VLADIMIR JAMA, dipl. inž.
strojn.

S-0002 ANDREJ POVŠIČ, dipl. inž.
strojn.

S-0003 JOŽE VRHUNC, dipl. inž. strojn.
S-0004 FRANC HROVATIN, dipl. inž.

strojn.
S-0005 MIRT MARTELANC, dipl. inž.

strojn.
S-0006 FRANC RATAJC, dipl. inž. strojn.
S-0007 BOJAN FABČIČ, dipl. inž. strojn.
S-0009 NIKOLA OMERZEL, dipl. inž.

strojn.
S-0010 JOŽEF KOTAR, inž. strojn.
S-0011 JOŽE MALENŠEK, dipl. inž.

strojn.
S-0012 MILAN LEPETIČ, dipl. inž. strojn.
S-0013 BORUT OMAN, dipl. inž. strojn.
S-0014 MARJAN ROSTOHAR, dipl. inž.

strojn.
S-0016 DANIEL ŠTRUKELJ, inž. strojn.
S-0017 ANDREJ LEŠNJAK, dipl. inž.

strojn.
S-0018 JOŽE POTRPIN, dipl. inž. strojn.
S-0019 NIKOLA VUKMIROVIĆ, dipl. inž.

strojn.
S-0020 BOŽIDAR KERN, dipl. inž.

strojn.
S-0021 GREGOR KENIG, dipl. inž.

strojn.
S-0022 ZVONKO ANTON HRASTAR,

dipl. inž. strojn.
S-0023 JURIJ ŠKORJANC, dipl. inž.

strojn.
S-0024 JOŽE SOVINC, dipl. inž. strojn.
S-0025 IGOR HORVAT, dipl. inž. strojn.
S-0026 ANTUN JURKOVIĆ, inž. str.

strojn.
S-0027 BORUT JURCA, dipl. inž. strojn.
S-0028 JURE JORDAN, inž. str. strojn.
S-0029 STOJAN MIHELJ, inž. strojn.
S-0030 ANTON HRIBAR, inž. strojn.
S-0031 ALBIN LUIN, dipl. inž. strojn.
S-0032 IVAN NOVAK, inž. strojn.
S-0033 SAMO ŠTRUKELJ, dipl. inž.

strojn.
S-0034 STANISLAV BOBNAR, inž.

strojn.
S-0035 MARJAN EBERLINC, dipl. inž.

strojn.
S-0036 JURE KREMŽAR, dipl. inž.

strojn.
S-0037 PAVEL ŽUNKO, inž. strojn.
S-0038 JANKO TOMC, dipl. inž. strojn.
S-0039 JANEZ PIKON, dipl. inž. strojn.
S-0040 MARJAN GREŠAK, inž. strojn.
S-0041 JOŽE KRANJC, dipl. inž. strojn.
S-0042 DRAGO AMBROŽ, inž. strojn.
S-0043 RUDOLF TRILER, dipl. inž.

strojn.
S-0044 ROBERT STRANIG, dipl. inž.

strojn.
S-0045 ANDREJ KREČA, dipl. inž.

strojn.
S-0046 SIMON KRELJ, dipl. inž. strojn.
S-0047 BRANKO VREČKO, dipl. inž.

strojn.
S-0048 NIKOLAJ SAMSA, inž. strojn.
S-0049 SAMO PIPAN, dipl. inž. strojn.
S-0050 VLADIMIR - ALBIN KURET, dipl.

inž. strojn.
S-0051 ROMAN GRILC, dipl. inž. strojn.
S-0052 LEOPOLD GOLJUF, inž. strojn.
S-0053 FRANC BRATUN, dipl. inž.

strojn.
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E-0002 Mag. BORUT GLAVNIK, dipl.
inž. elektr.

E-0003 VIKTOR DRAŠLER, dipl. inž.
elektr.

E-0004 ANTON GRILJ, dipl. inž. elektr.
E-0005 Mag. ROMAN ŠMIDOVNIK, dipl.

inž. elektr.
E-0006 JANEZ ROŠ, inž. elektr.
E-0008 FRANC JUVAN, dipl. inž. elektr.
E-0009 JAKOB POTOČNIK, dipl. inž.

elektr.
E-0011 BORIS KOCJANČIČ, inž. elektr.
E-0014 IGOR KERN, dipl. inž. elektr.
E-0015 VOJKO KUHAR, dipl. inž. elektr.
E-0016 JANEZ MEZNARIČ, dipl. inž.

elektr.
E-0017 IGOR KURENT, dipl. inž. elektr.
E-0018 FRANC VRTAČNIK, dipl. inž.

elektr.
E-0019 APOLONIJA NAGLIČ, dipl. inž.

elektr.
E-0020 PAŠKO JURAS, inž. elektr.
E-0021 HUGO BOSIO, dipl. inž. elektr.
E-0022 TOMAŽ JEVŠNIKAR, dipl. inž.

elektr.
E-0023 JURIJ JERINA, dipl. inž. elektr.
E-0024 RADO PIRC, dipl. inž. elektr.
E-0025 JOŽEF PODPEČAN, inž. elektr.
E-0026 IGOR BRODNIK, dipl. inž.

elektr.
E-0027 MARJAN CERAR, inž. elektr.
E-0028 VLADIMIR PROSENIK, dipl. inž.

elektr.
E-0029 VERICA MATVOZ , dipl. inž.

elektr.
E-0030 RUDOLF TOMAŽIČ, dipl. inž.

elektr.
E-0031 CIRIL PETERLIN, dipl. inž.

elektr.
E-0032 FRANCI GRUDEN, dipl. inž.

elektr.
E-0033 NIKITA ROŽEJ, inž. elektr.
E-0034 DARIJA RUS - JAMNIK, inž.

elektr.
E-0035 SABINA GRATEJ, dipl. inž.

elektr.
E-0036 ANDREJ GORJUP, dipl. inž.

elektr.
E-0037 BOJAN GERMOVŠEK , dipl. inž.

elektr.
E-0038 ALEŠ SOKLIČ, dipl. inž. elektr.
E-0040 Mag. UROŠ SUHODOLČAN,

dipl. inž. elektr.
E-0041 GREGOR ŠIFRAR, dipl. inž.

elektr.
E-0042 JANEZ DIMNIK, inž. elektr.
E-0043 JANKO ŠINK, dipl. inž. elektr.
E-0044 MIRAN CERKVENIČ, inž. elektr.
E-0045 MATJAŽ KRAJC, dipl. inž. elektr.
E-0046 MATJAŽ URŠIČ, dipl. inž. elektr.
E-0047 BORIS LENIČ, dipl. inž. elektr.
E-0048 LEON LESKOVŠEK, dipl. inž.

elektr.
E-0049 TOMAŽ GROBIŠA, dipl. inž.

elektr.
E-0050 FRANC KRIŽAJ, dipl. inž. elektr.
E-0051 VLADIMIR LIKAR, dipl. inž.

elektr.
E-0052 BOJAN LUKAVEČKI, inž. elektr.
E-0053 JOŠKO ROSINA, dipl. inž.

elektr.
E-0054 SIMON PIKOVNIK, dipl. inž.

elektr.
E-0055 RAJKO RODIĆ, dipl. inž. elektr.
E-0056 FRANČIŠEK HITI, inž. elektr.

E-0058 MARJAN KREVEL, inž. elektr.
T-0001 Doc. dr. JAKOB LIKAR, dipl. inž.

rud.
T-0002 BORUT ZULE, dipl. inž. kem.

teh.
T-0004 ROMAN MAČEK, dipl. inž. rud.
T-0005 VOJKO REVEN, dipl. inž. rud.
T-0011 PETER PEJAKOV, dipl. inž.

gozd.
T-0012 DRAGO KALAN, dipl. inž. kem.
T-0013 RAJKO GALIČ, dipl. inž. gozd.
T-0014 LJUBOMIR BERIĆ, dipl. inž. rud.
T-0015 JANEZ BERCE, inž. geod.
T-0016 DUŠAN VIĆENTIĆ, dipl. inž.

geod. komun.
T-0017 MILAN VIDMAR, dipl. inž. metal.
T-0018 JANKO ČERNIVEC, dipl. inž.

gozd.
T-0020 JANEZ ŠEME, dipl. inž. gozd.
T-0021 Mag. ALEŠ HORVAT, dipl. inž.

gozd.
T-0022 DARJO DURJAVA, dipl. inž.

gozd.
T-0023 ALEŠ KLABUS, dipl. inž. gozd.
T-0024 MILIVOJ KODRIČ, dipl. inž.

kem.
T-0025 ALJAŽ STARKL, dipl. inž. gozd.
T-0026 PREDRAG SEKULIĆ, dipl. inž.

let. prom.
T-0027 VALTER PAULIČ, dipl. inž. gozd.
T-0028 MILOŠ FLAJS, dipl. inž. komun.
T-0029 MARJAN LENARČIČ, dipl. inž.

geod.
T-0030 JANEZ FURLAN, dipl. inž. kem.
T-0031 TADEJ PFAJFAR, dipl. inž.

geod.
T-0032 JULIJE MOHOROVIĆ, dipl. inž.

rud.
T-0033 SLAVKO GOŠNIK, dipl. inž.

strojn.
T-0034 Mag. ANDREJ NOSE, dipl. inž.

kem.
T-0036 ROMAN LEBAR, dipl. inž. kem.

teh.
T-0037 JOSIP LAPI, dipl. inž. geod.

