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Register
političnih organizacij

Št. 0016/12-028/13-98 Ob-4301
V register političnih strank se vpišejo

spremembe in dopolnitve statuta politične
stranke Zveze za Primorsko – ZZP, ki so
bile sprejete na 6. kongrasu stranke, ki je
potekal dne 14. 3. 1998.

Evidenca statutov
sindikatov

Št. 028-3/98 Ob-4294
Temeljni akt – pravilnik sindikata druž-

be Belinka KTM, d.d., Neodvisnost –
KNSS, Ob železnici 14, Ljubljana, matič-
na številka 1158643, se z dnem 5. 6. 1998
hrani pri Upravni enoti Ljubljana, Izpostava
Moste-Polje, Proletarska c. 1, Ljubljana in
je vpisan v evidenci statutov pod zaporedno
številko 111.

Št. 02400-002/98-01/0443 Ob-4295
Upravna enota Žalec sprejme v hrambo

statut, vpisan v evidenco statutov sindikatov
z dnem 26. 6. 1998 zap. št. 74, z nazivom
pravila o organiziranju in delovanju sindikata
družbe Sigmanova Griže, ki ga je zahtevala
pooblaščena oseba sindikata z imenom:
Sindikat delavcev gradbenih dejavnosti
Slovenije, Sindikat družbe Sigmanova
Griže in sedežem Migojnice 6, Griže.

Št. 028-72/93 Ob-4296
Pravila sindikata VVZ Črnuče, Dunajska

400, 1231 Ljubljana-Črnuče, vpisana v evi-
denco statutov sindikatov dne 15. 7. 1993
pod št. 68, ki odslej nosijo naziv: pravila
sindikata Vrtca Črnuče, Dunajska 400,
Ljubljana-Črnuče, so bila na zboru 29. 5.
1998, dopolnjena oziroma spremenjena.

Čistopis pravil se hrani pri Upravni enoti
Ljubljana, izpostavi Bežigrad.

Razglasi sodišč

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

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

Št. 127-7/98 Ob-4297
Veljavni statut KNSS Sindikata regije

dolenjskega-belokranjskega in posav-
skega območja, Novo mesto, Cvelbarje-
va ulica 3, Novo mesto, ki je bil dne 15. 5.
1998 sprejet na skupščini sindikata, se
sprejme v hrambo pri Upravni enoti Novo
mesto.

Pravila sindikata so vpisana v evidenco
temeljnih aktov sindikatov pod zap. št. 162.

Št. 029-7/98-2/23 Ob-4298
Pravila Sindikata zdravstva in social-

nega varstva Slovenije, Sindikat DSO
Krško, Kovinarska ulica 13, Krško, z ma-
tično številko 5972868, sprejeta dne 4. 5.
1998, so vpisana v evidenco in hrambo
statutov sindikatov pod št. 55 pri Upravni
enoti Krško.

Št. 121-02-007/94-04 Ob-4299
Pravila sindikata glasbenikov Sloveni-

je, ki so bila sprejeta na skupščini sindikata,
dne 11. 5. 1998, se hranijo pri Ministrstvu
za delo, družino in socialne zadeve.

Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod št. 120, dne 24. 6. 1998.

Odločba Ministrstva za delo, družino in
socialne zadeve 121-02-007/94, z dne
17. 1. 1994 preneha veljati.

Št. 06/02-02400-2/98 Ob-4300
Statut sindikata z imenom Sindikat voz-

nikov Ljubljanskega potniškega prome-
ta, SV LPP, s sedežem Celovška cesta
160, Ljubljana, se z dnem 8. 6. 1998
hranijo pri Upravni enoti Ljubljana, Izposta-
va Šiška, Trg prekomorskih brigad 1, Ljub-
ljana.

Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zaporedno številko 144 in
zaporedno matično številko 1157825.

Št. 024-1/98-122 Ob-4400
Statut Sindikata delavcev družbe za

državne ceste, d.o.o., Tržaška 19a, Ljub-
ljana, sprejet dne 25. 12. 1997, se hrani v
Upravni enoti Ljubljana, Izpostava Vič-Rud-
nik.

Statut je vpisan v evidenco statutov sin-
dikatov pod zap. št. 122, dne 3. 7. 1998.

N 9/98 R-118
Bibianko Henrik, rojen 11. 12. 1921 v

Ključarovcih, nazadnje stanujoč Ključarovci
28, je pogrešan od 21. 3. 1994 (na pred-
log Klukovič Rudolfa, Kurirska pot 9, Moj-
strana, ki ga zastopa odv. Simona Ferjan,
Jesenice).

Skrbnica je Hojnik Vida, rojena 7. 4.
1954, ekonomistka, stanujoča Križevci
128.

Okrajno sodišče v Ljutomeru
dne 26. 6. 1998

D 523/97 R-117
To sodišče je v zapuščinski zadevi po

pokojnem Dušanu Bašiću, roj. 24. 11.
1912 in umrlem 6. 11. 1997, iz Novega
mesta, k Roku št. 52, izdaja naslednji oklic:

pozivajo se zapustnikovi nečaki in neča-
kinje v Prijedoru, Bosna, ki so zakoniti ded-
ni upravičenci po pokojnem Dušanu Baši-
ću, da se priglasijo pri tuk. sodišču ali pri
skrbniku za poseben primer Nikoli Padev-
skemu iz Novega mesta, Jerebova 18, v
roku enega leta od dneva objave tega okli-
ca v Uradnem listu RS.

Po preteku 1-letnega roka bo opravilo
sodišče zapuščinsko obravnavo na podlagi
izjave postavljenega skrbnika in na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 23. 6. 1998

Oklici dedičem
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Stečajni postopki
in likvidacije

Popravek

St 12/98-27
V začetku postopka prisilne poravnave

nad dolžnikom Tima Holding, Podjetje za
financiranje, strateški razvoj, upravljanje in
konzalting, d.d., Maribor, Svetozarevska
10, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 47
z dne 29. 6. 1998, S-293, St 12/98-23,
se II. odstavek oglasa pravilno glasi:

Upniki, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka pri-
silne poravnave na oglasno desko,...

Uredništvo

St 5/98-19 S-312
To sodišče je s sklepom opr. št. St 5/98

z dne 30. 6. 1998, začelo stečajni posto-
pek nad dolžnikom Rezkar, proizvodno,
storitveno in trgovsko podjetje Radovlji-
ca, d.o.o., Lancovo 10 B, Radovljica.

Za stečajnega upravitelja je postavljena
Aljoša Drobnič, Maistrov trg 11, Kranj.

Upnike pozivamo, da z vlogo in dokazili v
dveh izvodih prijavijo svoje terjatve stečaj-
nemu senatu v dveh mesecih od dneva ob-
jave tega oklica.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 20. 11. 1998 ob 9. uri, v sobi 113/I
tega sodišča.

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

Okrožno sodišče v Kranju
dne 30. 6. 1998

St 8/98-8 S-313
Z dnem 29. 6. 1998 se začne likvidacij-

ski postopek nad dolžnikom Goričko, Sad-
jarstvo in drevesničarstvo, d.o.o., Pucon-
ci, Puconci 10.

Za likvidacijskega upravitelja se imenuje
Bojan Žunič, diplomirani pravnik iz Murske
Sobote, Staneta Rozmana 2.

Upnike likvidacijskega dolžnika poziva-
mo, da z vlogo v dveh izvodih in potrebno
dokumentacijo prijavijo svoje terjatve likvi-
dacijskemu senatu v roku dveh mesecev po
objavi začetka likvidacijskega postopka v
Uradnem listu RS.

Dolžnike likvidacijskega dolžnika poziva-
mo, da brez odlašanja poravnajo svoje dol-
gove.

Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 12. 10. 1998 ob 12. uri, pri tem sodiš-
ču, v sobi št. 12.

Oklic o začetku likvidacijskega postop-
ka se dne 29. 6. 1998 nabije na oglasno
desko tukajšnjega sodišča in pošlje v obja-
vo Uradnemu listu RS. Pravne posledice
začetka likvidacijskega postopka nastanejo
z dnem, ko je oklic o začetku likvidacijske-

ga postopka nabit na oglasno desko tukajš-
njega sodišča.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 29. 6. 1998

St 44/94 S-314
To sodišče je s sklepom opr. št. St

44/94, dne 30. 6. 1998 zaključilo stečajni
postopek nad dolžnikom Optiplast Plastek,
d.o.o., Ljutomerska 38/a, Ormož – v ste-
čaju. Po pravnomočnosti tega sklepa se
dolžnik izbriše iz sodnega registra.

Upniki se zoper ta sklep lahko pritožijo v
15 dneh po tej objavi.

Okrožno sodišče na Ptuju
dne 30. 6. 1998

St 23/98 S-315
To sodišče je s sklepom St 23/98 dne

26. 6. 1998 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Grace, italijanski čevlji, d.o.o.,
Ljubljana, Mali trg 6, ter z istim sklepom ta
postopek takoj zaključilo.

Dolžnik se po pravnomočnosti sklepa iz-
briše iz sodnega registra.

Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi v Uradnem
listu RS.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 6. 1998

St 31/98 S-316
To sodišče je s sklepom St 31/98 dne

29. 6. 1998 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Slovenijales, Stanovanjska
oprema, d.o.o., Dunajska 22, Ljubljana.

Za stečajnega upravitelja se imenuje odv.
Katarina Benedik.

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 9.15, v konferenčni
dvorani tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
29. 6. 1998.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 29. 6. 1998

St 14/96 S-317
To sodišče je s sklepom St 14/96 z dne

30. 6. 1998 zaključilo likvidacijski posto-
pek nad dolžnikom Železniški konzum
Ljubljana, z.o.o., Ljubljana, Kajuhova 51
– v likvidaciji.

Po pravnomočnosti sklepa se odredi iz-
bris dolžnika iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 1. 7. 1998

Razpisi
 delovnih mest

Št. 16/98 Ob-4522

Preklic
Zavod za živinorejo in veterinarstvo, p.o.,

Trnoveljska 1, Celje,

preklicuje
objavo delovnega mesta za direktorja za-

voda, ki je bila objavljena v Uradnem listu
RS, št. 47 z dne 29. 6. 1998, Ob-4147,
Št. 13/98, stran 4762.

Zavod za živinorejo in veterinarstvo
Celje, p.o.

Ob-4302

Na podlagi 62. člena v povezavi z 71.
členom statuta in sistemizacije delovnih
mest, Klinični center Ljubljana, razpisuje de-
lovno mesto s posebnimi pooblastili:

– glavne sestre Službe za neonatologi-
jo – SPS Pediatrična klinika.

za glavno sestro lahko kandidira oseba,
ki izpolnjuje naslednje pogoje:

– da je višja medicinska sestra ali višja
medicinska sestra z opravljeno dodatno vi-
soko izobrazbo,

– deset let dela v stroki, od tega 5 let
dela na vodstvenih ali vodilnih delovnih me-
stih,

– da ima sposobnost strokovnega in or-
ganizacijskega vodenja.

Strokovni direktor bo imenoval glavno
sestro za dobo 4 let.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
naj kandidati pošljejo v roku 15 dni po obja-
vi razpisa na naslov: Klinični center Ljublja-
na, Kadrovska služba, Bohoričeva 28, 1525
Ljubljana, s pripisom “za razpisno komisijo
– glavna sestra Kliničnega inštituta za medi-
cino dela, prometa in športa”.

Klinični center Ljubljana

Ob-4303

Razpisna komisija pri upravnem odboru
Zadružne hranilnice in posojilnice p.o. Lo-
gatec, Tovarniška 3, v skladu z določili 23.
člena statuta Hranilno kreditne službe Loga-
tec, razpisuje prosta dela in naloge

– vodje hranilno kreditne službe.
Pogoji:
– visoka, višja ali srednja izobrazba eko-

nomske ali pravne smeri,
– najmanj dve, štiri ali šest let delovnih

izkušenj.
Mandat traja 4 leta.
Pisne prijave s priloženimi dokazili o iz-

polnjevanju pogojev se sprejema 8 dni po
objavljenem razpisu, na naslov: Zadružna
hranilnica in posojilnica p.o. Logatec, To-
varniška 3.
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Kandidate bomo pisno obvestili v 15
dneh po izbiri.

ZHP Logatec

Št. 77/98 Ob-4304

OŠ Leskovec pri Krškem, Leskovec pri
Krškem za šolsko leto 1998/99 razpisuje-
mo naslednja prosta delovna mesta:

1. za nedoločen čas s polnim delovnim
časom

– 4 profesorje razrednega pouka,
– 1 profesorja slovenskega jezika,
– 1 profesorja matematike in tehnič-

ne vzgoje,
– 1 profesorja tehnične vzgoje in
– 2 profesorja športne vzgoje;
2. za določen čas s polnim delovnim ča-

som
– 3 profesorje razrednega pouka,
– 1 vzgojiteljica predšolskih otrok,
– 1 pomočnico vzgojiteljice predšol-

skih otrok;
3. delovna mesta s polovičnim delovnim

časom
– 2 pomočnici vzgojiteljice predšol-

skih otrok.
Vloge pošljite na naš naslov s pripisom

“Razpis” v osmih dneh po objavi v tisku.
Priložite dokazila o izpolnjevanju pogojev.
Odgovorili bomo v zakonitem roku.