komun.
T-0038 DANIJEL - ALEKSANDER

PODPEČAN, dipl. inž. kem.
T-0039 ROMAN SLADIČ, dipl. inž. rud.
T-0040 ANTON HAJDINJAK, inž. geod.
T-0041 ALBERT ŠAFAR, dipl. inž. rud.
T-0042 MARKO TUKARIĆ, dipl. inž.

kem.
T-0043 PAVEL BLAGOTINŠEK, dipl. inž.

kem.
T-0044 VELIZAR EĆIMOVIĆ, dipl. inž.

rud.
T-0045 DUŠAN BANDELJ, inž. elektr.
T-0046 JASER BURKAN, dipl. inž. rud.
T-0047 JANEZ MERTELJ, inž. geot.
T-0046 JASER BURKAN, dipl. inž. rud.
T-0047 JANEZ MERTELJ, inž. geot.
T-0048 OTMAR VRABIČ, dipl. inž. rud.
T-0049 SAŠA ISAKOVIĆ, dipl. inž. kem.
T-0050 STJEPAN ŽGANEC, dipl. inž.

geot.
T-0051 MILAN - HENRIK ZABUKOVEC,

dipl. inž. rud.
T-0052 RADOLJUB KOVAČEVIĆ, dipl.

inž. kult. tehn.
T-0053 MIHAEL VENGUST, dipl. inž.

kem.
T-0054 BOJANA LUKAČ, dipl. inž. kem.
T-0055 ANTON GERBEC, dipl. inž. org.

dela

T-0056 MARJAN KLANJŠEK, dipl. inž.
org. dela

T-0057 JANEZ GORŠIČ, dipl. inž. strojn.

Obrazložitev okrajšav:
EŠ - evidenčna številka inženirjev s

statusom pooblaščenega inženirja,
A - številka v matični sekciji arhitektov,

urbanistov in krajinskih arhitektov,
G - številka v matični sekciji gradbenih

inženirjev,
S - številka v matični sekciji strojnih

inženirjev,
E - številka v matični sekciji elektro

inženirjev,
T - številka v matični sekciji inženirjev

tehnologov in drugih inženirjev,
PI –seznam pooblaščenih inženirjev,

ime in priimek, strokovni naziv.

Št. 37/98 Ob-4269B
Na podlagi 105. člena statuta IZS (Ur. l.

RS, št. 7-426/97) objavlja inženirska zbor-
nica Slovenije

inženirje
vpisane v imenik pooblaščenih

inženirjev pri IZS,
ki so že prejeli sklepe:

ES PI
A-0044 GREGOR RIHAR, dipl. inž. arh.
A-0045 BORIS PREDALIČ, dipl. inž. arh.
A-0046 ZDENKO PROSEN, dipl. inž.

arh.
A-0047 ALOJZ PUNGERČIČ, dipl. inž.

arh.
A-0048 DARJA RADETA, dipl. inž. arh.
A-0049 DUBRAVKO LOVREČIĆ, dipl.

inž. arh.
A-0050 VILJEM FABČIČ, dipl. inž. arh.
A-0051 GABRIJELA RIZNER, dipl. inž.

arh.
A-0052 GORAN DOMINKO, dipl. inž.

arh.
A-0053 MARJANCA RUSTJA, dipl. inž.

arh.
A-0054 MARJETKA SAMBOL, dipl. inž.

arh.
A-0055 ANGELA DOKL - MIR, dipl. inž.

arh.
A-0056 Mag. ANDREJ ČERNIGOJ, dipl.

inž. arh.
A-0058 MARIJAN ČEBELA, dipl. inž.

arh.
A-0059 BOJANA STROJ - NUČIČ, dipl.

inž. arh.
A-0060 MILOŠ RAZPOTNIK, dipl. inž.

arh.
A-0061 DARJA LISJAK, dipl. inž. arh.
A-0062 JOŽE NEMEC, dipl. inž. arh.
A-0064 IRENA MAGAJNA - ISTENIČ,

dipl. inž. arh.
A-0065 IGOR LUNAČEK, dipl. inž. arh.
A-0067 RATIMIR MARAŠEK, dipl. inž.

arh.
A-0069 IZIDOR MARTINJAK, dipl. inž.

arh.
A-0070 JAGODA LIČINA, dipl. inž. arh.
A-0071 ANDREJ LEŠKO, dipl. inž. arh.
A-0072 TOMAŽ LAZAR, dipl. inž. arh.
A-0074 MARTIN KUNAVER, dipl. inž.

arh.
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A-0075 VLADIMIR KOŽELJ, dipl. inž.
arh.

A-0077 LILJANA JANKOVIČ, dipl. inž.
arh.

A-0078 IDA PAVLIČ, dipl. inž. arh.
A-0079 ZDENKO NEMEC, dipl. inž. arh.
A-0080 TATJANA NEMEC, dipl. inž. arh.
A-0081 BORUT ŠAJN, dipl. inž. arh.
A-0082 FELIKS HRIBERNIK, dipl. inž.

arh.
A-0083 DUNJA KINKELA, dipl. inž. arh.
A-0085 GORAZD GROLEGER, dipl. inž.

arh.
A-0086 MARJETA MOHORIČ -

PETERNELJ, dipl. inž. arh.
A-0087 FERDO JORDAN, dipl. inž. arh.
A-0088 TOMISLAV JURČIČ, dipl. inž.

arh.
A-0089 IGOR MERVIČ, dipl. inž. arh.
A-0090 JULIJA KAJZER - BEŽEK, dipl.

inž. arh.
A-0091 ANDREJ KALAMAR, dipl. inž.

arh.
A-0092 FRANC NADIŽAR, dipl. inž. arh.
A-0094 GVIDO MIHAEL BURJA, dipl.

inž. arh.
A-0095 RAJKO BAJC, dipl. inž. arh.
A-0096 ZORICA ZAVRŠNIK -

ČRNOLOGAR, dipl. inž. arh.
A-0097 JANEZ ZATLER, dipl. inž. arh.
A-0099 TOMAŽ VERBOLE, dipl. inž. arh.
A-0100 Mag. BRUNO URH, dipl. inž.

arh.
A-0101 BOJAN ŠPIK, dipl. inž. arh.
A-0102 MAJDA BERGANT, dipl. inž. arh.
A-0104 MIŠKO SIBILA, dipl. inž. arh.
A-0105 ELGA ROSINA - BREZAR, dipl.

inž. arh.
A-0106 DARJA ZABUKOVEC, dipl. inž.

arh.
A-0107 STANISLAVA PUSTOSLEMŠEK

– KOREN, dipl. inž. arh.
A-0108 TOMISLAV ČAKARDIĆ, dipl. inž.

arh.
A-0110 ELIZABETA TOMELJAK, dipl.

inž. arh.
A-0112 MARKO ZORNADA, dipl. inž.

arh.
A-0113 MARJETICA GARZAROLLI, dipl.

inž. arh.
A-0114 KLAUDIJO VARLJEN, dipl. inž.

arh.
A-0115 ALEKSANDRA GERŠAK –

PODBREZNIK, dipl. inž. arh.
A-0116 NADA JAKOPIČ - BLAGANJE,

dipl. inž. arh.
A-0117 ANDREJ JAMŠEK, dipl. inž. arh.
A-0118 EDVARD ČADEŽ, dipl. inž. arh.
A-0119 ANKA JURIŠEVIČ, dipl. inž. arh.
A-0120 MARIJA KIDRIČ, dipl. inž. arh.
A-0121 TATJANA BOROVŠAK, dipl. inž.

arh.
A-0122 FRAN BERNARD KLUN, dipl.

inž. arh.
A-0123 DRAGO BIZJAK, dipl. inž. arh.
A-0124 RUDOLF DOLANC, dipl. inž.

arh.
A-0125 BRANKO KRIŽANIČ, dipl. inž.

arh.
A-0126 JURIJ MEGUŠAR, dipl. inž. arh.
A-0127 DANILO RAKOŠE, dipl. inž. arh.
A-0128 DUŠAN BALDERMAN, dipl. inž.

arh.

A-0129 SMILJA PRESINGER, dipl. inž.
arh.

A-0130 BORUT PREGELJ, dipl. inž. arh.
A-0131 SALKO PIVAĆ, dipl. inž. arh.
A-0132 MARJAN BERLIČ, dipl. inž. arh.
A-0133 FRANČIŠKA KOČAR, dipl. inž.

arh.
A-0134 MOHAMED MAZOUZI, dipl. inž.

arh.
A-0135 JOŽE SRAKA, dipl. inž. arh.
A-0136 ALEŠ STANOVNIK, dipl. inž. arh.
A-0137 KRUNE STEVANOVSKI , dipl.

inž. arh.
A-0138 KAREL MARKOVIČ, dipl. inž.

arh.
G-0055 DUŠAN CIGOJ, dipl. inž. gradb.
G-0056 JANKO ZEMLJAK, dipl. inž.

gradb.
G-0058 TIHOMIR ČOH, inž. gradb.
G-0059 STANISLAV TORKAR, dipl. inž.

gradb.
G-0060 RAFAEL USENIK, dipl. inž.

gradb.
G-0061 VOJTEH WLODYGA, inž. gradb.
G-0062 DESIMIR DJOKIĆ, dipl. inž.

gradb.
G-0063 ANTON VIDIC, dipl. inž. gradb.
G-0064 VERA ZEVNIK, dipl. inž. gradb.
G-0065 ALOJZ FELKAR, inž. gradb.
G-0066 EDVARD WOSTNER, dipl. inž.

gradb.
G-0068 BORIS DRAŠKOVIĆ, inž. gradb.
G-0069 SREČKO VIDIC, inž. gradb.
G-0071 PETER FILIPIČ, inž. gradb.
G-0072 JANEZ FAJFAR, dipl. inž. gradb.
G-0073 ESAD KALAČ, dipl. inž. gradb.
G-0075 FRANC KLOBČAR, dipl. inž.

gradb.
G-0076 STANISLAV KLEMENČIČ, dipl.

inž. gradb.
G-0077 ANTUN KEZELE, inž. gradb.
G-0078 DANIJEL MAGAJNE, dipl. inž.

gradb.
G-0079 NEDA POLJANEC, dipl. inž.

gradb.
G-0080 GIZELA MAKARI - PUCKO, dipl.

inž. gradb.
G-0081 BOGOMIR KEPA, dipl. inž.

gradb.
G-0082 JOSIP KAVALIR, dipl. inž. gradb.
G-0083 NEVEN POHAJDA, dipl. inž.

gradb.
G-0084 DANICA POHAJAČ, dipl. inž.

gradb.
G-0085 ANDREJ PETELN, dipl. inž.

gradb.
G-0086 ANTON KASTELIC, dipl. inž.

gradb.
G-0087 Mag. MARKO LUTMAN, dipl.

inž. gradb.
G-0089 METKA PLANINŠEC, dipl. inž.

gradb.
G-0090 STANISLAV MARIČ, dipl. inž.

gradb.
G-0092 BOŠTJAN JOŠT, dipl. inž.

gradb.
G-0093 SILVO SMONKAR, dipl. inž.

gradb.
G-0094 KREŠIMIR KVATERNIK, dipl.

inž. gradb.
G-0095 DUŠAN SOMRAK, dipl. inž.

gradb.
G-0097 MATIJA JERMAN, dipl. inž.

gradb.
G-0098 MILAN SORČ, dipl. inž. gradb.

G-0099 JOŽE POBOLJŠAJ, inž. gradb.
G-0100 JASNA RESNIK - KAJZER, dipl.

inž. gradb.
G-0101 MATJAŽ KUMELJ, dipl. inž.

gradb.
G-0102 LUDVIK LAJNŠČEK, inž. gradb.
G-0103 JANJA ČOTAR, inž. gradb.
G-0104 LEA BEGUŠ - BARBIR, dipl. inž.

gradb.
G-0105 BRANKO KMETEC, inž. gradb.
G-0106 DRAGIŠA LAZAREVIĆ, dipl. inž.

gradb.
G-0107 BOJAN KRAJTNER, dipl. inž.

gradb.
G-0108 JELICA ČOTAR, dipl. inž. gradb.
G-0109 GERMANA LEBEN, dipl. inž.

gradb.
G-0110 IVAN LEBENIČNIK, dipl. inž.

gradb.
G-0111 JANEZ REPEŽ, dipl. inž. gradb.
G-0112 ALEKSANDER KNEŽEVIĆ, inž.

gradb.
G-0113 ŽELJKO PUPIĆ, dipl. inž. gradb.
G-0114 ANDREJ KNIFIC, dipl. inž.

gradb.
G-0115 METOD LOJK, dipl. inž. gradb.
G-0116 MILIVOJ ROČENOVIČ, dipl. inž.

gradb.
G-0117 BORIS RODIČ, dipl. inž. gradb.
G-0118 ALEKSANDER IPAVEC, dipl. inž.

gradb.
G-0119 VLASTA ROJC, dipl. inž. gradb.
G-0120 IVAN STRUPI, inž. gradb.
G-0121 MARJAN GEČ, dipl. inž. gradb.
G-0122 DARKO POTOČNIK, dipl. inž.

gradb.
G-0123 BOŽO KOGOVŠEK, dipl. inž.

gradb.
G-0124 ARNO RUPNIK, dipl. inž. gradb.
G-0125 Mag. IGOR POTOČAN, dipl. inž.

gradb.
G-0126 DUŠAN MARKIČ, inž. gradb.
G-0127 DRAGO KOJIĆ, inž. gradb.
G-0128 MARTA GREGORČIČ - ŠTOK,

inž. gradb.
G-0129 VINKO ŠKUFCA, dipl. inž.

gradb.
G-0130 MARIJA ŠLIBAR, dipl. inž.

gradb.
G-0131 Mag. ZORAN STOJIĆ, dipl. inž.

gradb.
G-0132 SAVA OSREDKAR, inž. gradb.
G-0133 EDVIN HADŽIAHMETOVIČ, dipl.

inž. gradb.
G-0134 MLADEN OSIVNIK, dipl. inž.

gradb.
G-0135 STIPE ŠOŠO, inž. gradb.
G-0136 GORAZD ČRNKO, dipl. inž.

gradb.
G-0137 TOMAŽ GUZELJ, dipl. inž.

gradb.
G-0138 MILENKA ŠPENGER - BENKO,

inž. gradb.
G-0139 JANJA ŠPILER, dipl. inž. gradb.
G-0142 VESNA HARALAMPIEV, dipl. inž.

gradb.
G-0143 IGOR GRDINA, dipl. inž. gradb.
G-0144 IZTOK NASTRAN, dipl. inž.

gradb.
G-0145 EDVARD ŠTOK, dipl. inž. gradb.
G-0146 DUŠAN GRANDA, dipl. inž.

gradb.
G-0147 JANEZ NERED, dipl. inž. gradb.
G-0149 JANEZ NUČIČ, dipl. inž. gradb.
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G-0150 DANIEL ŠTURM, dipl. inž.
gradb.

G-0151 JOŽE GLAVNIK, dipl. inž. gradb.
G-0152 ANDREJ GIRANDON, dipl. inž.

gradb.
G-0153 ANDREJ ŠUBIC, dipl. inž. gradb.
G-0154 VLASTA ŠTAJNER, dipl. inž.

gradb.
G-0156 Mag. BORIS PAVLIČIČ, dipl. inž.

gradb.
G-0157 VOJKO MLAKAR, dipl. inž.

gradb.
G-0158 SAMO IZLAKAR, dipl. inž. gradb.
G-0159 JERENA MUEHLBAUER, dipl.

inž. gradb.
G-0160 STAŠKO HUMAR, dipl. inž.

gradb.
G-0161 LJUDMILA MLINARIČ, dipl. inž.

gradb.
G-0162 DUŠANKA LIPOVŽ, dipl. inž.

gradb.
G-0163 ŠTEFAN M. OBLAK, dipl. inž.

gradb.
G-0164 IZTOK MOČNIK, dipl. inž. gradb.
G-0165 SLAVKO MODIC, dipl. inž.

gradb.
G-0166 ZVONKO HRIBERNIK, dipl. inž.

gradb.
G-0167 PRIMOŽ HRIBERIK, dipl. inž.

gradb.
G-0169 IGOR ŠEBENIK, dipl. inž. gradb.
G-0170 BOJAN HORVAT, inž. gradb.
G-0171 IZTOK HOČEVAR, dipl. inž.

gradb.
G-0172 JANEZ SVETLIČ, dipl. inž.

gradb.
G-0173 ZLATKO MUSTAČ, inž. gradb.
G-0175 JERICA PERGER, dipl. inž.

gradb.
G-0176 ZDENKO MEDVED, inž. gradb.
G-0177 IRENA ZORE, dipl. inž. gradb.
G-0178 BOJAN LEBEN, dipl. inž. gradb.
G-0179 VESNA METELKO - SKUTNIK,

dipl. inž. gradb.
G-0180 MILE MARIN, inž. gradb.
G-0181 JANEZ PUŠ, dipl. inž. gradb.
G-0182 SONJA PAPAZOVSKI, dipl. inž.

gradb.
G-0183 MATIJA - ANDREJ MAČEK, inž.

gradb.
G-0184 IRENA ANDREJAŠIČ - TROHA,

dipl. inž. gradb.
G-0185 JURIJ LOVŠIN, dipl. inž. gradb.
G-0186 LEON LOZAR, dipl. inž. gradb.
G-0187 ANDREJ POGAČNIK, dipl. inž.

gradb.
G-0188 DRAGO POVH, inž. gradb.
G-0189 MARJETICA BEDENIK, inž.

gradb.
G-0190 LJUBO ŽERAK, dipl. inž. gradb.
G-0191 EDI MORGAN, dipl. inž. gradb.
G-0192 TONI LOJEN, dipl. inž. gradb.
G-0193 MARKO SUSMAN, dipl. inž.

gradb.
G-0194 MIRAN VEDLIN, dipl. inž. gradb.
G-0195 DRAGO ČOTAR, dipl. inž.

gradb.
G-0196 MIHA SITAR, inž. gradb.
G-0197 SLAVKO JERŠIČ, inž. gradb.
G-0198 MOJCA USENIK - PLEČNIK, inž.

gradb.
G-0199 VINKO JAVORŠEK, dipl. inž.

gradb.
G-0200 MIRAN STRAMŠEK, inž. gradb.

G-0201 BOGDAN JAMŠEK, dipl. inž.
gradb.

G-0202 MOJCA ČERNE, dipl. inž.
gradb.