Osnovna šola Leskovec pri Krškem

Ob-4305

Osnovna šola 16. decembra Mojstrana,
Alojza Rabiča 7, 4281 Mojstrana, objavlja
prosto delovno mesto:

– učitelja športne vzgoje s polnim de-
lovnim časom, za nedoločen čas.

Kandidati morajo izpolnjevati z zakonom
določene pogoje.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
pošljite v osmih dneh po objavi na naš na-
slov.

Začetek dela je 1. september 1998.
Prijavljene kandidate bomo obvestili o

izbiri v zakonitem roku.
Osnovna šola 16. decembra Mojstrana

Št. 555-1/98 Ob-4401

Splošna bolnišnica “dr. Franca Dergan-
ca” Nova Gorica, objavlja delovni mesti:

– zdravnika specializanta in aneste-
ziologije in reanimacije in

– zdravnika specializanta iz interne
medicine.

Rok prijave je 8 dni od objave v Urad-
nem listu RS.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v
30 dneh po opravljeni izbiri.

Kandidati naj vložijo prijave na razpis z
dokazili o izobrazbi, na naslov: Splošna bol-
nišnica “dr. Franca Derganca” Nova Gori-
ca, kadrovska služba, Šempeter pri Gorici.

Splošna bolnišnica
“dr. Franca Derganca” Nova Gorica

Javna naročila
po zakonu

o javnih naročilih

Namera o naročilu

Št. 663-05-010/98-03 Ob-4462
Na podlagi tretjega odstavka 18. člena

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

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

ka: Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana, tel.
061/178-34-52, faks 061/178-34-22.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: dobava artiklov za

zavitek za novorojenca (zavitek za novo-
rojeca ima najnujnejše artikle za prve mese-
ce otrokovega življenja, ki jih določi naroč-
nik s sklepom. Zavitek za novorojenca vse-
buje okoli 30 različnih artiklov. Naročnik si
pridržuje pravico, da objavi več ločenih raz-
pisov za posamezne artikle).

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa:
1.500,000.000 SIT, oktober 1998.

4. Dobavni rok začetka in dokončanja
del: za čas štiri leta, začetek koncem leta
1998 ali najpozneje 1. 1. 1999 in zaključek
31. 12. 2002.

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

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

Datum objave javnega razpisa: 10. 7.
1998.

Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve

Št. 429/98 Ob-4463
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: Klinični center Ljubljana, kont. oseba
Barbara Jurca, dipl. ek., Zaloška c. 2, Ljub-
ljana, tel. 061/311-634, faks
061/315-583.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nakup magnetno re-

sonančnega tomografa.
3. Orientacijska vrednost naročila in

predvideni čas objave razpisa:
230,000.000 SIT, mesec oktober 1998.

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

njevanju ponudb
Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-

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

Datum objave javnega razpisa: v oktobru
1998.

Klinični center Ljubljana

Preklic

Ob-4530
Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.

l. RS, št. 24/97) objavljamo

preklic
ponovnega javnega razpisa za izbiro iz-

vajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: JP Komunala, d.o.o., Novo mesto, Roz-
manova ulica 2, kont. oseba Bogoslav Nu-
nič, tel. 068/321-514, faks 068/324-115.

2. Predmet preklica je objava ponovne-
ga javnega razpisa za izbiro izvajalca brez
omejitev za gradnjo Vodohrana Hrastje, ki
je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 47 z
dne 29. 6. 1998, Ob-3990.

3. Razlog za preklic je vložitev zahtevka
za revizijo enega od ponudnikov, zoper sk-
lep naročnika z dne 17. 6. 1998, v zvezi z
javnim razpisom za izbiro izvajalca brez ome-
jitev za gradnjo Vodohrana Hrastje, ki je bil
objavljen v Uradnem listu RS, št. 37 z dne
15. 5. 1998, Ob-2446A.

JP Komunala, d.o.o., Novo mesto

Popravek

V javnem razpisu za izbiro izvajalca brez
omejitev za dobavo terenskega vozila, ob-
javljenem v Uradnem listu RS, št. 47 z dne
29. 6. 1998, Ob-3893, se 6. točka pravil-
no glasi:

6. Rok za oddajo ponudb je 40 dni po
objavi razpisa v Uradnem listu RS.

Uredništvo

Popravek

Ob-4524
V javnem razpisu za izbiro izvajalca brez

omejitev za dobavo: fotokopirnega aparata
(1,200.000), el. pis. stroj (100.000), hi-
drav. mom. ključ (3,000.000), mikrooh me-
ter (1,200.000), preizkuš. omar (300.000),
prenosni osciloskop (600.000), tester od-
klopnikov (800.000), objavljenem v Urad-
nem listu RS, št. 49 z dne 3. 7. 1998,
Ob-4228, se datumi pravilno glasijo:

4. ... začetek 23. 7. 1998 in/ali zaklju-
ček 23. 9. 1998.

5. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 23. 7. 1998 do
12. ure.

6. Javno odpiranje ponudb bo 27. 7.
1998 ob 9. uri.

7. Ponudniki bodo obveščeni o izidu raz-
pisa najkasneje do 4. 8. 1998.

8. Razpisna dokumentacija je na razpo-
lago do 17. 7. 1998 za 1.000 SIT, med
7. in 11. uro, od 13. 7. 1998 dalje.

10. Ponudba mora veljati do 23. 9.
1998.

Datum objave razpisa: 10. 7. 1998.
Predvideni datum objave naročila – do-

delitve: 4. 8. 1998.
Soške elektrarne

Nova Gorica, d.o.o.

Javni razpis za izbiro izvajalca
brez omejitev
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Popravek

Ob-4526
V javnem razpisu za izbiro investitorja in

financerja za objekt: obnova poslopja Gač-
nikova 5 (stara šola), za potrebe občinske
uprave – županstva, objavljenem v Urad-
nem listu RS, št. 43 z dne 5. 6. 1998,
Ob-3340, se 6. in 7. točka pravilno glasita:

6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 7. 7. 1998 do
14. ure, na naslov: Občina Ravne-Prevalje,
Čečovje 12/a, 2390 Ravne na Koroškem,
prevzemnica sprejemna pisarna: Darja Pil-
ko, tel. 0602/22-821, faks 0602/23-638.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 8. 7. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Občina Ravne-Pre-
valje, odpiranje vodi Rajko Hovnik, inž.
gradb., Čečovje 12/a, Ravne na Koroškem,
tel. 0602/23-821, faks 0602/23-638.

Občina Ravne-Prevalje

Popravek

Ob-4527
V javnem razpisu za izbiro izvajalca brez

omejitev za sanacijo pregrade Završnica,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 49 z
dne 3. 7. 1998, Ob-4187, Št. 05/84-98,
se datumi pravilno glasijo:

Rok za dostavo ponudb je najkasneje do
18. avgusta 1998 do 12. ure.

Javno odpiranje ponudb bo 18. avgu-
sta 1998 ob 13. uri.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 17. julija 1998.

Predviden rok začetka del je 10. sep-
tember 1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila je 11. september 1998.

Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o.

Popravek

Ob-4528
V javnem razpisu za izbiro izvajalca brez

omejitev za razširitev pokopališča v Leskov-
cu pri Krškem (gradbena dela), objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 47 z dne 29. 6.
1998, Ob-4036, se rok za predložitev po-
nudb in čas odpiranja ponudb podaljšata, in
sicer:

Pisne ponudbe je potrebno dostaviti na-
ročniku do 20. 7. 1998 do 10. ure.

Javno odpiranje ponudb bo 20. 7. 1998
ob 10.30, v sejni sobi E, v Občini Krško.

Občina Krško

Obvestilo

Ob-4529
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti

objavlja na podlagi javnega razpisa, ki je bil
objavljen v Uradnem listu RS, št. 34-35/98
z dne 8. 5. 1998, Ob-2290.

Zaključen je javni razpis z dnem objave
tega obvestila na področju energetike za
obnovljive vire energije:

1. financiranje sistemskih programov ob-
novljivih virov energije,

2. sofinanciranje študij izvedljivosti in in-
vestiranja dokumentov,

3. nepovratne subvencije za investicijske
projekte obnovljivih virov energije,

4. program nepovratnih subvencij za
gospodinjstva.

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti

Št. 43 Ob-4314
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Mestna občina Ptuj, kont. oseba Anton
Purg, gr. inž., Mestni trg 1, Ptuj,
tel.062/772-731, faks 062/771-783, so-
ba št. 57/III.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izgradnja sekundar-
ne kanalizacije cesta ob Rogoznici (ka-
nal A, kanal B BC ∅∅∅∅∅ 30, l = 376 m).

3. Orientacijska vrednost naročila:
13,200.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 1 mesec ali 30 koledarskih
dni, začetek 3. 8. 1998 in/ali zaključek
2. 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 v 20 dneh po objavi
v Uradnem listu RS, do 12. ure, na naslov:
Mestna občina Ptuj, prevzemnik Oddelek
za okolje, prostor in gospodarsko infrastruk-
turo, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, tel.
062/772-731, faks 062/771-783, soba
št. 54/III.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo na dan do-
stave ponudb ob 12.30, na naslovu: Mest-
na občina Ptuj, odpiranje vodi predsednik
komisije, Mestni trg 1, Ptuj, tel.
062/772-731, faks 062/771-783, soba
št. 2/I.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje v 27 dneh po odpiranju po-
nudb.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Mestna občina Ptuj, kont.
oseba Anton Purg, gr. inž., Mestni trg 1,
Ptuj, tel. 062/772-731, faks
062/771-783, soba št. 57/III.

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

Način plačila: z virmanskim nalogom na
račun številka: Mestna občina Ptuj, št.
52400-630-20701.

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: 60 dni od dne-

va odpiranja ponudb.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 14 dni po prejemu sklepa o izbiri izva-
jalca.

11. Splošno:
– naročnik si pridržuje pravico določiti

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

– če pride datum oddaje ponudbe na
dela prost dan, se šteje za oddajo ponudbe
naslednji delovni dan. Isto velja za odpiranje
ponudb.

Mestna občina Ptuj

Ob-4315
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za okolje in prostor – Geo-
detska uprava Republike Slovenije, kont.
oseba Vesna Belec, Zemljemerska ul. 12,
Ljubljana, tel. 178-49-18, faks 178-48-34,
soba št. P10, e-mail pisarna.gu@gu.si-
gov.mail.si.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine:
2.1. izdelava digitalnega ortofota –

1. območje,
2.2. izdelava digitalnega ortofota –

2. območje,
2.3. izdelava digitalnega ortofota –

3. območje,
2.4. izdelava digitalnega ortofota –

4. območje.
3. Orientacijska vrednost naročila:
2.1. 7,425.000 SIT,
2.2. 7,965.000 SIT,
2.3. 4,185.000 SIT,
2.4. 2,430.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek (za vse naloge) takoj po podpisu pogod-
be; zaključek, za vse naloge, 31. 10. 1998.

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

Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike v skla-
du z uredbo o višini zaščite domačih ponud-
nikov v postopku oddaje javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 47/97).

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 31. 7. 1998 do
9. ure, na naslov: Ministrstvo za okolje in
prostor – Geodetska uprava Republike Slo-
venije, prevzemnica Vesna Belec, Zemlje-
merska ulica 12, 1000 Ljubljana; tel.
178-49-18, faks 178-48-34, soba št. P 10,
e-mail pisarna.gu@gu.sigov.mail.si.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 31. 7. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Ministrstvo za okolje
in prostor – Geodetska uprava Republike
Slovenije, odpiranje vodi Janez Oven, Zem-
ljemerska ulica 12, Ljubljana, tel.
178-48-12, faks 178-49-09, soba št. P 22
(sejna soba), e-mail pisarna.gu@gu.si-
gov.mail.si.

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: Ministrstvo za okolje in pro-
stor – Geodetska uprava Republike Slove-
nije, kont. oseba Vesna Belec, Zemljemer-
ska ulica 12, Ljubljana, tel. 178-49-18, faks
178-48-34, soba št. P 10.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 24. 7. 1998 ob 12. uri.

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. 9. 1998.

Ob-4316
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za okolje in prostor – Geo-
detska uprava Republike Slovenije, kont.
oseba Vesna Belec, Zemljemerska ul. 12,
Ljubljana, tel. 178-49-18, faks 178-48-34,
soba št. P10, e-mail pisarna.gu@gu.si-
gov.mail.si.

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

žavnih topografskih kart srednjih meril z
izdelavo testnih listov.

3. Orientacijska vrednost naročila:
16,000.000 SIT.

4. Rok dokončanja del: zaključek 30. 3.
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 skla-
du z uredbo o višini zaščite domačih ponud-
nikov v postopku oddaje javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 47/97).

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 3. 8. 1998 do
12. ure, na naslov: Ministrstvo za okolje in
prostor – Geodetska uprava Republike Slo-
venije, prevzemnica Vesna Belec, Zemlje-
merska ulica 12, 1000 Ljubljana; tel.
178-49-18, faks 178-48-34, soba št. P 10,
e-mail pisarna.gu@gu.sigov.mail.si.