G-0203 FRANKO STUPAR, inž. gradb.
G-0204 JANEZ SITAR, dipl. inž. gradb.
G-0205 VESNA SUŠEC - ŠUKER, dipl.

inž. gradb.
G-0206 DUŠANKA HRČEK, inž. gradb.
G-0207 TOMAŽ ŠKERJANC, inž. gradb.
G-0208 MIRAN ŠKORJANC, dipl. inž.

gradb.
G-0209 JANEZ TONI, dipl. inž. gradb.
G-0210 PETER ŠTEFANEC, inž. gradb.
G-0211 STOJAN FRANK, dipl. inž.

gradb.
G-0212 ZORAN FUJS, dipl. inž. gradb.
G-0213 DRAGICA GOSTIČ, dipl. inž.

gradb.
G-0215 MIROSLAV KOGEJ, inž. gradb.
G-0216 EMIL SODNIK, inž. gradb.
G-0217 ŽELJKO VENE, dipl. inž. gradb.
G-0218 BORIS ROBIČ, dipl. inž. gradb.
G-0219 FRANCE VIDMAR, dipl. inž.

gradb.
G-0220 KAROLINA KOREČAN, dipl. inž.

gradb.
G-0221 ZDENKO VIŠKOVIĆ, dipl. inž.

gradb.
S-0054 BRANKO BATIČ, inž. strojn.
S-0055 ANDREJ POLJANEC, dipl. inž.

strojn.
S-0056 MIRAN POLJŠAK, dipl. inž.

strojn.
S-0057 IZIDOR GOMILŠEK, inž. strojn.
S-0058 FRANC PIPAN, dipl. inž. strojn.
S-0059 ALEŠ GLAVNIK, dipl. inž. strojn.
S-0060 JURIJ POLJANŠEK, dipl. inž.

strojn.
S-0061 PETER ROŠ, inž. strojn.
S-0062 MIHAEL SKUMAVC, dipl. inž.

strojn.
S-0064 DARKO DOMINKO, inž. strojn.
S-0065 ANTON DRAŠKOVIČ, dipl. inž.

strojn.
S-0066 MITJA DRAŠLER, dipl. inž.

strojn.
S-0067 PETER SAJE, inž. strojn.
S-0068 VLADIMIR SAFTIĆ, dipl. inž.

strojn.
S-0069 VOJKO ROŽAC, inž. strojn.
S-0070 JANEZ PUCELJ, dipl. inž. strojn.
S-0071 JOŽE DRMAŽ, dipl. inž. strojn.
S-0072 MILOŠ POLJŠANŠEK, dipl. inž.

strojn.
S-0073 TOMAŽ RODE, dipl. inž. strojn.
S-0074 ANDREJ ROBIČ, dipl. inž. strojn.
S-0075 BOŠTJAN DUHOVNIK, dipl. inž.

strojn.
S-0077 ZORAN RAČIČ, dipl. inž. strojn.
S-0078 BOJAN PRESEČNIK, inž. strojn.
S-0079 DUŠAN GAJŠEK, inž. strojn.
S-0080 TOMAŽ GARBAJS, dipl. inž.

strojn.
S-0081 ALEKSANDER KOZARSKI, dipl.

inž. strojn.
S-0082 MAKSIMILIJAN ROZMAN, dipl.

inž. strojn.
S-0083 MARIJAN KUHELJ, dipl. inž.

strojn.
S-0084 ANDREJ KASTELIC, inž. strojn.
S-0086 PETER LEPOŠA, dipl. inž.

strojn.
S-0087 MARJAN KOCJAN, dipl. inž.

strojn.

S-0088 MITJA LENASSI, dipl. inž. strojn.
S-0090 JOŽEF KOGOVŠEK, dipl. inž.

strojn.
S-0092 VALENTIN LAMPIČ, dipl. inž.

strojn.
S-0093 MILAN MARN, dipl. inž. strojn.
S-0094 JANEZ KUCLAR, dipl. inž. strojn.
S-0096 ROBERT KRESE, dipl. inž.

strojn.
S-0097 MATJAŽ KRAUTBERGER, inž.

strojn.
S-0098 FRANC ŠKOFIC, dipl. inž.

strojn.
S-0099 FRANC KRAMAR, dipl. inž.

strojn.
S-0100 ŠTEFAN KOVAČ, dipl. inž.

strojn.
S-0102 STANISLAV KOKALJ, inž. strojn.
S-0103 MATJAŽ MOŠKRIČ, dipl. inž.

strojn.
S-0104 Mag. OLGICA PEROVIĆ, dipl.

inž. strojn.
S-0105 MARJAN PEGAN, dipl. inž.

strojn.
S-0106 MARKO PEČARIČ, dipl. inž.

strojn.
S-0107 RUDI PAVLIČ, dipl. inž. strojn.
S-0108 MATJAŽ OSOJNIK, dipl. inž.

strojn.
S-0109 ANTON ČRETNIK, inž. strojn.
S-0110 JOŽE OBLAK, dipl. inž. strojn.
S-0111 ALOJZ NUČIČ, inž. strojn.
S-0112 BORIS ŽNIDARIČ, dipl. inž.

strojn.
S-0113 PETER INTIHAR, dipl. inž. strojn.
S-0114 MILAN MALEŠIČ, dipl. inž.

strojn.
S-0116 ROMAN JEMEC, dipl. inž.

strojn.
S-0117 IZTOK JENKO, dipl. inž. strojn.
S-0118 MARKO JERAN, dipl. inž. strojn.
S-0119 Mag. UROŠ MIKOŠ, dipl. inž.

strojn.
S-0120 JADRANKO MEDAK, dipl. inž.

strojn.
S-0121 TOMAŽ MARTELANC, dipl. inž.

strojn.
S-0122 MILIVOJ PETROVAČKI, inž.

strojn.
S-0123 ZDENKO NOVAK, dipl. inž.

strojn.
S-0124 TOMAŽ COLARIČ, dipl. inž.

strojn.
S-0125 BOŽIDAR VILMAN, dipl. inž.

strojn.
S-0126 MITJA BIZJAK, dipl. inž. strojn.
S-0127 MIROSLAV ŠIŠKO, dipl. inž.

strojn.
S-0128 DAVOR CVEK, dipl. inž. strojn.
S-0129 ANTON ODLAZEK, inž. strojn.
S-0130 ALOJZIJ BABIČ, dipl. inž. strojn.
S-0131 DAMJAN TOMC, dipl. inž. strojn.
S-0132 ANTON BELŠAK, dipl. inž.

strojn.
S-0133 JANEZ AŽMAN, dipl. inž. strojn.
S-0134 MILANKO TRKULJA, dipl. inž.

strojn.
S-0135 BORIS ZALEZINA, dipl. inž.

strojn.
S-0136 JORIK ZALAR, dipl. inž. strojn.
S-0137 MIRAN TROŠT, dipl. inž. strojn.
S-0138 ŽIVA BRCAR, dipl. inž. strojn.
S-0139 Mag. MARKO ŠTEBLAJ, dipl.

inž. strojn.
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S-0140 ROBERT BRATUŽ, dipl. inž.
strojn.

S-0141 SIMON VRŠIČ, dipl. inž. strojn.
S-0144 JOŽE VEBER, dipl. inž. strojn.
S-0145 MIHA VERBAJS, dipl. inž. strojn.
S-0146 MITJA ŠTURM, dipl. inž. strojn.
S-0147 DUŠKO ŽERAJIĆ, dipl. inž.

strojn.
S-0148 IZIDOR - IZTOK BRELIH, dipl.

inž. strojn.
S-0149 ERIH ŠADL, dipl. inž. strojn.
S-0150 SLAVKO VASIĆ, dipl. inž. strojn.
S-0151 IZIDOR UŠAJ, inž. strojn.
S-0152 ANDREJ VERBIČ, dipl. inž.

strojn.
S-0153 MIRAN PODGORNIK, inž. strojn.
S-0154 STANKO KVARTUH, inž. strojn.
S-0155 IGOR LESJAK, dipl. inž. strojn.
S-0156 NEVENKA ŠKRABE, dipl. inž.

strojn.
S-0157 ANDREJ HUDOVERNIK, dipl.

inž. strojn.
S-0158 PRIMOŽ JAKOŠ, dipl. inž.

strojn.
S-0159 ANDREJ FOCK, dipl. inž. strojn.
S-0160 MARTIN MATKO, inž. strojn.
S-0161 Mag. JANEZ ŠILC, dipl. inž.

strojn.
S-0162 FRANC TRONTELJ, dipl. inž.

strojn.
S-0163 STANISLAV - SAŠO ŠIFRER, inž.

strojn.
S-0164 SREČKO TRUNKELJ, inž. strojn.
S-0165 ŠTEFAN MARENČE, inž. strojn.
E-0059 MARKO RAMOVŠ, dipl. inž.

elektr.
E-0060 VOJKO RAK, dipl. inž. elektr.
E-0061 STEVAN RADIČEVIĆ, dipl. inž.

elektr.
E-0062 ALEŠ LIPOVŠEK, inž. elektr.
E-0063 IGOR STEINER, dipl. inž. elektr.
E-0064 BORIS BOLJKOVAC, dipl. inž.

elektr.
E-0065 ZDENKO ALT, dipl. inž. elektr.
E-0066 ANTON EREŠ, dipl. inž. elektr.
E-0067 ANTUN KVASIČ, dipl. inž. elektr.
E-0068 ANTON LAMPRET, dipl. inž.

elektr.
E-0069 DANILO ŠEŠKO, inž. elektr.
E-0070 SLAVKO GREGOREC, dipl. inž.

elektr.
E-0071 RADOMIR ČOP, dipl. inž. elektr.
E-0072 VIKTOR LESKOVEC, dipl. inž.

elektr.
E-0073 RAFAEL LEBAR, inž. elektr.
E-0074 FRANC GAŠPERLIN, inž. elektr.
E-0075 PRIMOŽ LEMUT, dipl. inž.

elektr.
E-0076 DAMJAN LENARČIČ, dipl. inž.

elektr.
E-0077 MARKO SMOLE, dipl. inž.

elektr.
E-0078 MIRKO VENE, dipl. inž. elektr.
E-0079 ZORAN LOVIŠČEK, dipl. inž.

elektr.
E-0080 FERDINAD ŠERBEC, inž. elektr.
E-0081 INGRID KOKALJ, dipl. inž.

elektr.
E-0082 ALEKSANDER KOSTIOV, dipl.

inž. elektr.
E-0083 FRANC PANTER, dipl. inž.

elektr.
E-0084 ALEKSANDER VAVPOTIČ, inž.

elektr.
E-0085 IGOR VATOVEC, inž. elektr.

E-0086 ALOJZ KOS, dipl. inž. elektr.
E-0087 MILOŠ MULH, dipl. inž. elektr.
E-0088 ERVIN KREITNER, dipl. inž.

elektr.
E-0089 DRAGAN MRKOVIĆ, dipl. inž.

elektr.
E-0090 DUŠAN KOTAR, inž. elektr.
E-0091 MARJAN TEKAVČIČ, dipl. inž.

elektr.
E-0092 Mag. JANKO KOLBAS, dipl. inž.

elektr.
E-0093 JOŽE MIKEK, dipl. inž. elektr.
E-0094 ALBERT MARZIDOVŠEK, inž.

elektr.
E-0096 Mag. VEKOSLAV KOROŠEC,

dipl. inž. elektr.
E-0097 JOŽE MUČIČ, inž. elektr.
E-0098 LADISLAV POBOLJŠAJ, dipl.

inž. elektr.
E-0099 ALEŠ MATUŠ, dipl. inž. elektr.
E-0100 Mag. PRIMOŽ KRANJEC, dipl.

inž. elektr.
E-0101 DRAGO ILJAŠ, dipl. inž. elektr.
E-0102 ZORAN BRAJOVIĆ, dipl. inž.

elektr.
E-0103 MILAN PONDELEK, inž. elektr.
E-0104 ANDREJ KRALJ, dipl. inž. elektr.
E-0105 MATJAŽ MANČEK, dipl. inž.

elektr.
E-0106 BOJAN PODGORNIK, dipl. inž.

elektr.
E-0107 DRAGO PAVŠELJ, dipl. inž.

elektr.
E-0108 DUŠAN JEFTIČ, dipl. inž. elektr.
E-0109 PRIMOŽ PIRNAT, dipl. inž.

elektr.
E-0110 IGNACIJ DOLENŠEK, dipl. inž.

elektr.
E-0111 NATAŠA LUŽNIK, dipl. inž.

elektr.
E-0113 RAJKO MAJHEN, dipl. inž.

elektr.
E-0115 PETER PODLIPNIK, dipl. inž.

elektr.
E-0116 IVO ČADEŽ, dipl. inž. elektr.
E-0117 BOGDAN VLAJIČ, inž. elektr.
E-0118 GUSTAV BERK, inž. elektr.
E-0119 ALBIN ZAVRTANIK, dipl. inž.

elektr.
E-0120 BOGDAN BARBIČ, dipl. inž.

elektr.
E-0121 BORIS TOMAŽIN, inž. elektr.
E-0122 RADISLAV BOČINA, inž. elektr.
E-0124 BOŽIDAR RENNINGER, inž.

elektr.
E-0125 MARKO DOLANC, dipl. inž.

elektr.
E-0126 MILAN RADIN, dipl. inž. elektr.
E-0127 ALOJZ FAGANELJ, dipl. inž.

elektr.
E-0128 ZORAN RUTAR, dipl. inž. elektr.
E-0129 BOJAN FRANČEŠKIN, dipl. inž.

elektr.
E-0130 FLORIJAN RUPAR, inž. elektr.
E-0131 MARIO RUČNA, inž. elektr.
E-0132 IGOR FRANZA, dipl. inž. elektr.
E-0133 MARKO ROŽMAN, dipl. inž.

elektr.
E-0134 ROMAN GABRIJEL, dipl. inž.

elektr.
E-0135 ŽARKO ŠUBER, inž. elektr.
E-0136 JOŽEF RECEK, dipl. inž. elektr.
E-0137 BOJAN DROLC, inž. elektr.
E-0138 RADOVAN PUŠNAR, dipl. inž.

elektr.

E-0139 MATJAŽ GERDEN, dipl. inž.
elektr.

E-0140 IVAN GOLOBIČ, dipl. inž. elektr.
E-0141 DUŠAN GORJUP, dipl. inž.

elektr.
E-0142 LADISLAV GOSTIŠA, dipl. inž.

elektr.
E-0143 DRAGO PINTERIČ, dipl. inž.

elektr.
E-0144 BORUT PEČAR, dipl. inž. elektr.
E-0145 MARIO PAVLIĆ, dipl. inž. elektr.
E-0146 PETER REISMAN, inž. elektr.
E-0147 MIHA DEBEVC, dipl. inž. elektr.
E-0148 VINKO CVEK, dipl. inž. elektr.
E-0149 ALEŠ ČARMAN, dipl. inž. elektr.
E-0150 JOŽE ŠPROHAR, inž. elektr.
E-0151 KLAVDIJ ČUK, dipl. inž. elektr.
E-0152 ADOLF ŠPENKO, dipl. inž.

elektr.
E-0153 ROBERT DE REGGI, dipl. inž.

elektr.
E-0154 VOJKO ŠKULJ, dipl. inž. elektr.
E-0155 JOŽE ŠKOF, dipl. inž. elektr.
E-0156 MIRAN SEUNIG, dipl. inž. elektr.
E-0157 BRANKO DEBERNARDI, dipl.

inž. elektr.
E-0158 IVAN SKRT, inž. elektr.
E-0159 BORIS ŠEMOLE, inž. elektr.
E-0160 ROBERT ŠČUKA, dipl. inž.

elektr.
E-0161 MATEJA ŠADL - FURLAN, dipl.

inž. elektr.
E-0162 FRANC ŠADL, dipl. inž. elektr.
E-0163 FRANCI DERŽANIČ, dipl. inž.

elektr.
E-0164 SNEŽANA STANKOVIĆ, dipl.

inž. elektr.
T-0058 ANA ŠTEMBERGER, dipl. inž.

kem.
T-0059 EMIL NANUT, dipl. inž. kem.
T-0060 DAVORIN KRALJ, dipl. inž. kem.
T-0061 ROBERT TURKALJ, dipl. inž.

kem. teh.
T-0062 MARKO MEDEN, dipl. inž. biol.
T-0063 DUŠAN KOTNIK, dipl. inž. kem.

teh.
T-0064 MARTIN RAHTEN, dipl. inž.

kem.
T-0065 Dr. FRANC KALUŽA, dipl. inž.

kem. teh.
T-0066 VLADIMIR HRNČIČ, dipl. inž.

metal.
T-0067 LIDIJA PUKL, dipl. inž. farm.
T-0068 SAŠA LENARČIČ, dipl. inž. kem.

teh.
T-0069 IVAN CRNKOVIČ, dipl. inž. rud.
T-0070 ROK FERME, dipl. inž. gozd.
T-0071 STANISLAV BUKOVNIK, dipl.

inž. geod. komun.
T-0072 JANEZ MOJŠKERC, dipl. inž.

kem. teh.
T-0073 JANEZ VOVK, dipl. inž. strojn.
T-0074 JURIJ VERNIK, dipl. inž. kem.
T-0075 ALENKA VRHOVEC -

KRAMARIČ, dipl. inž. farm.
T-0076 FRANC HRIBAR, inž. gradb.
T-0077 IVAN ŽIGON, dipl. inž. gradb.
T-0078 ALOJZ MEDIC, dipl. inž. kem.

teh.
T-0079 MARKO KOŠIR, dipl. inž. geol.
T-0080 LEONID KREGAR, dipl. inž.

komun.
T-0081 mag. IGOR AJDIČ, dipl. inž.

geol.
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T-0082 IGOR RESANOVIĆ, dipl. inž.
rud.

T-0083 ANDREJ LOČNIŠKAR, dipl. inž.
geol.

T-0084 BERTI RUTAR, dipl. inž. geod.
T-0085 MARIJA FERJAN, dipl. inž.

geod. komun.
T-0086 BRANIMIR VLAJ, dipl. inž. geol.
T-0087 FRANC VIDIC, dipl. inž. geod.

komun.
T-0088 ANKA ČEHOVIN, dipl. inž. živil.

tehn.
T-0090 ANDREJ BERGANT, inž. geod.

komun.
T-0091 EDVARD KASTELIC, dipl. inž.

rudarstva
T-0092 VLADIMIR SENČAR, dipl. inž.

metal.

Obrazložitev okrajšav:

EŠ - evidenčna številka inženirjev s sta-
tusom pooblaščenega inženirja,

A - številka v matični sekciji arhitektov,
urbanistov in krajinskih arhitektov,

G - številka v matični sekciji gradbenih
inženirjev,

S - številka v matični sekciji strojnih inže-
nirjev,

E - številka v matični sekciji elektro inže-
nirjev,

T - številka v matični sekciji inženirjev
tehnologov in drugih inženirjev,

PI - seznam pooblaščenih inženirjev, ime
in priimek, strokovni naziv.