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

nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila.

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

Javno odpiranje ponudb bo 4. 8. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Ministrstvo za okolje
in prostor – Geodetska uprava Republike
Slovenije, odpiranje vodi Martin Smodiš,
Zemljemerska ulica 12, Ljubljana, tel.
178-48-10, faks 178-49-09, soba št. P 22
(sejna soba), e-mail pisarna.gu@gu.si-
gov.mail.si.

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: Ministrstvo za okolje in pro-
stor – Geodetska uprava Republike Slove-
nije, kont. oseba Vesna Belec, Zemljemer-
ska ulica 12, Ljubljana, tel. 178-49-18, faks
178-48-34, soba št. P 10.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 24. 7. 1998 ob 12. uri.

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: 4. 9. 1998.

Ministrstvo za okolje in prostor
Geodetska uprava Republike Slovenije

Ob-4317
Na podlagi 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: Nogometni klub Vipava, Glavni trg 15,
Vipava, kont. oseba Alojz Vitežnik, tel.
065/65-131, faks 065/65-805.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izgradnja slačilnic
in tribune na nogometnem stadionu v
Vipavi.

3. Orientacijska vrednost naročila:
15,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 15. 8. 1998 in/ali zaključek 20. 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 2. 7. 1998 do
11. ure, na naslov: Nogometni klub Vipava,
Glavni trg 15, 5271 Vipava, tel.
065/65-131, faks 065/65-805.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 29. 7. 1998
ob 13. uri, na naslovu: Občina Vipava, Glav-

ni trg 15, naročnik Nogometni klub Vipava,
Glavni trg 15, 5271 Vipava, odpiranje vodi
Alojz Vitežnik, tel. 065/65-131, faks
065/65-805.

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: Nogometni klub Vipava,
kont. oseba Alojz Vitežnik, Glavni trg 15,
Vipava, tel. 065/65-131, faks
065/65-805.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 17. 7. 1998 za 20.000 SIT.

Način plačila: z virmanom na račun šte-
vilka: 52010-678-63839.

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

Ponudba mora veljati do: 30. 9. 1998
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 15. 8. 1998
Nogometni klub Vipava

Št. 2/167/98 Ob-4319
Na podlagi 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, kont. ose-
ba Bogataj Marko, Gorenjska c. 46, Med-
vode, tel. 061/174-91-54, faks
061/174-91-62, e-mail savske-elektrar-
ne.lj@siol.net.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: dobava osebnih vo-

zil:
A) 1 kos osebno vozilo do 1800 ccm,

ca. 3,700.000 SIT,
B) 3 kos osebno vozilo do 1600 ccm,

ca. 7,900.000 SIT za vsa tri vozila.
3. Orientacijska vrednost naročila:

11,600.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: do 45 dni, začetek 1. 9.
1998 in/ali zaključek 15. 10. 1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 30. 7. 1998 do
15. ure, na naslov: Savske elektrarne Ljub-
ljana, prevzemnik vložišče, Dragan Cvetka,
Gorenjska c. 46, 1215 Medvode, tel.
061/174-91-58, faks 061/174-91-32.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 31. 7. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Savske elektrarne
Ljubljana, odpiranje vodi Polak Drago,
Gorenjska c. 46, Medvode, tel.
061/174-91-30, faks 061/174-91-32.
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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 7. 8. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Savske elektrarne Ljublja-
na, kont. oseba Bogataj Marko, Gorenjska
c. 46, Medvode, faks 061/174-91-62, tel.
061/174-91-54.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 17. 7. 1998 za 1.000 SIT.

Način plačila: na mestu prevzema ali na
žiro račun številka: 50106-601-27492.

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

Ponudba mora veljati do: 15. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 14. 8. 1998.

Št. 2/167/98 Ob-4320
Na podlagi 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, kont. ose-
ba Jaksetič Iztok, Gorenjska c. 46, Medvo-
de, tel. 061/174-91-76, faks
061/174-91-62, e-mail savske-elektrar-
ne.lj@siol.net.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: potrošni, računalniš-

ki in pisarniški material.
3. Orientacijska vrednost naročila:

5,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: do 12 mesecev, začetek
1. 9. 1998 in/ali zaključek 1. 9. 1999.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 30. 7. 1998 do
15. ure, na naslov: Savske elektrarne Ljub-
ljana, prevzemnik vložišče, Dragan Cvetka,
Gorenjska c. 46, 1215 Medvode, tel.
061/174-91-58, faks 061/174-91-62.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 31. 7. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Savske elektrarne
Ljubljana, odpiranje vodi Bogataj Marko, Go-
renjska c. 46, Medvode, tel.
061/174-91-54, faks 061/174-91-62.

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: Savske elektrarne Ljublja-
na, kont. oseba Jaksetič Iztok, Gorenjska
c. 46, Medvode, faks 061/174-91-62, tel.
061/174-91-76.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 17. 7. 1998 za 1.000 SIT.

Način plačila: na mestu prevzema ali na
žiro račun številka: 50106-601-27492.

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

Ponudba mora veljati do: 1. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 14. 8. 1998.
Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o.

Ob-4321
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

 ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: RS, 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: blago.
Navedba vsebine: pohištvena oprema

na Srednji zdravstveni šoli v Ljubljani –
II. faza.

3. Orientacijska vrednost naročila:
75,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 20. 8. 1998 in/ali zaključek 10. 9.
1998.

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

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

Nacenejša ponudba ni nujno najugod-
nejša.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 11. 8. 1998 do
9. ure, na naslov: LIZ Inženiring, d.d., prev-
zemnica Majda Krampelj, Vurnikova 2,
1000 Ljubljana, tel. 13-36-252, faks
319-245.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 11. 8. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Urad RS za šolstvo,
naročnik RS, Ministrstvo za šolstvo in šport,
odpiranje vodi Marina Cankar, 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 20. 9. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: LIZ Inženiring, d.d., kont.
oseba Janez Jereb, d.i.g, Vurnikova 2, Ljub-
ljana, tel. 13-36-252, faks 319-245.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 17. 7. 1998 za 10.000 SIT.

Način plačila: virmansko nakazilo, na ra-
čun številka: 50105-601-11966.

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. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 20. 9. 1998.

Ob-4322
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

 ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: RS, 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: blago.
Navedba vsebine: športna oprema na

Srednji zdravstveni šoli v Ljubljani –
II. faza.

3. Orientacijska vrednost naročila:
19,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 10. 8. 1998 in/ali zaključek 30. 8.
1998.

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

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

Nacenejša ponudba ni nujno najugod-
nejša.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 3. 8. 1998 do
9. ure, na naslov: LIZ Inženiring, d.d., prev-
zemnica Majda Krampelj, Vurnikova 2, V.
nadstropje, 1000 Ljubljana, tel. 13-36-252,
faks 319-245.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 3. 8. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Urad RS za šolstvo,
naročnik RS, Ministrstvo za šolstvo in šport,
odpiranje vodi Marina Cankar, 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 20. 9. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: LIZ Inženiring, d.d., kont.
oseba Janez Jereb, d.i.g, Vurnikova 2, Ljub-
ljana, tel. 13-36-252, faks 319-245.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 17. 7. 1998 za 10.000 SIT.

Način plačila: virmansko nakazilo, na ra-
čun številka: 50105-601-11966.

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. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 20. 9. 1998.
Ministrstvo za šolstvo in šport
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Ob-4323
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Telekom Slovenije, PE Maribor, kont.
oseba Vlado Jenuš, dipl. inž., Titova c. 38,
Maribor, tel. 062/44-251, faks
062/104-444.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izbira izvajalca za
izgradnjo KKO Mislinja – smer Mislinjski
graben.

3. Orientacijska vrednost naročila:
25,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 3 mesece, začetek 15. 10.
1998 in zaključek 15. 12. 1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 3. 8. 1998 do 8.
ure, na naslov: Telekom Slovenije, PE Mari-
bor, prevzemnik vložišče, Titova c. 38,
2001 Maribor, tel. 062/44-414, faks
062/104-444.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 4. 8. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Telekom Slovenije,
PE Maribor, odpiranje vodi Dušan Nova-
čan, dipl. prav., Titova c. 38, Maribor, tel.
062/44-400, faks 062/104-444.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 26. 8. 1998.

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

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 27. 7. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: gotovinsko plačilo na bla-
gajni Telekom Slovenije, PE Maribor.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Telekom Slovenije, PE Maribor, kont.
oseba Vlado Jenuš, dipl. inž., Titova c. 38,
Maribor, tel. 062/44-251, faks
062/104-444.

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

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

čila: 4. 9. 1998.
Telekom Slovenije, d.d.,

PE Maribor

Št. 663-05-004/98-011 Ob-4324
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za delo, družnino in socialne
zadeve, kont. oseba Bubanj Dunja, Kotni-
kova 5, Ljubljana, tel. 17-83-409, faks
061/178-3422, soba št. 37.

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

dvigal v Domu upokojencev Sežana
3. Orientacijska vrednost naročila:

12,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: 2 meseca in 14 dni, zače-
tek 17. 8. 1998 in/ali 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 31. 7. 1998 do
10. ure, na naslov: Ministrstvo za delo, dru-
žino in socialne zadeve, prevzemnik Darja
Naglič, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, tel.
17-83-430, faks 17-83-377, soba št. 20.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 31. 7. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve, odpiranje vodi
Damijana Peterlin, Kotnikova 5, Ljubljana,
tel. 17-83-384, faks 17-83-377, soba št.
36.

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

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

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Dom upokojencev Sežana,
kont. oseba dr. Jože Sila, Ivana Turšiča 6,
Sežana, tel. 067/72-741, 067/72-752,
faks 067/31-446.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
od 14. 7. 1998 do 27. 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: 7. 8. 1998.
Ministrstvo za delo, družino in socialne

zadeve

Št. 46 Ob-4325
Na podlagi 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 Her-
bert Glavič, dipl. inž. gradb., Mestni trg 1,
Ptuj, tel. 062/772-731, faks
062/771-783, soba št. 57/III.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: gradnja kanalizacij-
skega priključka Kramberger, Maroh, v
naselju Brstje pri Ptuju, v dolžini 231 m,
DN 200, PVC.

3. Orientacijska vrednost naročila:
5,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 20 delovnih dni, začetek
17. 8. 1998 in/ali zaključek 1. 9. 1998.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje v 20 dneh po objavi
v Uradnem listu RS, do 12. ure, na naslov:
Mestna občina Ptuj, prevzemnik Oddelek
za okolje, prostor in gospodarsko infrastruk-
turo, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, tel.
062/772-731, faks 062/771-783, soba
št. 54/III.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo na dan do-
stave ponudb ob 12.30, na naslovu: Mest-
na občina Ptuj, odpiranje vodi predsednik
komisije, Mestni trg 1, Ptuj, tel.
062/772-731, faks 062/771-783, soba
št. 2/I.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje v 7 dneh po odpiranju po-
nudb.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Mestna občina Ptuj, kont.
oseba Herbert Glavič, dipl. inž. gradb.,
Mestni trg 1, Ptuj, tel. 062/772-731, faks
062/771-783, soba št. 57/III.

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

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

9. Splošno
Naročnik si pridržuje pravico določiti

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

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

Ponudba mora veljati 60 dni od dneva
odpiranja ponudb.

Predvideni datum objave dodelitve
naročila: 14 dni po prejemu sklepa o izbiri
najugodnejšega ponudnika.
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Št. 45 Ob-4326
Na podlagi 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 Her-
bert Glavič, dipl. inž. gradb., Mestni trg 1,
Ptuj, tel. 062/772-731, faks
062/771-783, soba št. 57/III.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine:
– izgradnja podhoda pod železniško

progo na Ptuju z vstopnimi rampami,
– prestavitev in zaščita komunalnih

vodov, elektroinštalacij,
– prestavitev Rogozniške in Osojni-

kove ceste,
– javna razsvetljava.
3. Orientacijska vrednost naročila:

140,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: 12 mesecev, začetek
10. 9. 1998 in/ali zaključek 10. 9. 1999.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 10. 8. 1998 do
12. ure, na naslov: Mestna občina Ptuj,
prevzemnik Oddelek za okolje, prostor in
gospodarsko infrastrukturo, Mestni trg 1,
2250 Ptuj, tel. 062/772-731, faks
062/771-783, soba št. 54/III.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 11. 8. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Mestna občina Ptuj,
odpiranje vodi komisija, Mestni trg 1, Ptuj,
tel. 062/772-731, faks 062/771-783, so-
ba št. 2/I.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 10. 9. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Mestna občina Ptuj, kont.
oseba Herbert Glavič, dipl. inž. gradb.,
Mestni trg 1, Ptuj, tel. 062/772-731, faks
062/771-783, soba št. 57/III.

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

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

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

Ponudba mora veljati 60 dni od dneva
odpiranja ponudb.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 30 dni po objavi.

10. Splošno
Naročnik si pridržuje pravico določiti

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

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

Mestna občina Ptuj

Ob-4327
Na podlagi 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 Celje, kont.
oseba Hren Tatjana, Trg celjskih knezov 8,
Celje, tel. 063/481-511, faks
063/481-512, soba št. 14.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: gradbeno-obrtna in
instalacijska dela – rekonstrukcija ob-
jekta Ipavčeva 8, Celje.