Inženirska zbornica Slovenije

Ob-4148
Družbeniki družbe Hermes–Tehna,

d.o.o., Ljubljana, Kolodvorska 7, Ljubljana,
so na skupščini dne 11. 5. 1998  sprejeli
sklep o prenehanju družbe in začetku likvi-
dacijskega postopka.

Za likvidacijskega upravitelja je bil ime-
novan Marjan Uršič, Medenska 83e, Ljub-
ljana.

Upnike pozivamo, da lahko svoje terja-
tve prijavijo likvidacijskemu upravitelju v ro-
ku dveh mesecev, šteto od dneva, ko je bil
oklic o začetku likvidacijskega postopka ob-
javljen v Uradnem listu RS. Vlogo morajo
poslati skupaj z dokazili o utemeljenosti ter-
jatve.

Dolžnike pozivamo, da takoj poravnajo
svoje dolgove.

Likvidacijski upravitelj
Marjan Uršič

Popravek

Št. 84/98 Ob-4290
Zveza kulturnih društev Karol Pahor, Pi-

ran ZKD, preklicuje štampiljko okrogle obli-
ke, premera 3,5 cm. V krogu pečata je
napis v slovenskem in italijanskem jeziku z
naslednjim tekstom: Primorsko društvo za
domačo in umetnostno obrt – Associazione
del litorale dell’ artigianato tipico, v nadalje-
vanju besedila pa še napis Piran-Pirano.

Breščak Erik, Vogrsko 5, Volčja Draga,
preklicuje priglasitveni list št. 37-1176/94,
izdan 1. 8. 1994. g-49045

Draškovič Anton, Strnišče 25/a, Kidri-
čevo, preklicuje odločbo, št. 045613/
0871/00-52/1995, izdana 6. 3. 1995.
g-49108

HODLMAYR d.o.o., Leskoškova 2, Ljub-
ljana, preklicuje uradno potrdilo za registra-
cijo vozila Citroen AX spot 1.0i 5P, št. šasije
VF7ZALJ0014LJ1292, ocarinjeno po ECL
št. 35401/18061998. s-49136

Vehovar Zdenka, Cesta v Zeleni log 20,
Ljubljana, preklicuje priglasitveni list in obrt-
no dovoljenje, opr. št. 28-2717/98, izdano
12. 6. 1998. s-49092

Aliriza Neđat, Stara cesta 1, Vrhnika, pot-
ni list št. AA 195278, izdala UE Vrhnika 23.
6. 1992. s-49009

Bavdaž Čopi Breda, Kvedrova 12, Ko-
per, potni list št. AA 517082, izdala UE
Koper 20. 4. 1993. g-49090

Bašič Elvis, Pokopališka 11, Ljubljana,
potni list št. BA 478286, izdala UE Ljublja-
na 30. 6. 1995. s-49003

Burger Matej, Trinkova 14, Ljubljana,
potni list št. BA 796556. s-49114

Cupin Marija, Dekani 224, Dekani, pet-
letno listino za prehod meje z Italijo št. AI
49730, izdala UE Koper. g-49073

Cupin Vladimir, Dekani, Dekani, petlet-
no listino za prehod meje z Italijo št. AI
3842, izdala UE Koper. g-49071

Čarf Leonida Angelina, Ul. bratov Učakar
22, Ljubljana, potni list št. AA 973939.
s-50116

Dakskobler Jože, Breg 1, Tolmin, potni
list št. AA 160463. g-49134

Dragovan Branko, Drenik 15, Škofljica,
potni list št. BA 247256, izdala UE Ljublja-
na 13. 8. 1993. s-49007

Ferfolja Zvonko, Ul. Gradnikove brigade
47, Nova Gorica, potni list št. BA 711950.
g-49147

Firšt Marija, Luče 52, Luče, potni list št.
BA 502980, izdala UE Mozirje 4. 1. 1996.
g-49060

Golob Jernej, Cesta prekomorskih bri-
gad 60, Šempeter pri G., potni list št.
BA548948. g-49144

Hergan Dejan, Cirkovce 61 e, Cirkovce,
potni list št. AA 852707, izdala UE Ptuj 10.
3. 1993. g-49065

Ilijevski Petra, Partizanska cesta 18 a,
Rakek, potni list št. AA 885580, izdala UE
Cerknica 23. 3. 1993. g-49063

Jahič Jasmina, Holečkova 93, Praga 5,
potni list št. BA 287256. s-49123

Jarc Marko, Merljaki 55, Renče, potni
list št. AA 470211. g-49146

Jarni Mira, Tesarska c. 5 c, Kočevje,
potni list št. AA 792002. p-49007

Jordan Vinko, Keršičeva cesta 20 a, Tr-
bovlje, potni list št. AA 335831, izdala UE
Trbovlje 13. 8. 1992. s-49089

Kapić Mirsad, Simonittijeva 7, Ljubljana,
potni list št. BA 707762, izdala UE Ljublja-
na. s-49102

Kasalović Draško, Maistrova 6, Litija,
potni list št. AA 669835. s-49165

Kavšek Jelka, Brodarjev trg 1, Ljubljana,
potni list št. BA 447662. s-49098

Kete Erik, Prešernova ulica 12, Ajdovš-
čina, potni list št. BA 077492, izdala UE
Ajdovščina 30. 6. 1993. g-49066

Kirin Dušan Bogdan, Gorenjska c. 31,
Radovljica, potni list št. BA 410702, izdala
UE Radovljica 14. 10. 1994. g-49064

Korenjak Urban, Parižlje 71 c, Braslov-
če, potni list št. BA 111474, izdala UE Ža-
lec 2. 7. 1993. p-49001

Košir Diana, Vojkova 73, Ljubljana, potni
list št. BA 497393, izdala UE Ljubljana.
s-49082

Košir Igor, Vojkova 73, Ljubljana, potni
list št. AA 603162, izdala UE Ljubljana.
s-49080

Košir Sara, Vojkova 73, Ljubljana, potni
list št. BA 658976, izdala UE Ljubljana.
s-49081

Košir Zvonimira, Vojkova 73, Ljubljana,
potni list št. AA 301495, izdala UE Ljublja-
na. s-49079

Kragelj Branimir, Kroberk, Bratov Hvalič
131, Nova Gorica, maloobmejno prepustni-
co, št AI 134494. g-49149

Kragelj Branislav, Kromberk, Bratov Hva-
lič 131, Nova Gorica, potni list št.
AA468380. g-49148

Kuldija Sabina, Beblerjev trg 9, Ljublja-
na, potni list št. AA 171666, izdala UE Ljub-
ljana. s-49093

Kumer Edita Natalija, Trgovišče 17, Veli-
ka Nedelja, potni list št. BA 693919, izdala
UE Ptuj 21. 7. 1997. g-49068

Kušter Ignacije, Vaše 13f, Medvode, pot-
ni list št. BA 172805, izdala UE Ljubljana.
s-49039

Lutman Vojko, Vogrsko 178, Volčja Dra-
ga, maloobmejno prepustnico, št. AI 5874.
g-49156

Majcen Janez, Koračice 51, Sveti To-
maž, potni list št. BA 432957, izdala UE
Ormož 10. 5. 1995. g-49059

Marković Dragica, Pokopališka ulica 11,
Ljubljana, potni list št. BA 479104, izdala
UE Ljubljana 13. 7. 1995. s-49002

Mauko Dimovski Jasmina, Prušnikova
15, Ljubljana, potni list št. AA 874468, iz-
dala UE Ljubljana 15. 3. 1993. s-49139

Medved Aleksandra, Celjska 26, Slovenj
Gradec, potni list št. BA 388741, izdala UE
Slovenj Gradec. g-49083

Merkač Nevenka, Tolsti vrh 55/b, Rav-
ne na Koroškem, potni list št. AA 841707.
g-49145

Nigrovič Božidar, Bazoviška 3, Koper,
potni list št. BA 577120, izdala UE Koper
30. 7. 1997. g-49067

Obilčnik Ingrid, Kosovelova 5, Izola, ma-
loobmejno prepustnico, št. AI 109744.
g-49151

Izgubljene listine
preklicujejo

Potne listine
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Oblak Ivana, Starovaška c. 5, Žiri, pre-
klic potnega lista, objavljen v UL št. 41/98.
s-49097

Ozimek Matilda, Petrovičeva 30, Ljublja-
na, potni list št. AA 446307, izdala UE Ljub-
ljana 19. 8. 1992. s-49087

Peklaj Jernej, Društvena 3, Ljubljana,
potni list št. AA 273704. s-49142

Pečlin Silvo, Partizanska pot 5, Lukovi-
ca, potni list št. AA 131996, izdala UE Vrh-
nika 28. 5. 1992. s-49138

Preinfalk Ron, Rožna dolina c. V/42,
Ljubljana, potni list št. AA 217322. s-50245

Pupis Janez, Kašeljska cesta 10, Ljub-
ljana, potni list št. BA 616282, izdala UE
Ljubljana. s-49042

Radinović Petar, Cesta na Markovec 4,
Koper, maloobmejno prepustnico, št. AI
31944. p-49002

Radinović Petar, Cesta na Markovec 1,
Koper, potni list št. BA 233130. p-49003

Radovac Andreja, Čežarji, Montinjačevo
nas. 4, Pobegi, potni list št. BA 490663,
izdala UE Koper 22. 11. 1995. g-49062