3. Orientacijska vrednost naročila:
24,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 15. 8. 1998 in/ali zaključek 30. 9.
1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 31. 7. 1998 do
9. ure, na naslov: Stanovanjski sklad obči-
ne Celje, prevzemnik tajništvo, Trg celjskih
knezov 8, 3000 Celje, tel. 063/481-511,
faks 063/481-512.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 31. 7. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Stanovanjski sklad
občine Celje, odpiranje vodi komisija, Trg
celjskih knezov 8, Celje, tel. 063/481-511,
faks 063/481-512, soba št. 13.

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: Stanovanjski sklad občine
Celje, kont. oseba Hren Tatjana, tajništvo,
Trg celjskih knezov 8, Celje, tel.
063/481-511, faks 063/481-512, tajni-
štvo.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 22. 7. 1998 za 20.000 SIT.

Način plačila: ŽR – račun z oznako JN,
račun številka: 50700-652-25505, sklic na
št. 00 185.

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: 60 dni.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 21. 8. 1998.
Stanovanjski sklad občine Celje

Št. 347-05-013/98-1850-61 Ob-4328
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Mestna občina Maribor – Komunalna
direkcija, kont. oseba Selinšek Ladislav,
Slovenska 40, Maribor, tel.
062/2201-416, faks 062/226-551, soba
št. 107/I.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: rekonstrukcija Po-
breške ceste v dolžini ca. 500 m.

3. Orientacijska vrednost naročila:
45,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka del:
45 delovnih dni, začetek oktober 1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 20 dni po objavi
v Uradnem listu RS, na naslov: Mestna ob-
čina Maribor – Komunalna direkcija, prev-
zemnik vložišče – Milojka Film, Slovenska
40, 2000 Maribor, tel. 062/22010, faks
062/226-551, soba št. 210/II.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo prvi delovni
dan po oddaji ponudb, ob 8. uri, na naslo-
vu: Mestna občina Maribor, odpiranje vodi
mag. Boris Škerbinek, dipl. inž., Slovenska
40, Maribor, tel. 062/22010, faks
062/226-551, sejna soba II.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa v zakonskem roku.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Mestna občina Maribor –
Komunalna direkcija, kont. oseba Selinšek
Ladislav, Slovenska 40, Maribor, tel.
062/2201-416, faks 062/226-551, soba
št. 107/I.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
za 10.000 SIT.

Način plačila: virman, na račun številka:
51800-840-070-62233.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko.
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10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 60 dni.

Št. 353-20-16/96-1850-60 Ob-4329
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Mestna občina Maribor – Mestna upra-
va – Komunalna direkcija, Oddelek za gos-
podarske javne službe, kont. oseba Alenka
Juratič, Slovenska 40, Maribor, tel.
062/2201-415, faks 062/226-551, soba
št. 106/I.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izgradnja kanaliza-
cije, ureditve cest, izvedba hišnih pri-
ključkov in gradbena dela pri sanaciji
vodovoda v MČ Studenci po ulicah
Korytkova, del Šarhove, Kalohova, Kalo-
hova med Peksko in Limboško, Ul. J.
Mlakarja, del Funtkove, Vizoviškove, Po-
horskega bat. in Jocove.

3. Orientacijska vrednost naročila:
60,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 2,5 meseca in/ali 75
delovnih dni, začetek avgust 1998 in/ali
zaključek december 1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje 20 dni po objavi v
Uradnem listu RS, do 12. ure, na naslov:
Mestna občina Maribor – Mestna uprava –
Komunalna direkcija, Oddelek za gospo-
darske javne službe, prevzemnik vložišče
Komunalne direkcije, Slovenska 40, 2000
Maribor, tel. 062/2201-404, faks
062/226-551, soba št. 210/II.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo prvi delovni
dan po oddaji ponudb, ob 8. uri, na naslo-
vu: Mestna občina Maribor – Mestna upra-
va – Komunalna direkcija, Oddelek za gos-
podarske javne službe, odpiranje vodi mag.
Boris Škrbinek, dipl. inž. gr., Slovenska 40,
Maribor.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa v roku 7 dni od sprejetja sklepa.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Mestna občina Maribor –
Mestna uprava – Komunalna direkcija, Od-
delek za gospodarske javne službe, kont.
oseba Alenka Juratič, Slovenska 40, Mari-
bor, tel. 062/2201-415, faks
062/226-551, soba št. 106/I.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
20 dni od objave razpisa v Uradnem listu RS.

Način plačila: virman – 10.000 SIT, na
račun številka: 51800-840-070-62233.

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: 60 dni.

Mestna občina Maribor
Mestna uprava

Komunalna direkcija

Ob-4330
Na podlagi 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 Peter Blažej (Zdenka Pahor),
Erjavčeva 20, Nova Gorica, tel.
065/22-811, faks 065/25-939.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: prenova fasade in
notranjosti upravne stavbe naročnika v
Novi Gorici, Erjavčeva 20

3. Orientacijska vrednost naročila:
25,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 60 dni, začetek 1. 9. 1998,
zaključek 30. 10. 1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 6. 8. 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 oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila.

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

Javno odpiranje ponudb bo 10. 8. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Soške elektrarne
Nova Gorica, d.o.o., odpiranje vodi Peter
Blažej, Erjavčeva 20, Nova Gorica, tel.
065/22-811, faks 065/25-939.

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: Soške elektrarne Nova Go-
rica, d.o.o., kont. oseba Peter Blažej (Zden-
ka Pahor), Erjavčeva 20, Nova Gorica, tel.
065/22-811, faks 065/25-939.

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

Način plačila: virmanski nalog, 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: 30. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 4. 9. 1998.
Seng, d.o.o.,
Nova Gorica

Št. 0403-86/98-10 Ob-4331
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: RS varuh človekovih pravic, kont. oseba
Zoran Perše, Dunajska cesta 56, Ljubljana,
tel. 061/175-00-29, faks 061/175-00-40,
e-mail Zoran.Perse@varuh-rs.si.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: leasing osebnega

vozila z delovno prostornino do 3000
ccm in močjo motoja do 150 kW

3. Orientacijska vrednost naročila:
8,900.000 SIT.

4. Rok dokončanja del: zaključek 20. 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 30. 7. 1998 do
16. ure, na naslov: RS varuh človekovih
pravic, prevzemnik Zoran Perše, Dunajska
cesta 56, 1109 Ljubljana, tel.
061/175-00-29, faks 061/175-00-40,
e-mail Zoran.Perse@varuh-rs.si.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 23. 7. 1998
ob 10. uri, na naslovu: RS varuh človekovih
pravic, odpiranje vodi Jure Markič, Dunaj-
ska cesta 56, Ljubljana, tel.
061/175-00-10, faks 061/175-00-40,
e-mail Jure.Markic@varuh-rs.si.

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: RS varuh človekovih pra-
vic, kont. oseba Zoran Perše, Dunajska ce-
sta 56, Ljubljana, tel. 061/175-00-29, faks
061/175-00-40, e-mail Zoran.Perse@va-
ruh-rs.si.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 27. 7. 1998.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 20. 9. 1998.
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Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 17. 8. 1998.

RS Varuh človekovih pravic

Ob-4332
Na podlagi 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 Brežice, kont. oseba Branko
Blaževič, Cesta prvih borcev 18, Brežice,
tel. 0608/62-050, faks 0608/61-850, so-
ba št. 51.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: oprema za telovad-

nico pri OŠ Artiče
3. Orientacijska vrednost naročila:

5,000.000 SIT.
4. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 10. 8. 1998 do
12. ure, na naslov: Občina Brežice, Odde-
lek za splošno pravne zadeve in družbene
dejavnosti, prevzemnik sprejemna pisarna,
Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, tel.
0608/62-050, faks  0608/61-850, soba
št. 10.

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

Javno odpiranje ponudb bo 11. 8. 1998,
ob 10. uri, na naslovu: Občina Brežice, od-
piranje vodi Tadeja Hočevar, Cesta prvih
borcev 18, Brežice, tel. 0608/62-050, faks
0608/61-850, sejna soba.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 31. 8. 1998.

7. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Brežice, kont. ose-
ba Branko Blaževič, Cesta prvih borcev 18,
Brežice, tel. 0608/62-050, faks
0608/61-850, soba št. 51.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 24. 7. 1998.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 10. 11. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 4. 9. 1998.
Občina Brežice

Št. 60-1325/98 Ob-4333
Na podlagi 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 Bojan Kekec, JP Komunala, d.o.o.,

Podbevškova 12, Novo mesto, tel.
068/323-594, faks 068/323-816.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: strojni izkopi in pre-
vozne storitve ob popravilu okvar na vo-
dovodu

3. Orientacijska vrednost naročila:
16,000.000 SIT.

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

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 22. 7. 1998 do
14. ure, na naslov: JP Komunala, d.o.o.,
Novo mesto, prevzemnik JP Komunala,
d.o.o., Novo mesto, Podbevškova 12,
8000 Novo mesto, tel. 068/323-594, faks
068/323-816.

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 23. 7. 1998
ob 10. uri, na naslovu: JP Komunala, d.o.o.,
Novo mesto, Rozmanova 2, Novo mesto,
odpiranje vodi Žarko Kovačevič, dipl. inž.
gr., Rozmanova 2, Novo mesto, tel.
068/321-524, sejna soba.

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: JP Komunala, d.o.o., Novo
mesto, kont. oseba Zdenka Nadj, Podbevš-
kova 12, Novo mesto, tel. 068/323-594,
faks 068/323-816.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 21. 7. 1998 za 20.000 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 “Strojni izkopi in
prevozne storitve ob popravilu okvar na vo-
dovodu”.

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

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

čila: 7. 8. 1998.
JP Komunala, d.o.o., Novo mesto

Ob-4334
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Servis skupnih služb Vlade RS, kont.

oseba Duša Škulj, Gregorčičeva 27a, Ljub-
ljana, tel. 17-85-239, faks 17-85-579.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: oprema sejne dvo-

rane na Langusovi v Ljubljani s konfe-
renčnimi stoli in govorniškim pultom,
prezentacijska avdio-video oprema za
sejno dvorano na Langusovi

3. Orientacijska vrednost naročila:
35,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 20. 9. 1998 in zaključek 20. 10. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: usposobljenost in sposobnost ponud-
nika za realizacijo razpisane opreme, po-
nudbena cena, plačilni pogoji, rok izvedbe
del, garancijski rok, druge ugodnosti, ki jih
nudi ponudnik naročniku.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 18. 8. 1998 do
9. ure, na naslov: Servis skupnih služb Vla-
de RS, prevzemnica Mojca Gregorič, Gre-
gorčičeva 27a, 1000 Ljubljana, tel.
17-85-583, faks 17-85-579, glavna pisar-
na.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 18. 8. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Servis skupnih služb
Vlade RS, odpiranje vodi Danica Lasič, Gre-
gorčičeva 27a, Ljubljana, tel. 17-85-400,
faks 17-85-579, sejna soba.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 31. 8. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Servis skupnih služb Vlade
RS, kont. oseba Duša Škulj, Gregorčičeva
27a, Ljubljana, tel. 17-85-239, faks
17-85-579.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
od 10. 7. 1998 do 24. 7. 1998 vsak delov-
ni dan od 9. do 10. ure.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 20. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 14. 9. 1998.

Ob-4335
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Servis skupnih služb Vlade RS, kont.
oseba Alenka Lamovec, Gregorčičeva 27a,
Ljubljana, tel. 17-85-570, faks 17-85-579.
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2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine:
varianta A) najem opremljenih po-

slovnih prostorov v okvirni velikosti
653 m2 za potrebe Ministrstva za malo
gospodarstvo in turizem v ožjem območ-
ju mesta Maribor, vključno z najmanj pe-
timi zunanjimi parkirnimi mesti in dve-
ma garažnima mestoma,

varianta B) najem s postopnim odku-
pom opremljenih zgoraj navedenih po-
slovnih prostorov, vključno z navedenim
številom zunanjih parkirnih in garažnih
mest.

3. Orientacijska vrednost naročila:
2,425,000.000 SIT mesečno.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek najema predvidoma 1. 10. 1998 pod
varianto A) za nedoločen čas, pod varianto
B) po predlogu ponudnika.

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

pod varianto A): lokacijska ustreznost,
ustreznost poslovnih prostorov po dodatnih
merilih za najem poslovnih prostorov, kon-
kurenčnost cen, spreminjanje cen, plačilni
pogoji, druge ugodnosti, ki jih nudi ponud-
nik naročniku,

pod varianto B): lokacijska ustreznost,
ustreznost poslovnih prostorov po dodatnih
merilih za najem poslovnih prostorov, pogo-
ji postopnega odkupa poslovnih prostorov
in pisarniške opreme, konkurenčnost cen,
spreminjanje cen, plačilni pogoji, druge
ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naročniku.

Najcenejši ponudnik ni nujno, da je naju-
godnejši.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 2. 9. 1998 do 9.
ure, na naslov: Servis skupnih služb Vlade
RS, prevzemnica Mojca Gregorič, Gregori-
čeva 27a, 1000 Ljubljana, tel.
061/17-85-583, faks 061/17-85-579,
glavna pisarna.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 2. 9. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Servis skupnih služb
Vlade RS, odipranje vodi Bojan Bučinel,
Gregorčičeva 27a, Ljubljana, tel.
061/17-85-400, faks 061/17-85-579, sej-
na soba.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 24. 9. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Servis skupnih služb Vlade
RS, kont. oseba Alenka Lamovec, Gregor-
čičeva 27a, Ljubljana, tel. 061/17-85-570,
faks 061/17-85-579.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
od 13. 7. 1998 do 24. 7. 1998 vsak delov-
ni dan od 13. do 15. ure.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 1. 12. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 25. 9. 1998.
Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb Vlade

Št 5998 Ob-4336
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

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

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: za izgradnjo poslov-
nega prostora Dole pri Litiji.

3. Orientacijska vrednost naročila:
30,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 9. 1998 in zaključek 1. 3. 1999.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 30. 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
062/449-23-11, III. nadstropje.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 31. 7. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Pošta Slovenije,
d.o.o., odpiranje vodi komisija za izbor,
Slomškov trg 10, Maribor, tel.
062/449-200, faks 062/449-23-11, sej-
na soba III. nadstropje.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 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
062/449-23-11, III. nadstropje.

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

Način plačila: virman, splošna položnica
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. 7. 1998.

Št. 5998 Ob-4337
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

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

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nabava tovornega

vozila.
3. Orientacijska vrednost naročila:

18,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 1 mesec po sklenitvi po-

godbe.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 30. 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
062/449-23-11, III. nadstropje.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 31. 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 062/449-23-11, sej-
na soba III. nadstropje.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 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
062/449-23-11, III. nadstropje.

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: 31. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 28. 8. 1998.
Pošta Slovenije, d.o.o.

Maribor
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Ob-4338
Na podlagi 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 Niko So-
mrak, CKŽ 14, Krško, tel. 0608/22-771,
faks 0608/22-221.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: preplastitev cest v
Občini Krško.

3. Orientacijska vrednost naročila:
36,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: do konca septembra.
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 11. 8. 1998 do
10. ure, na naslov: Občina Krško, prevzem-
nik Niko Somrak, CKŽ 14, 8270 Krško, tel.
0608/22-771, faks 0608/22-221.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 11. 8. 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 28. 8. 1998.

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

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 7. 8. 1998 za 5.000 SIT.

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

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

Ponudba mora veljati do: 12. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 28. 8. 1998.

Ob-4339
Na podlagi 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 Niko So-
mrak, CKŽ 14, Krško, tel. 0608/22-771,
faks 0608/22-221.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: položitev osnovnih
asfaltov.

3. Orientacijska vrednost naročila:
99,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 20. 8.1998 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.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 11. 8. 1998 do
10. ure, na naslov: Občina Krško, prevzem-
nik Niko Somrak, CKŽ 14, 8270 Krško, tel.
0608/22-771, faks 0608/22-221.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 11. 8. 1998
ob 11.30, 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 28. 8. 1998.

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

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 7. 8. 1998 za 5.000 SIT.

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

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

Ponudba mora veljati do: 12. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 28. 8. 1998.

Ob-4340
Na podlagi 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 Niko So-
mrak, CKŽ 14, Krško, tel. 0608/22-771,
faks 0608/22-221.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: modernizacija cest
v Občini Krško.

3. Orientacijska vrednost naročila:
49,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 20. 8. 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.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 11. 8. 1998 do
10. ure, na naslov: Občina Krško, prevzem-
nik Niko Somrak, CKŽ 14, 8270 Krško, tel.
0608/22-771, faks 0608/22-221.

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

nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila.

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

Javno odpiranje ponudb bo 11. 8. 1998
ob 11. uri, 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 28. 8. 1998.

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

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 7. 8. 1998 za 5.000 SIT.

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

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

Ponudba mora veljati do: 12. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 28. 8. 1998.
Občina Krško

Št. 81-00/136 Ob-4341
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Elektro-Slovenija, d.o.o., kont. oseba
Mirjan Trampuž, Hajdrihova 2, Ljubljana, tel.
061/174-2446, faks 061/174-2707.

2. Predmet javnega naročila: dobava in
montaža kovinskih arhivskih poličnih re-
galov.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 8,000.000
SIT, čas razpisa: začetek 10. 7. 1998 in
zaključek 14. 8. 1998.

4. Rok izvedbe: 45 dni.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: so navedena v razpisni dokumentaciji.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 31. 7. 1998 do
9.30, na naslov: Elektro-Slovenija, d.o.o.,
prevzemnica Katarina Lipovec, Hajdrihova
2, 1000 Ljubljana, tel. 061/174-2511, faks
061/174-2502, soba št. 3 C 5.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Dobava in
montaža kovinskih arhivskih poličnih rega-
lov – Ne odpiraj” in številko objave javnega
razpisa v Uradnem listu RS.

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

Javno odpiranje ponudb bo 31. 7. 1998
ob 10. uri, na naslovu: ELES, d.o.o., Haj-
drihova 2, Ljubljana.

Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o., od-
piranje vodi Mirjan Trampuž, Hajdrihova 2,
IV. nadstropje, nasproti dvigala, Ljubljana,
tel. 061/174-2446, faks 061/174-2707,
soba št. 40/IV.
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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 17. 8. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Elektro-Slovenija, d.o.o.,
kont. oseba Petrič Milena, Hajdrihova 2,
Ljubljana, tel. 061/174-2551, faks
061/174-2502, soba št. 303.1.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 17. 7. 1998, med 10. in 12. uro za
117.150 SIT.

Način plačila: virmansko, na račun šte-
vilka: 50106-601-90093.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 24. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 14. 8. 1998.
Elektro-Slovenija, d.o.o.

Ob-4344
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

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

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

Navedba vsebine: dobava cestninskih
kabin.

3. Orientacijska vrednost naročila:
12,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 2 meseca.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 4. 8. 1998 do
9.30, na naslov: Javno podjetje za vzdrže-
vanje avtocest, d.o.o., prevzemnik tajniš-
tvo, Grič 54, 1001 Ljubljana, tel.
061/159-87-57, faks 061/159-01-49, so-
ba št. 308.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 4. 8. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Javno podjetje za
vzdrževanje avtocest, d.o.o., odpiranje vodi
Brane Bizjan, Grič 54, Ljubljana, tel.
061/159-87-57, faks 061/159-01-49, so-
ba št. 14a.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 26. 8. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Javno podjetje za vzdrževa-
nje avtocest, d.o.o., kont. oseba Brane Biz-
jan, Grič 54, Ljubljana, tel. 061/159-87-57,
faks 061/159-01-49, soba št. 303.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 31. 7. 1998 za 7.000 SIT.

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

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Javno podjetje za vzdrževanje avtocest,
d.o.o., AC baza Postojna, kont. oseba Mar-
jan Zavec, Industrijska cona 3, Postojna,
tel. 067/25-061, faks 067/25-307, vodja
AC baze.

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

Ob-4345
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: Javno podjetje za vzdrževanje avtocest,
d.o.o., kont. oseba Franjo Bezjak, Grič 54,
Ljubljana, tel. 061/159-87-57, faks
061/159-01-49, soba št. 308.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: dobava opreme za

video kontrolo kanalizacijskih cevi.
3. Orientacijska vrednost naročila:

15,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 2 meseca.
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 4. 8. 1998 do
8.30, na naslov: Javno podjetje za vzdrže-
vanje avtocest, d.o.o., prevzemnik tajniš-
tvo, Grič 54, 1001 Ljubljana, tel.
061/159-87-57, faks 061/159-01-49, so-
ba št. 308.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 4. 8. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Javno podjetje za
vzdrževanje avtocest, d.o.o., odpiranje vodi
Brane Bizjan, Grič 54, Ljubljana, tel.
061/159-87-57, faks 061/159-01-49, so-
ba št. 14a.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 26. 8. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Javno podjetje za vzdrževa-
nje avtocest, d.o.o., kont. oseba Brane Biz-

jan, Grič 54, Ljubljana, tel. 061/159-87-57,
faks 061/159-01-49, soba št. 303.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 31. 7. 1998 za 7.000 SIT.

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

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Javno podjetje za vzdrževanje avtocest,
d.o.o., AC baza Hrušica, kont. oseba Janez
Dovžan, Hrušica 224, Hrušica, tel.
064/871-251, faks 064/871-104, soba
št. 29.

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

Javno podjetje za vzdrževanje
avtocest, d.o.o., Ljubljana

Št. 137/98 Ob-4346
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Mestna občina Velenje, kont. oseba
Urad za javne gospodarske službe, Titov trg
1, Velenje, tel. 063/856-151, faks
063/854-642, soba št. 54/4.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: javni razpis za izbi-
ro izvajalca za adaptacijo podstrešja in
prizidavo Osnovne šole Pesje v Velenju.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 40,000.000
SIT, čas razpisa: začetek 10. 7. 1998 in
zaključek 31. 7. 1998.

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

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

Merila za izbiro izvajalca:
– cenovno ugodnejša ponudba, pri če-

mer najnižja cena ni merilo za izbor izvajalca
(40),

– fiksnost cen in plačilni pogoji (20),
– rok dokončanja (20),
– popolnost ponudbe (10),
– reference za tovrstna dela, podpisane

od investitorja (10).
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upo-

števane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo

predložene najkasneje do 31. 7. 1998 do
11.30, na naslov: Mestna občina Velenje,
prevzemnik Urad za javne gospodarske služ-
be – tajništvo urada, Titov trg 1, 3320 Vele-
nje, tel. 063/855-610, faks 063/854-642,
soba št. 54/4.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba za obnovo
podstrešja in prizidavo OŠ Pesje ” in števil-
ko objave javnega razpisa v Uradnem listu
RS.

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

Javno odpiranje ponudb bo 31. 7. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Mestna občina Vele-
nje, Urad za javne gospodarske službe, od-
piranje vodi Tone Brodnik, inž., Titov trg 1,
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Velenje, tel. 063/855-610, faks
063/854-642, soba št. 54/4.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje v roku 30 dni od odpiranja
ponudb.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Mestna občina Velenje,
kont. oseba tajništvo Urada za javne gospo-
darske službe, Titov trg 1, Velenje, tel.
063/855-610, faks 063/854-642, soba
št. 57/4.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 20. 7. 1998.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Mestna občina Velenje, kont. oseba To-
ne Brodnik, inž. var., Titov trg 1, Velenje,
tel. 0609/635-205, faks 063/854-642.

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

Ponudba mora veljati do 30. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 15. 8. 1998.

Št. 136/98 Ob-4347
Na podlagi 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: Gasilsko društvo Škale, Škale 85b, Ve-
lenje.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: zamenjava kritine
na gasilskem domu v Škalah.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 8,000.000
SIT, čas razpisa: začetek 10. 7. 1998 in
zaključek 31. 7. 1998.

4. Dobavni rok: 1 mesec.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

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

Merila za izbiro izvajalca:
– cenovno ugodnejša ponudba, pri če-

mer najnižja cena ni merilo za izbor izvajalca
(30),

– rok dokončanja (20),
– plačilni pogoji in fiksnost cen (20),
– reference za tovrstna dela (10),
– boniteta ponudnika (10),
– zagotavljanje kvalitete opravljenega de-

la (10).
Opozorilo: naročnik si pridržuje pravico

določiti eventualni manjši obseg del od raz-
pisanega z ozirom na razpoložljiva sredstva
ali odstopiti od pogodbe. V obeh primerih
ponudniki nimajo pravice do uveljavitve od-
škodnine iz tega naslova.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 31. 7. 1998, na
naslov: Gasilsko društvo Škale (ponudbe je
treba poslati po pošti), Škale 85b, 3320
Velenje.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba za zamenjavo
kritine – Ne odpiraj” in številko objave jav-
nega razpisa v Uradnem listu RS ter z na-
vedbo predmeta naročila.

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

Javno odpiranje ponudb bo 3. 8. 1998
ob 17. uri, na naslovu: Gasilsko društvo
Škale, Škale 85b, Velenje, sejna soba.

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

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

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Mestna občina Velenje,
kont. oseba tajništvo Urada za javne gospo-
darske službe, Titov trg 1, Velenje, tel.
063/855-610, faks 063/854-642.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
od 10. 7. 1998 do 20. 7. 1998, v tajništvu
Urada za javne gospodarske službe Mestne
občine Velenje.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Gasilsko društvo Škale, kont. osebi Te-
pej Stane, tel. 063/855-246 in Ramšak
Janez, tel. 063/856-151, Velenje, faks
063/854-642.

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

Ponudba mora veljati do 30. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 12. 8. 1998.
Mestna občina Velenje

Št. 110-1/98 Ob-4350A
Na podlagi 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: opravljanje storitev

pridobivanja objektov in razreševanje
problematike rušencev za potrebe grad-
nje zahodne obvoznice Maribora I. eta-
pa – od Obrežne ulice do Erjavčeve uli-
ce.