Radovanović Milo, Martinova 1, Ljublja-
na, potni list št. AA 274772, izdala UE Ljub-
ljana 1. 7. 1992. s-49094

Rigler Marija, Dolenje Podpoljane 11,
Ortnek, potni list št. BA 362084, izdala UE
Ribnica 1. 6. 1994. s-49035

Rot Janez Peter, Tugomerjeva 25, Ljub-
ljana, potni list št. AA 289961, izdala UE
Ljubljana. s-49044

Skubic Klementina, Marčenkova 13,
Ljubljana, potni list št. BA 666066. s-49155

Šetina Alenka, Vrščajeva 13, Ljubljana,
potni list št. BA 681874. s-50170

Tarbuk Ranko, Topniška ulica 70, Ljub-
ljana, potni list št. BA 124148, izdala UE
Ljubljana 2. 7. 1993. s-49020

Veguš Ana, Jakčeva 5, Ljubljana, potni
list št. BA 375126. s-50019

Vidali Martina, Jadranska c. 16/c, Anka-
ran, potni list št. BA 761340. g-49150

Zabret Jože, Rakovniška 6, Ljubljana,
potni list št. AA 48972. s-49088

Zavrtanik Milivoj, Langobarska ul. 3, Sol-
kan, potni list št. AA 400217, izdala UE
Nova Gorica 6. 10. 1992. g-49061

Žitnik Marjan, Reboljeva 7, Ljubljana,
potni list št. AA 319452. s-49161

Adlešič Igor, Kidričeva 5, Črnomelj, voz-
niško dovoljenje, kat. BCGH, št. 5494, iz-
dala UE Črnomelj. g-49119

Ameršek Sanda, Neubergerjeva ulica 3,
Ljubljana, delovno knjižico. s-49168

Banič Ivanka, Tbilisijska 114, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 1414, S
212863, izdala UE Ljubljana. s-49054

Berglez Bojan, Vodnikova cesta 167,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 192253, S 513592, izdala UE Ljublja-
na. s-49095

Berčič Aleš, Gradnikova 79, Radovljica,
preklic vozniškega dovoljenja št. 2554.
g-49014

Berčič Aleš, Gradnikova 79, Radovljica,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
25544. g-49015

Bevc Breda, Klunova ulica 10, Ljublja-
na, delovno knjižico. s-49046

Bevc Matjaž, Pot na Rakovo jelšo 28,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 732002, reg. št. 74622. s-49141

Božič Magdalena, Spodnje Pirniče 54,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 264493, reg. št. 31141. s-49159

Brailo Ivo, Kumrovška ulica 13, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1211657, št. 220832. s-49162

Bužan Damjan, Škocjanska pot 20, Ko-
per, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolnov, št. 02/13-827/98. g-49110

Bukovec Alenka, Zaloška 216, Ljublja-
na, spričevalo Srednje vzgojiteljske šole,
šolsko leto 80/81, na ime Strmole Alenka.
g-49129

Cimprič Diana, Triglavska ulica 9, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
193150, S 586683, izdala UE Ljubljana.
s-49004

Cvitkovič Jan, Ul. Prekomorskih brigad
14, Tolmin, vozniško dovoljenje, št. S
794447, izdala UE Tolmin. g-49120

Čebular Miha, Kvedrova cesta 15, Ljub-
ljana, delovno knjižico. s-49024

Černe Stanislav, Pekel 2, Trebnje, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 10. 056, iz-
dala UE Trebnje. s-49096

Delgiusto Franko, Vinjole 20, Portorož,
vozniško dovoljenje, kat. ABCGHF, št. 196,
izdala UE Piran. g-49051

Demšar Valentina, Kumrovška ulica 7,
Ljubljana, delovno knjižico. s-49019

Djukič Rijana, Raičeva 20, Ljubljana, iz-
kaz o učnem uspehu od 1. do 5. razreda
Osnovne šole Mirana Jarca v Ljubljani.
s-49034

Drugovič Liljana, Šentlenart 76 b, Breži-
ce, spričevalo 1. letnika Pedagoške gimna-
zije Brežice, šolsko leto 1977/78. g-49128

Fazarinc Mateja, Celjska 22, Vojnik, spri-
čevalo 1. in 2. razreda OŠ Vojnik, izdana na
ime Povh Ana. p-49004

Feguš Andrej, Pražakova ulica 20, Ljub-
ljana, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna št. 02/13-1037/38-84, izdala Pri-
staniška kapitanija v Kopru. s-49140

Ferfolja Zvonko, Gradnikove brigade 47,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH. g-49033

Godina Igor, Miklošičeva 15, Ljubljana,
izkaz o učnem uspehu od 1. do 6. razreda
Osnovne šole Tone Čufar v Ljubljani.

Gogala Ivan, Doslovče 23, Žirovnica,
vozniško dovoljenje, št. S 00172317.
g-49057

Gojković Svetlana, Beblerjev trg 11,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje šole
Domžale, smer trgovec, izdano leta 1997.
s-49023

Golob Milan, Kicar 60/a, Ptuj, potrdilo o
znanju CPP, št. 2332, izdala UE Ptuj.
g-49055

Gorjup Petar Bojan, Vidovdanska c. 1,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1166360, reg. št. 216278. s-49160

Goršič Drago, Žalna 40, Grosuplje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGHF, št. 7916, iz-
dala UE Grosuplje. s-49006

Gržanič Tatjana, Trnovska ulica 8, Ljub-
ljana, maturitetno spričevalo Upravno admi-
nistrativne šole v Ljubljani, izdano leta 1981,
na ime Kosmač Tatjana. s-49170

Grželj Rajko, Senadole 8, Senožeče,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, izdala
UE Sežana. g-49113

Grmovšek Damjan, Tavčarjeva 2, Jese-
nice, delovno knjižico št. A 0399479.
g-49056

Hasić Ermina, Prisoje 4, Koper, vozniš-
ko dovoljenje, kat. B, št. 25899. s-49032

Haslinger Igor, Cirkovce 2, Cirkovce,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 33934,
izdala UE Ptuj. g-49107

Hrovat Miran, Jarčeva ulica 23, Domža-
le, zavarovalno polico št. 0536617, izdala
Zavarovalna družba Adriatic. s-49008

Humar Elizabeta, Miren 95, Miren, voz-
niško dovoljenje. g-49130

Hušič Nataša, Ulica Matije Blejca 6,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
17811, izdala UE Kamnik.

Ivančič Nataša, Drežniške ravne 29, Ko-
barid, spričevalo III. letnika Škofijske klasič-
ne gimnazije v Ljubljani, izdano leta 1997.
s-49078

Jakopič Boris, Blejska Dobrava 117,
Blejska Dobrava, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 867559. g-49021

Janša Janez, Cesta osvobodilne fronte
4, Log pri Brezovici, vozniško dovoljenje,
kat. BFGH, št. 6294, izdala UE Vrhnika.
s-49030

Jarni Mira, Tesarska c. 5 c, Kočevje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7644,
izdala Ue Kočevje. p-49006

Jovanović Lado, Trubarjeva cesta 74,
Ljubljana, zaključno spričevalo Srednje
gradbene in ekonomske šole v Ljubljani,
izdano leta 1994. s-49172

Jovanović Svetlana, Tržaška cesta 121,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 214059, S 1135890, izdala UE Ljublja-
na. s-49012

Jusufagič Meho, Svetinova 87 b, Jese-
nice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1046640, izdala UE Jesenice. g-49132

Juvančič Marko, Ograde 17, Stari trg pri
Ložu, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
8015. s-49166

Kavčič Anton, Gorenja Dobrava 19, Go-
renja vas, vozniško dovoljenje, kat. BCF-
GH, št. 2512, izdala UE Škofja Loka.
s-49037

Kern Roman, Jegriše 41, Vodice, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 209895, S
1050771, izdala UE Ljubljana. s-49018

Kmetec Dušan, Mazzinijeva 3, Piran, evi-
denčni list za Pasaro PI-459. g-49103

Kobe Beseničar Spomenka, Brodarjev
trg 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 50931, S 545393, izdala UE Ljub-
ljana. s-49048

Kordelič Matej, Černetova ulica 25, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
149471, S 768322, izdala UE Ljubljana.
s-49010

Kotnik Tomaž, Šmihel 47, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, izdala Ob-
čina Novo mesto. g-49028

Kozmus Adica, Kvedrova 3, Sevnica, za-
ključno spričevalo Pedagoške gimnazije
Brežice, izdano leta 1979. g-49115

Kočan Fatime, Cesta dveh cesarjev 309,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 247348, reg. št. 186007. s-49171

Kragelj Branimir, Ul. B. Hvalič 131, No-
va Gorica, vozniško dovoljenje. g-49127

Druge listine
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Kralj Justina, Dovje 12 h, Mojstrana, voz-
niško dovoljenje, št. 22602/20521.
g-49013

Kraševec Gašper, Brodarjev trg 13,
Ljubljana, spričevalo I. in II. letnika Srednje
šole tehničnih strok v Ljubljani. s-49084

Križman Roman, Adamičeva cesta 22,
Grosuplje, delovno knjižico. s-49011

Kurspahić Almir, Gregorčičeva 9, Breži-
ce, spričevalo 4. letnika, izdala Gimnazija
Šiška v Ljubljani leta 1993. s-49041