3. Orientacijska vrednost naročila:
48,800.000 SIT.

4. Rok dokončanja del: je najkasneje
9 mesecev po prejemu ustrezne dokumen-
tacije.

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 13. 8. 1998 do
10.30, na naslov: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, 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: Opravljanje storitev pridobivanja objek-

tov in razreševanje problematike rušencev
za potrebe gradnje zahodne obvoznice Ma-
ribora I. etapa – od Obrežne ulice do Erjav-
čeve ulice”. Na hrbtni strani mora biti ozna-
čen naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 13. 8. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Direkcija Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana.

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

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 4. 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 13. 8. 1998 za 3.400 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: Družba za državne ceste, d.o.o., Ljub-
ljana, kont. oseba Vesna Sodja, dipl. jur.,
Einspielerjeva 6, Ljubljana, tel.
061/13-22-241, faks 061/13-22-170.

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

Ponudba mora veljati do: 12. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 11. 9. 1998.

Št. 110-1/98 Ob-4350B
Na podlagi 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: dokončna odmera

avtoceste z regulacijami in deviacijami
AC odseka Slivnica–Fram–BDC.

3. Orientacijska vrednost naročila:
16,000.000 SIT.

4. Rok začetka del: z deli se prične takoj
po podpisu pogodbe.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 13. 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.
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Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za: Dokončna odmera avtoceste z regulaci-
jami in deviacijami AC odseka Slivnica–
Fram–BDC”. Na hrbtni strani mora biti oz-
načen naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 13. 8. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Direkcija Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana.

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

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 4. 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 13. 8. 1998 za 3.400 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: Družba za državne ceste, d.o.o., Ljub-
ljana, kont. oseba Damijana Borštnar, inž.,
Einspielerjeva 6, Ljubljana, tel.
061/13-22-241, faks 061/13-22-170.

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

Ponudba mora veljati do: 12. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 11. 9. 1998.

Št. 110-1/98 Ob-4350C
Na podlagi 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: strokovne podlage

za študijo primerjave variant odseka av-
toceste Beltinci–Pince.

3. Orientacijska vrednost naročila:
5,000.000 SIT.

4. Rok dokončanja del: rok izdelave raz-
pisanega dela je 90 dni po podpisu pogod-
be oziroma potrditvi ponudbe.

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
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: Strokovne podlage za študijo primerjave
variant odseka avtoceste Beltinci–Pince”.
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 11. uri, na naslovu: Direkcija Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana.

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

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 28. 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 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 naslo-

vu: Družba za državne ceste, d.o.o., Ljub-
ljana, kont. oseba Tatjana Zalokar, dipl. inž.,
Einspielerjeva 6, Ljubljana, tel.
061/13-22-241, faks 061/13-22-170.

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

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

čila: 4. 9. 1998.

Št. 110-1/98 Ob-4350Č
Na podlagi 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: sanacija vozišča na

avtocesti A1 Šentilj–Koper, pododsek
Razdrto–Postojna na odseku 656.

3. Orientacijska vrednost naročila:
140,000.000 SIT.

4. Rok dokončanja del: 15. 10. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 13. 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 vozišča na avtocesti A1 Šen-
tilj–Koper, pododsek Razdrto–Postojna na
odseku 656”. Na hrbtni strani mora biti oz-
načen naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 13. 8.
1998 ob 9. uri, na naslovu: Direkcija Re-
publike Slovenije za ceste, Tržaška 19,
Ljubljana.

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

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 2. 10. 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 13. 8. 1998 za 3.500 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: Družba za državne ceste, d.o.o., Ljub-
ljana, kont. oseba Svit Černe, dipl. inž.,
Einspielerjeva 6, Ljubljana, tel.
061/13-22-241, faks 061/13-22-170.

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

Ponudba mora veljati do: 12. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 9. 10. 1998.
Družba za avtoceste v

Republiki Sloveniji, d.d.

Št. 98 Ob-4351
Na podlagi 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 Gornji Petrovci, Gornji Petrovci
31/d, Petrovci, tel. 069/56-250, faks
56-250.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: preureditev pro-
storov Osnovne šole Gornji Petrovci

3. Orientacijska vrednost naročila:
14,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 1 mesec, začetek 17. 8.
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 30. 7. 1998 do
11. ure, na naslov: ZEU – Družba za načr-
tovanje in inženiring, d.o.o., Murska Sobo-
ta, Staneta Rozmana 5, prevzemnik Štefka
Kolmanko,  tel. 069/36-310, faks 31-312,
e-mail ZEU@siol.net.
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Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila.

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

Javno odpiranje ponudb bo 30. 7. 1998
ob 12. uri, na naslovu: ZEU – Družba za
načrtovanje in inženiring, d.o.o., Murska So-
bota, odpiranje vodi Marič Stanislav, dipl.
inž. gr., Staneta Rozmana 5, Murska Sobo-
ta, tel. 069/36-310, faks 31-312, sejna
soba.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 5. 8. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: ZEU – Družba za načrtova-
nje in inženiring, d.o.o., kont. oseba Štefka
Kolmanko, Staneta Rozmana 5, Murska So-
bota, tel. 069/36-310, faks 31-312.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 23. 7. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: z virmanom, na račun šte-
vilka: 51900-601-51516.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko, kont. oseba Lazar To-
maž, dipl. inž. arh., tel. 36-317.

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

Ponudba mora veljati do: 10. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 7. 8. 1998.
Občina Gornji Petrovci

Št. 98 Ob-4352
Na podlagi 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 Kobilje, Kobilje 35, Dobrovnik,
tel. 069/79-395, faks 79-395.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: nadaljevanje rekon-
strukcije obstoječe Osnovne šole v Ko-
bilju

3. Orientacijska vrednost naročila:
28,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: rok izvedbe del: avgust –
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, ponudbena ce-
na, reference o dosedanjih delih, plačilni
pogoji, garancijska doba, ugodnejši rok iz-
vedbe.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje 20. dan po objavi
razpisa do 12. ure, na naslov: ZEU – Druž-
ba za načrtovanje in inženiring, d.o.o.,
Murska Sobota, kuverte morajo biti za-
pečatene in vidno označene z napisom
“Ne odpiraj – Javni razpis za OŠ Kobilje”,
ter točnim naslovom ponudnika, prevzem-
nica Štefka Kolmanko, Staneta Rozmana

5, 9000 Murska Sobota, te. 069/36-321,
faks 31-312.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 30. 7. 1998
ob 13. uri, na naslovu: ZEU – Družba za
načrtovanje in inženiring, d.o.o., Murska So-
bota, odpiranje vodi Marič Stanislav, dipl.
inž. gr., Staneta Rozmana 5, Murska Sobo-
ta, tel. 069/36-322, faks 069/31-312, sej-
na soba.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najpozneje v 10 dneh od odpiranja po-
nudb.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: ZEU – Družba za načrtova-
nje in inženiring, d.o.o., Murska Sobota,
kont. oseba Štefka Kolmanko, Staneta Roz-
mana 5, Murska Sobota, tel. 069/36-321,
faks 31-312.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
na ZEU – Družba za načrtovanje in inženi-
ring, d.o.o., Staneta Rozmana 5, vsak de-
lovnik med 8. in 14. uro. Ponudniki jo lahko
dvignejo proti plačilu 10.000 SIT.

Način plačila: z virmanom na račun šte-
vilka: 51900-601-51516.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko, kont. oseba Marič
Stanislav, dipl. inž. gr.

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

Ponudba mora veljati do: 10. 9. 1998.
Občina Kobilje

Ob-4354
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: RS, 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: storitve.
Navedba vsebine: izdelava projektne

dokumentacije; PGD, PZR, PZL, PID za
Gimnazijo Ptuj.

3. Orientacijska vrednost naročila:
18,200.000 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 najugodnejša.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo

predložene najkasneje do 30. 7. 1998 do
14. ure (prispetje), na naslov: Projekt MR
Inženiring, d.d., prevzemnica Bojana Sovič,

d.i.a., Svetozarevska 10, Maribor 2000, tel.
062/2297030, 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 31. 7. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Urad RS za šolstvo,
naročnik RS, Ministrstvo za šolstvo in šport,
odpiranje vodi Marina Cankar, 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 septembra 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.a., Svetoza-
revska 10, Maribor, tel. 062/229-70-30,
faks 062/225-569, soba št. 418.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 17. 7. 1998 za 20.000 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: novembra

1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: avgust 1998.

Ob-4355
Na podlagi 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: blago.
Navedba vsebine: dobava in montaža

opreme za dijaški dom v Novi Gorici
3. Orientacijska vrednost naročila:

45,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek 15. 8. 1998 in/ali zaključek 15. 9.
1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 31. 7. 1998 do
10. ure, na naslov: LIZ Inženiring, d.d., prev-
zemnica Majda Krampelj, Vurnikova 2,
1000 Ljubljana, tel. 133-62-52, faks
319-245.

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

Javno odpiranje ponudb bo 31. 7. 1998
ob 12. uri, na naslovu: RS, Urad za šolstvo
RS, naročnik: Ministrstvo za šolstvo in šport,
odpiranje vodi Marina Cankar, 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 5. 9. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: LIZ Inženiring d.d., kont.
oseba Majda Krampelj, Vurnikova 2, Ljub-
ljana, tel. 133-62-52, faks 319-245.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 20. 7. 1998 za 30.000 SIT.

Način plačila: virmansko nakazilo, na ra-
čun številka: 50105-601-11966.

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: avgust 1998.
Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 110-1/93 Ob-4353A
Na podlagi 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-Direkcija
RS za ceste, kont. oseba Matej Lapajne,
dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-86, faks 061/178-80-36, so-
ba št. 203.

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

strukcije reg. ceste R 326 odsek 1166
Boštanj–Planina, od km 14+000 do km
18+890 (R2/424, odsek 1166 Boštanj–
Črnolica).

3. Orientacijska vrednost naročila:
8,000.000 SIT.

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

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 28. 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 IP rekonstrukcijo ceste Boštanj–Plani-
na.” – K. D. Na hrbtni strani mora biti ozna-
čen naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 28. 7. 1998
ob 13. uri, na naslovu: Ministrstvo za pro-

met in zveze-Direkcija RS za ceste, odpira-
nje 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 20. 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 19, Ljubljana, tel. 061/178-83-36,
faks 061/178-80-36, soba št. 416.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 17. 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: Družba za državne ceste, d.o.o., Ljub-
ljana, kont. oseba Karmen Dešman, dipl.
inž., Tržaška 19a, Ljubljana, tel.
061/178-84-11, faks 061/178-83-26, so-
ba št. 316.

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

Ponudba mora veljati do: 28. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 27. 8. 1998.

Št. 110-1/93 Ob-4353B
Na podlagi 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-Direkcija
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: storitve.
Navedba vsebine: PZI: rekonstrukcija

reg. ceste R 342/1265 Poljana–Šentvid
od km 18+700 do km 20+200 (R2/425,
odsek 1265 Poljana–Šentvid od
km 18+700 do km 20+200 (R2/425,
odsek 1265 Poljana–Velenje).

3. Orientacijska vrednost naročila:
9,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 4 mesecev.
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 29. 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 PZI rekonstrukcije ceste Poljana–Šen-
tvid.” – K. D. Na hrbtni strani mora biti ozna-
čen naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 29. 7. 1998
ob 13. uri, na naslovu: Ministrstvo za pro-
met in zveze-Direkcija RS za ceste, odpira-
nje 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 21. 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 19, Ljubljana, tel. 061/178-83-36,
faks 061/178-80-36, soba št. 416.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 17. 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: Družba za državne ceste, d.o.o., Ljub-
ljana, kont. oseba Karmen Dešman, dipl.
inž., Tržaška 19a, Ljubljana, tel.
061/178-84-11, faks 061/178-83-26, so-
ba št. 316.

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

Ponudba mora veljati do: 29. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 28. 8. 1998.

Št. 110-1/93 Ob-4353C
Na podlagi 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-Direkcija
RS za ceste, kont. oseba Matej Lapajne,
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: preplastitev ceste
R 2-447/290 Šentrupert–Ločica.

3. Orientacijska vrednost naročila:
10,000.000 SIT.

4. Rok dokončanja del: 31. 10. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 31. 7. 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 preplastitev ceste Šentrupert–Ločica.” –
J. G. Na hrbtni strani mora biti označen
naslov pošiljatelja.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
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Javno odpiranje ponudb bo 31. 7. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Ministrstvo za pro-
met in zveze-Direkcija RS za ceste, odpira-
nje 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 22. 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 17. 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: Družba za državne ceste, d.o.o., Ljub-
ljana, kont. oseba Janez Gorenc, dipl. inž.,
Tržaška 19a, Ljubljana, tel.
061/178-84-08, faks 061/178-83-26, so-
ba št.318.

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

Ponudba mora veljati do: 31. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 29. 9. 1998.

Št. 110-1/93 Ob-4353Č
Na podlagi 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-Direkcija
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. 203.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: preplastitev ceste
M 10-(R2/430) na odseku 274 Hoče–
Slovenska Bistrica od km 1.400 do km
2.600.

3. Orientacijska vrednost naročila:
22,000.000 SIT.

4. Rok dokončanja del: 30. 10. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 31. 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 – Preplasti-
tev ceste Hoče – Slovenska Bistrica.” –
D. P. Na hrbtni strani mora biti označen na-
slov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 31. 7. 1998
ob 13. uri, na naslovu: Ministrstvo za pro-
met in zveze-Direkcija RS za ceste, odpira-
nje 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 22. 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 17. 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: Družba za državne ceste, d.o.o., Ljub-
ljana, kont. oseba Dean Peršon, dipl. inž.,
Tržaška 19a, Ljubljana, tel.
061/178-84-11, faks 061/178-83-26, so-
ba št. 316.

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

Ponudba mora veljati do: 31. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 29. 9. 1998.

Št. 110-1/93 Ob-4353D
Na podlagi 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-Direkcija
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. 203.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: preplastitev ceste
M 10-(R2/437) na odseku 268 Šentilj–
Pesnica.

3. Orientacijska vrednost naročila:
87,000.000 SIT.

4. Rok dokončanja del: 30. 10. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 10. 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 Preplastitev ceste Šentilj–Pesnica.” –
D. P. Na hrbtni strani mora biti označen na-
slov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 10. 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 30. 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 17. 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: Družba za državne ceste, d.o.o., Ljub-
ljana, kont. oseba Dean Peršon, dipl. inž.,
Tržaška 19a, Ljubljana, tel.
061/178-84-11, faks 061/178-83-26, so-
ba št. 316.

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

Ponudba mora veljati do: 8. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 7. 10. 1998.

Št. 110-1/93 Ob-4353E
Na podlagi 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-Direkcija
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. 203.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: preplastitev ceste
M 10-(R2/430) na odseku 274 Hoče–
Slovenska Bistrica od km 2.750 do
6.500.

3. Orientacijska vrednost naročila:
58,000.000 SIT.

4. Rok dokončanja del: 30. 10. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 10. 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
Preplastitev ceste Hoče–Slovenska Bistri-
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ca.” – D. P. Na hrbtni strani mora biti ozna-
čen naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 10. 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 30. 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 17. 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: Družba za državne ceste, d.o.o., Ljub-
ljana, kont. oseba Dean Peršon, dipl. inž.,
Tržaška 19a, Ljubljana, tel.
061/178-84-11, faks 061/178-83-26, so-
ba št. 316.

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

Ponudba mora veljati do: 8. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 7. 10. 1998.

Št. 110-1/93 Ob-4353F
Na podlagi 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-Direkcija
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. 203.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: preplastitev ceste
M 10-(R2/430) na odseku 275 Sloven-
ska Bistrica in M 10 odsek 278 Tepa-
nje–Slovenske Konjice.

3. Orientacijska vrednost naročila:
69,000.000 SIT.

4. Rok dokončanja del: 30. 10. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 10. 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 Preplastitev ceste Tepanje–Slovenske
Konjice.” – D. P. Na hrbtni strani mora biti
označen naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 10. 8. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Ministrstvo za pro-
met in zveze-Direkcija RS za ceste, odpira-
nje 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 30. 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 17. 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: Družba za državne ceste, d.o.o., Ljub-
ljana, kont. oseba Dean Peršon, dipl. inž.,
Tržaška 19a, Ljubljana, tel.
061/178-84-11, faks 061/178-83-26, so-
ba št. 316.

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

Ponudba mora veljati do: 8. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 7. 10. 1998.

Št. 110-1/93 Ob-4353G
Na podlagi 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-Direkcija
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. 203.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: preplastitev ceste
M 10-(R2/430) na odseku 274 Hoče–
Slovenska Bistrica.

3. Orientacijska vrednost naročila:
65,000.000 SIT.

4. Rok dokončanja del: 30. 10. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 10. 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 Preplastitev ceste Hoče–Slovenska Bi-
strica.” – D. P. Na hrbtni strani mora biti
označen naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 10. 8. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Ministrstvo za pro-
met in zveze-Direkcija RS za ceste, odpira-
nje 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 30. 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 17. 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: Družba za državne ceste, d.o.o., Ljub-
ljana, kont. oseba Dean Peršon, dipl. inž.,
Tržaška 19a, Ljubljana, tel.
061/178-84-11, faks 061/178-83-26, so-
ba št. 316.

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

Ponudba mora veljati do: 8. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 7. 10. 1998.

Št. 110-1/93 Ob-4353H
Na podlagi 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-Direkcija
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. 203.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: preplastitev ceste
M 10-(R2/430) na odseku 277 Ložni-
ca–Tepanje.

3. Orientacijska vrednost naročila:
67,000.000 SIT.

4. Rok dokončanja del: 30. 10. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 10. 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
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za Preplastitev ceste Ložnica–Tepanje.” –
D. P. Na hrbtni strani mora biti označen
naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 10. 8. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Ministrstvo za pro-
met in zveze-Direkcija RS za ceste, odpira-
nje 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 30. 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 17. 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: Družba za državne ceste, d.o.o., Ljub-
ljana, kont. oseba Dean Peršon, dipl. inž.,
Tržaška 19a, Ljubljana, tel.
061/178-84-11, faks 061/178-83-26, so-
ba št. 316.

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

Ponudba mora veljati do: 8. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 7. 10. 1998.

Št. 110-1/93 Ob-4353I
Na podlagi 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-Direkcija
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. 203.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: rekonstrukcija ce-
ste G1-2 odsek 1313 (R 354/1313) Or-
mož–Središče ob Dravi od km 7.755 do
km 8.625.

3. Orientacijska vrednost naročila:
99,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 6 mesecev.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 10. 8. 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 Rekonstrukcija ceste Ormož–Središče
ob Dravi.” – D. P. Na hrbtni strani mora biti
označen naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 10. 8. 1998
ob 13. uri, na naslovu: Ministrstvo za pro-
met in zveze-Direkcija RS za ceste, odpira-
nje 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 2. 10. 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 17. 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: Družba za državne ceste, d.o.o., Ljub-
ljana, kont. oseba Dean Peršon, dipl. inž.,
Tržaška 19a, Ljubljana, tel.
061/178-84-11, faks 061/178-83-26, so-
ba št. 316.

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

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

čila: 9. 10. 1998.

Št. 110-1/93 Ob-4353J
Na podlagi 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-Direkcija
RS za ceste, kont. oseba Matej Lapajne,
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: preplastitev ceste
G1-5/282 (M 10/282) Višnja vas–Ce-
lje.

3. Orientacijska vrednost naročila:
80,000.000 SIT.

4. Rok dokončanja del: 30. 10. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 11. 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 Preplastitev ceste Višnja vas–Celje.” –
J. G. Na hrbtni strani mora biti označen na-
slov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 11. 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 3. 10. 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 17. 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: Družba za državne ceste, d.o.o., Ljub-
ljana, kont. oseba Janez Gorenc, dipl. inž.,
Tržaška 19a, Ljubljana, tel.
061/178-84-08, faks 061/178-83-26, so-
ba št. 318.

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

Ponudba mora veljati do: 11. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 10. 10. 1998.

Št. 110-1/93 Ob-4353K
Na podlagi 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-Direkcija
RS za ceste, kont. oseba mag. Vladimir Oš-
tir, 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 1-207, odsek 1057 Godovič–Črni vrh
in odsek 1058 Črni vrh–Col.

3. Orientacijska vrednost naročila:
57,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 30 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
predložene najkasneje do 11. 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.
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Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za Preplastitev ceste Godovič–Črni vrh–
Col.” – M. D. Na hrbtni strani mora biti
označen naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 11. 8. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Ministrstvo za pro-
met in zveze-Direkcija RS za ceste, odpira-
nje 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 3. 10. 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 17. 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: Družba za državne ceste, d.o.o., Ljub-
ljana, kont. oseba Miloš Dernovšek, inž.,
Tržaška 19a, Ljubljana, tel.
061/178-84-01, faks 061/178-83-26, so-
ba št. 323.

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

Ponudba mora veljati do: 11. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 10. 10. 1998.

Št. 110-1/93 Ob-4353L
Na podlagi 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-Direkcija
RS za ceste, kont. oseba Božo Kordin, dipl.
inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-28, faks 061/178-80-36, so-
ba št. 208.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: modernizacija regio-
nalne ceste R 1351 Podmeja
(R2-427/1351).

3. Orientacijska vrednost naročila:
117,086.799 SIT.

4. Rok dokončanja del: 31. 12. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 11. 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 Modernizacija ceste Podmeja” – F. S.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 11. 8. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Ministrstvo za pro-
met in zveze-Direkcija RS za ceste, odpira-
nje 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 3. 10. 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 17. 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: Družba za državne ceste, d.o.o., Ljub-
ljana, kont. oseba Franci Steklasa, dipl. inž.,
Tržaška 19a, Ljubljana, tel.
061/178-84-00, faks 061/178-83-26, so-
ba št. 323.

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

Ponudba mora veljati do: 11. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 10. 10. 1998.

Št. 110-1/93 Ob-4353M
Na podlagi 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-Direkcija
RS za ceste, kont. oseba dr. Miklavž Če-
pon, dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-91, faks 061/178-80-36, so-
ba št. 206.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izgradnja Taborske-
ga mostu–Preddvor na cesti R1/210
(R 319) s priključnimi cestami.

3. Orientacijska vrednost naročila:
106,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 7 mesecev.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 11. 8. 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 Izgradnja Taborskega mostu v Preddvo-
ru.” – P. S. Na hrbtni strani mora biti ozna-
čen naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 11. 8. 1998
ob 13. uri, na naslovu: Ministrstvo za pro-
met in zveze-Direkcija RS za ceste, odpira-
nje 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 3. 10. 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 17. 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: Družba za državne ceste, d.o.o., Ljub-
ljana, kont. oseba Sašo Pirc, grad. teh.,
Tržaška 19a, Ljubljana, tel.
061/178-84-03, faks 061/178-83-26, so-
ba št. 321.

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

Ponudba mora veljati do: 11. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 10. 10. 1998.

Št. 110-1/93 Ob-4353N
Na podlagi 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-Direkcija
RS za ceste, kont. oseba Matej Lapajne,
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: modernizacija regio-
nalne ceste R 368/1351 Marija Reka–
Podmeja (R 2-427).

3. Orientacijska vrednost naročila:
132,030.783 SIT.

4. Rok dokončanja del: 31. 8. 1999.
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 12. 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.
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Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za Modernizacija ceste Marija Reka.” – F. S.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 12. 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 4. 10. 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 17. 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: Družba za državne ceste, d.o.o., Ljub-
ljana, kont. oseba Franci Steklasa, dipl. inž.,
Tržaška 19a, Ljubljana, tel.
061/178-84-00, faks 061/178-83-26, so-
ba št. 323.

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

Ponudba mora veljati do: 12. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 11. 10. 1998.

Št. 110-1/93 Ob-4353O
Na podlagi 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-Direkcija
RS za ceste, kont. oseba Božo Kordin, dipl.
inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-28, faks 061/178-80-36, so-
ba št. 208.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: rekonstrukcija ma-
gistralne ceste M 10/9 odsek 1185 Tr-
bovlje–Hrastnik (G2-108 odsek 1185).

3. Orientacijska vrednost naročila:
482,939.756 SIT.

4. Rok dokončanja del: 31. 11. 1999.
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 12. 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 Rekonstrukcija ceste Trbovlje–Hrastnik.”
– F. S. Na hrbtni strani mora biti označen
naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 12. 8. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Ministrstvo za pro-
met in zveze-Direkcija RS za ceste, odpira-
nje 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 4. 10. 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 17. 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: Družba za državne ceste, d.o.o., Ljub-
ljana, kont. oseba Franci Steklasa, dipl. inž.,
Tržaška 19a, Ljubljana, tel.
061/178-84-00, faks 061/178-83-26, so-
ba št. 323.

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

Ponudba mora veljati do: 12. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 11. 10. 1998.

Št. 110-1/93 Ob-4353P
Na podlagi 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-Direkcija
RS za ceste, kont. oseba Matej Lapajne,
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: rekonstrukcija ce-
ste 4 (M 10-8) odsek 1282 Velika Pire-
šica od km 4.330 do km 5.210.

3. Orientacijska vrednost naročila:
145,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 9. 1998 in/ali zaključek 15. 4. 1999.

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 12. 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 Rekonstrukcija ceste Velika Pirešica.” –
J. V. Na hrbtni strani mora biti označen na-
slov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 12. 8. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Ministrstvo za pro-
met in zveze-Direkcija RS za ceste, odpira-
nje 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 5. 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 17. 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: Družba za državne ceste, d.o.o., Ljub-
ljana, kont. oseba Jože Vengust, inž., Gle-
dališka 2, Celje, tel. 063/484-363, faks
063/484-363.

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

Ponudba mora veljati do: 12. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 11. 10. 1998.

Št. 110-1/93 Ob-4353R
Na podlagi 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-Direkcija
RS za ceste, kont. oseba Matej Lapajne,
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: rekonstrukcija ce-
ste 5 (M 10-3) odsek 328 Debro–Laško
od km 9.340 do km 10.150.

3. Orientacijska vrednost naročila:
120,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 9. 1998 in/ali zaključek 25. 4. 1999.