Lajnšček Metka, Bratovševa ploščad 26,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1013943, reg. št. 202119. s-49157

Lampič Sergej, Novi trg 1, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 972104,
reg. št. 139944. s-49122

Lavtar Maruška, Dragomerška 60 a, Bre-
zovica, zavarovalno polico, št. 0527388,
izdala Zavarovalnica Adriatic. s-49124

Lovše Marija, Trg svobode 4, Trbovlje,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila št. 1008566. g-49058

Malec Dragica, Ul. solidarnosti 4, Litija,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1061412. s-49169

Marjanovič Živoslav, Kocijančičeva 30,
Ankaran, diplomo o opravljenem izpitu za
poklicnega voznika in voznika inštruktorja,
izdala Kovinarska šola v Kopru. g-49050

Maselj Anita, Kolenčeva pot 3, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 15717.
s-49143

Matko Iris, Ulica talcev 12, Anhovo, po-
trdilo o zaključnem izpitu, izdala Šola za
poslovodsko, finančno in trgovinsko dejav-
nost – smer prodajalec, leta 1992.
g-49038

Mežek Matjaž, Ul. Cankarjeve brigade
22 A, Ivančna Gorica, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. 20393, izdala UE Grosuplje.
s-49106

Medja Marko, Kunaverjeva ulica 1, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
973508, reg. št. 154715. s-49121

Medved Aleksandra, Celjska 26, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
12840, izdala UE Slovenj Gradec. g-49031

Milač Milan, Glavarjeva 49, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 108087,
S 930084, izdala UE Ljubljana. s-49091

Nikolič Aleksander, Povšetova 57, Ljub-
ljana, izkaz o učnem uspehu od 1. do 6.
razreda Osnovne šole Ketteja in Murna v
Ljubljani. s-49086

Nikovič Nataša, Dražgoška 7, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 24236,
reg. št. 28050, izdala UE Kranj. g-49105

Nuredini Valjidin, Gerbičeva ulica 19,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 151200, S 146725, izdala UE Ljublja-
na. s-49005

Omaščanin Sead, Jelovška c. 10, Bo-
hinjska Bistrica, vozniško dovoljenje št.
20508, kat. BGH. g-49017

Orehek Marija, Kettejeva 1, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1146855, reg. št. 31714. s-49174

Otrin Jože, Zaplana 38, Vrhnika, zavaro-
valno polico št. 0587497, izdala Zavaroval-
na družba Adriatic. s-49070

Pajmon Andrej, Poklukarjeva 16, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
653404, reg. št. 158084. s-49158

Penezič Anita, Gradnikova 3, Kranj, spri-
čevalo. g-49022

Peršolja Rajko, Kromberk, Grajska c. 2,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. AB-
CEFGH. g-49126

Petač Franc, Tacenska cesta 77, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
844864, reg. št. 34090. s-49152

Pevec Mladen, Ulica bratov Babnik 22,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. 117864, S 217754, izdala UE Ljublja-
na. s-49040

Pečar Olga, Dole pri Škofljici 9, Škoflji-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
731493, reg. št. 46057. s-49101

Pfeifer Karmen, Zgornji Motnik 18 b,
Motnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
19. 260, izdala UE Kamnik. s-49135

Pintar Martina, Tomaž nad Praprotnem
9, Sevca, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 17996, izdala UE Škofja Loka. s-49099

Pintarič Jože, Mladinska 27/a, Beltinci,
vozniško dovoljenje, št. 21733. p-49008

Pleterski Janko, Štefanova ulica 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 89645, S 185581, izdala UE Ljubljana.
s-49025

Posa Jožko, Podraga 42, Podnanos, li-
stino. g-49027

Potočnik Franc, Paradiž 56, Cirkulane,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 38013,
izdala UE Ptuj. g-49118

Prelac Sergij, Triglavska ulica 7, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
196330, S 596792, izdala UE Ljubljana.
s-49137

Pretnar Eva, Ruska ulica 7, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 165661,
S 241422, izdala UE Ljubljana. s-49076

Prešeren Katarina, Kogojeva ulica 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 171001, S 543. 446, izdala UE Ljublja-
na. s-49036

Psenner Tanja, Nadgoriška cesta 26,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
223999, S 1250400, izdala UE Ljubljana.
s-49072

Purgar Boštjan, Višnjevik 14, Dobrovo,
vozniško dovoljenje. g-49125

Pušnik Petra, Ul. Jožeta Pahorja 4, Se-
žana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
15325. p-49005

Rasinec Marja, Cesta 4. julija 59, Krško,
spričevalo 1. letnika Poklicne gradbene šo-
le v Ljubljani, izdano leta 1975. s-49153

Rasinec Marja, Cesta 4. julija 59, Krško,
spričevalo o končani OŠ Bratov Ribar Breži-
ce. s-49154

Rep Zdenka, Pohorska 13/a, Celje, spri-
čevalo 1. letnika Srednje frizerske, tekstil-
ne, strojne in prometne šole Celje, izdano
leta 1997. g-49047

Rogelj Klemen, Verovškova ulica 21,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 215296, S 1138439, izdala UE Ljublja-
na. s-49077

Selimović Marijana, Ulica Bratov Učakar
116, Ljubljana, potrdilo o strokovni uspo-

sobljenosti za trg. poslovodjo, št.
1862-11584/95. s-49163

Simčič Anton, Polje cesta XVIII/6, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH,
št. 52964, izdala UE Ljubljana. s-49043

Slivnik Alojz, Valvazorjeva 9, Bled, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 7939.
g-49133

Soklič Ida, Neubergerjeva ulica 4, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1096871, reg. št. 213733. s-49173

Stušek Jasmina, Rozmanova 39, Koper,
vozniško dovoljenje, št. 39752. g-49112

Šavor Branko, Radovica 28, Metlika,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 3402,
izdala UE Ljubljana. g-49026

Šegš Edita, Breg pri Litiji 4, Litija, spri-
čevalo 1. letnika Gimnazije Poljane, izdano
leta 1977, na ime Oblak Edita. s-49100

Šehič Samra, Cesta na Markovec 1 b,
Koper, spričevalo OŠ Dušana Bordona Se-
medela. g-49049

Šerko Ernest, Apihova ulica 25, Ljublja-
na, izjavo za ustreznost vozila št. AO
297460, izdana 9. 3. 1998. s-49074

Šircelj Katja, Dolnji Zemon 59, Ilirska
Bistrica, spričevalo 1. in 2. letnika Trgovske
šole v Kopru. g-49111

Šter Iztok, Podlubnik 270, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 5292.
s-49164

Tkavc Dušan, Jenkova 5, Velenje, potr-
dilo o usposobljenosti za voditelja čolna št.
02/13-1432/94. s-49052

Tulekčič Mustafa, Cesta 1. maja 38,
Hrastnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
4874, izdala UE Hrastnik. g-49131

Vajsbaher Jelka, Kraigherjeva 23, Ptuj,
spričevalo 2. letnika, izdano leta 1997.
g-49016

Vokalič Anton, Drnovo 52, Leskovec, in-
deks Pravne fakultete v Ljubljani - duplikat.
s-49116

Zebec Pavel, Turški vrh 57 a, Zavrč,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 30881,
izdala UE Ptuj. g-49053

Zec Suzana, Gradnikove brigade 17, No-
va Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH.
g-49029

Zorko Tomaž, Gorenje Mokro polje 15,
Šentjernej, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
izdala UE Novo mesto. g-49117

Zupanc Carmena, Rimska pl. 11, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 91563, iz-
dala UE Maribor. g-49109

Železnikar Tomaž, Župančičeva 14 A,
Bled, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
17109. g-49104

Žibert Ivan, Klemenova ulica 57, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
78792, S 843007, izdala UE Ljubljana.
s-49001

Židan Špela, Pod hribom 64 D, Ljublja-
na, spričevalo 3. letnika Srednje Agroživil-
ske šole v Ljubljani, izdano leta 1997.
s-49167

Žnidaršič Danica, Štajerska cesta 77,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 112059, S 848291, izdala UE Ljublja-
na. s-49075
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PREDPISIPREDPISIPREDPISIPREDPISIPREDPISI
O ZEMLJIŠKI KNJIGIO ZEMLJIŠKI KNJIGIO ZEMLJIŠKI KNJIGIO ZEMLJIŠKI KNJIGIO ZEMLJIŠKI KNJIGI
z uvodnimi pojasnili Darje Trček Janež
(druga dopolnjena izdaja)

Prvi slovenski zakon o zemljiški knjigi velja dve leti. Z njegovo pomočjo naj bi do
začetka novega tisočletja uredili javno knjigo o stvarnih pravicah na nepremičninah.
Vsi lastniki nepremičnin, ki niso vpisani v zemljiško knjigo, morajo do junija leta 2000
predlagati vpis lastninske pravice.

Pravilnik o vodenju zemljiške knjige in obrazci, ki so tudi objavljeni v tej knjižici,
odgovarjajo na vprašanje, kako naj lastniki predlagajo vpis svojih nepremičnin in kaj
morajo zabeležiti v zemljiškoknjižnih vložkih. Največ težav je pri vpisu tako imenovane
etažne lastnine. Zaradi tega avtorica uvodnih pojasnil Darja Trček Janež z Ministrstva
za pravosodje v dopolnjenih uvodnih pojasnilih posebno pozornost namenja prav
vpisu etažne lastnine.

Cena 1050 SIT (10430)

Zbirka predpisov
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