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 12. 8. 1998 do
12.30, na naslov: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, prevzemnik vložišče, Tr-
žaška 19a, 1000 Ljubljana, tel.
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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 Rekonstrukcija ceste Debro–Laško.” –
J. V. Na hrbtni strani mora biti označen na-
slov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 12. 8. 1998
ob 13. uri, na naslovu: Ministrstvo za pro-
met in zveze-Direkcija RS za ceste, odpira-
nje 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 5. 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 17. 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: Družba za državne ceste, d.o.o., Ljub-
ljana, kont. oseba Jože Vengust, inž., Gle-
dališka 2, Celje, tel. 063/484-363, faks
063/484-363,.

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

Ponudba mora veljati do: 12. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 11. 10. 1998.
Ministrstvo za promet in zveze-

Direkcija RS za ceste

Ob-4357
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Telekom Slovenije, d.d., kont. oseba
Alojz Markun, dipl. inž., Cigaletova 15, Ljub-
ljana, tel. 061/130-48-45, faks
061/134-45-15, soba št. 1102 B, e-mail:
alojz.markun@telekom.si.

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

Navedba vsebine: digitalni radiorelej-
ni sistemi na 15 relacijah zmogljivosti
4 × in 16 × 2 Mbit/s, antene in antenske
konstrukcije s pripadajočo montažo in
umerjanjem naprav ter izdelavo projekt-
ne dokumentacije.

Naročnik si pridržuje pravico do spre-
membe naročenih količin opreme do ±15%
in storitev do ±10%.

3. Orientacijska vrednost naročila:
145,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 5 mesecev.

Rok za začetek je 2 meseca po podpisu
pogodbe in zaključek del 5 mesecev po
podpisu pogodbe.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 10. 8. 1998 do
12. ure, na naslov: Telekom Slovenije, d.d.,
prevzemnik tajništvo Sektorja za investicije,
Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, tel.
061/130-48-55, faks 061/134-45-15, so-
ba št. 300/III.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 10. 8. 1998
ob 13. uri, na naslovu: Telekom Slovenije,
d.d., odpiranje vodi predsednik komisije
Sonny Beronja, dipl. jur., Cigaletova 15,
Ljubljana, soba št. 801/VIII.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 10. 9. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Telekom Slovenije, d.d.,
kont. oseba tajništvo Sektorja za investicije,
Cigaletova 15, Ljubljana, tel.
061/130-48-45, faks 061/134-45-15, so-
ba št. 300/III.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 20. 7. 1998 za 15.000 SIT.

Način plačila: virmansko, na račun šte-
vilka: 50100-601-35407.

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 9. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 20. 9. 1998.
Telekom Slovenije, d.d.

Št. 428/98 Ob-4358
Na podlagi 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: Klinični center v Ljubljani, kont. oseba
Iztok Povše, dipl. ek., Poljanski nasip 58,
Ljubljana, tel. 061/1431-100, faks
061/1431-254.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: odstranjevanje do-
trajanega tlaka in odvoz na deponijo.

Dobava in polaganje finalnega tlaka
linolej DLW deb. 2,5 mm, v tekaču z
varjenimi stiki, s pripravo podlage –
2 × izravnalna masa z 2 × brušenjem ter
s kompletno izdelavo zaokrožnice viši-
ne 10 cm.

3. Orientacijska vrednost naročila:
7,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 12 mesecev.

Javno naročilo se nanaša na popravilo
poškodovanih tlakov v objektu Kliničnega
centra  – Travmatološka klinika in se bodo
dela izvajala po potrebi na poziv naročnika.

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

Druga merila so:

Merilo Vrednost merila v %

1. Ponudbena cena 50
2. Garancija 20
3. Kvaliteta 20
4. Reference 10
Skupaj 100

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. ure, na naslov: Komercialni sektor Klinič-
nega centra v Ljubljani, prevzemnik tajniš-
tvo Komercialnega sektorja/soba 13, Po-
ljanski nasip 58, 1000 Ljubljana, tel.
061/1431-100, faks 061/1431-254.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 22. 7. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Klinični center v
Ljubljani, odpiranje vodi Iztok Povše, dipl.
ek., Zaloška cesta 7, Ljubljana, predavalni-
ca IV./I. nad. gl. stavbe KC.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 6. 8. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Komercialni sektor Klinič-
nega centra v Ljubljani, kont. oseba Kar-
men P. Tršelič, v.u.d., Poljanski nasip 58/I.
nadstropje – soba 15, Ljubljana, tel.
061/1431-100 ali 061/1431-122, faks
061/1431-254.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 21. 7. 1998 za 10.000 SIT.

Način plačila: neposredno pred dvigom
razpisne dokumentacije na blagajni Klinič-
nega centra, Bohoričeva 28 – vsak delovni
dan med 9. in 12. uro.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Klinični center v Ljubljani, kont. oseba
Iztok Povše, dipl. ek., Poljanski nasip 58,
Ljubljana, tel. 061/1431-100, faks
061/1431-254.

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: 14. 8. 1998.
Klinični center Ljubljana

Št. 2.0.-3394/98 Ob-4359
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: Slovenske železnice, d.d., Infrastruktu-
ra, kont. oseba Miomir Lazić, dipl. geol.,
Kolodvorska 11, Ljubljana, tel.
061/29-14-587, faks 061/13-36-037.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izvedba sanacije po-
bočja v km 6 + 960/7 + 100, na progi
Divača (Prešnica)–Koper.

3. Orientacijska vrednost naročila:
6,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 1 mesec.

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 9.
ure, na naslov: Slovenske železnice, d.d.,
Infrastruktura, Kolodvorska 11, 1506 Ljub-
ljana, soba št. 20.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 4. 8. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Slovenske železni-
ce, d.d., Infrastruktura, odpiranje vodi ko-
misija naročnika, Kolodvorska 11, Ljublja-
na, steklena dvorana.

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

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

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: SŽ – Sekcija za vzdrževa-
nje prog Postojna, kont. oseba Karmen Jur-
ca, gr. inž., Kolodvorska 25A, Postojna, tel.
067/25-043, faks 067/25-820, soba št.
4.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 31. 7. 1998 za 10.000 SIT.

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

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 3. 10. 1998.

Št. 2.0.-3394/98 Ob-4360
Na podlagi 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 Miomir Lazić, dipl. geol.,
Kolodvorska 11, Ljubljana, tel.
061/29-14-587, faks 061/13-36-037.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izvedba sanacije po-
bočja v km 589 + 650/750 in
593 + 050, na progi Ljubljana–Sežana.

3. Orientacijska vrednost naročila:
14,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 1,5 meseca ali 45 dni.

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
9. ure, na naslov: Slovenske železnice, d.d.,
Infrastruktura, soba št. 20.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 4. 8. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Slovenske železni-
ce, d.d., Infrastruktura, odpiranje vodi ko-
misija naročnika, Kolodvorska 11, Ljublja-
na, steklena dvorana.

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

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

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo: SŽ – Sekcija za vzdrževanje, kont.
oseba Karmen Jurca, gr. inž., Kolodvorska
25A, Postojna, tel. 067/25-043, faks
067/25-820, soba št. 4.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 31. 7. 1998 za 10.000 SIT.

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

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 3. 10. 1998.

Št. 2.0.-3394/98 Ob-4361
Na podlagi 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
Korbar Peter, Kolodvorska 11, Ljubljana,
tel. 061/291-45-96, faks 061/133-51-50,
soba št. 369.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: dobava progovnega

kabla ter pripadajoče opreme in mate-
riala za kabliranje na odseku proge Piv-
ka–Ilirska Bistrica–državna meja.

3. Orientacijska vrednost naročila:
80,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 2 meseca ali 60 dni, zače-
tek 1. 9. 1998 in/ali zaključek 31. 10.
1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 7. 8. 1998 do
9.30, na naslov: Slovenske železnice, d.d.,
Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana, tel.
061/29-14-584, faks 061/13-36-037, so-
ba št. 205.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 12. 8. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Slovenske železnice,
d.d., odpiranje vodi komisija naročnika, Ko-
lodvorska 11, Ljubljana, steklena dvorana.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 31. 8. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Slovenske železnice, d.d.,
kont. oseba Peter Korbar, Kolodvorska 11,
Ljubljana, tel. 061/291-45-96, faks
061/133-51-50, soba št. 369.

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. 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. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve

naročila: 2. 9. 1998.
Slovenske železnice, d.d.

Infrastruktura

Št. 2222/98 Ob-4363
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) in navodila o vsebini in obliki
obrazcev za objavo razpisa v Uradnem listu
RS in določitvi enotnih obrazcev za objavo
(Ur. l. RS, št. 47/98) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za

izvedbo komasacijskih del na območju
k.o. Adrijanci in k.o. Košarovci z

naslednjo vsebino
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Občina Gornji Petrovci, kont. oseba
Franc Šlihthuber, župan Občine Gornji Pe-
trovci, tel. 069/56-250.

2. Predmet javnega naročila:
Izvedba komasacije:
– elaborat obstoječega stanja zemljišč

na komasacijskem območju,
– elaborat vrednotenja zemljišč na ko-

masacijskem območju,
– idejna zasnova ureditve komasacijske-

ga območja,
– elaborat nove razdelitve zemljišč na ko-

masacijskem območju.
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3. Orientacijska vrednost naročila
Za dela v k.o. Adrijanci – 57,000.000

SIT;
Za dela v k.o. Košarovci – 8,300.000

SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del
Začetek, dokončanje, kakor tudi sama

izvedba komasacijskih del je v odvisnosti
od Republike Slovenije, Ministrstva za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehrano – Javni raz-
pis za zbiranje zahtevkov za dodelitev nepo-
vratnih sredstev iz naslova intervencij za ce-
lostno urejanje podeželja in obnovo vasi za
leto 1998, javni razpis 7 (Ur. l. RS, št.
47/98). Kolikor Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano vlogi ne bo ugodilo,
se dela, ki so predmet tega javnega razpi-
sa, ne bodo izvajala.

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

– cena,
– opcija ponudbe in plačilni pogoji,
– zavarovanje resnosti ponudbe,
– zavarovanje kvalitete izvedenih del,
– garancijski rok za izvedena dela.
6. Rok za vložitev ponudb
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo

predložene oziroma bodo prišle po pošti na
naslov: Občina Gornji Petrovci, Gornji Pe-
trovci 31/d, 9203 Gornji Petrovci in sicer
najkasneje do 27. julija 1998 do 12. ure.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 28. julija
1998 ob 11. uri, na sedežu Občine Gornji
Petrovci, Gornji Petrovci 31/d – sejna so-
ba.

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

O izidu javnega razpisa bodo ponudniki
obveščeni najkasneje v desetih dneh od od-
piranja ponudb.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Gornji Petrovci, pri
pooblaščeni delavki občinske uprave.

Razpisna dokumentacija in ostale infor-
macije so na razpolago od 10. julija 1998
dalje na gornjem naslovu.

Občina Gornji Petrovci

Št. 360-01-5/98-1615 Ob-4364
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavlja Stanovanjski sklad
Občine Ljutomer

javni razpis
za izbiro izvajalca izgradnje vrstnih

hišic v stanovanjski coni na Razlagovi
ulici v Ljutomeru

1. Investitor: Stanovanjski sklad Občine
Ljutomer, Vrazova 1, Ljutomer.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela – izgradnja vrstnih hišic na Razlagovi
ulici v Ljutomeru (do 3. grad. faze z zuna-
njim stavbnim pohištvom in fasado).

3. Orientacijska vrednost naročila zna-
ša:

– za eno stanovanjsko enoto v dvojčku
6,500.000 SIT,

– za eno stanovanjsko enoto v petorčku
6,000.000 SIT.

4. Rok za začetek del je september
1998, dela morajo biti končana v treh me-
secih.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be: ponudbena cena, plačilni pogoji, rok
izvedbe del, morebitne ugodnosti, ki jih nu-
di ponudnik pri večjem številu izgradnje hiš
(ugodni plačilni pogoji, odlog plačil, krediti-
ranje, popusti pri večjem številu stanovanj-
skih enot), garancije, reference ponudnika,
upoštevanje razpisnih pogojev.

V ponudbi mora biti kot opcija zajeta ce-
na izgradnje enega, dveh ali treh petorčkov
ter enega, dveh,... do šestih dvojčkov.

6. Pogodba se bo podpisala za izgrad-
njo najmanj enega petorčka in enega dvojč-
ka.

7. Rok za oddajo ponudbe je do 31. 7.
1998 do 12. ure v zapečateni kuverti z oz-
nako “Ponudba – Ne odpiraj – Razlagova”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS, na naslov Stanovanjski sklad
Občine Ljutomer, Vrazova ul. 1, 9240 Lju-
tomer.

8. Odpiranje ponudb bo dne 31. 7.
1998 ob 13. uri v prostorih sejne sobe
Občine Ljutomer, Vrazova 1, III. nadstropje,
ki ga bo vodil predsednik komisije za vode-
nje postopka oddaje javnega naročila.

9. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri v
roku 15 dni od javnega odpiranja ponudb.

10. Razpisno dokumentacijo lahko zain-
teresirani dvignejo na Odseku za GJS, oko-
lje in prostorsko planiranje Občine Ljuto-
mer, Vrazova 1, tel. 069/81-712, faks
069/81-610, pri Lilijani Koser, soba št.
216.

Pred dvigom dokumentacije je potrebno
plačati stroške v višini 5.000 SIT na ŽR
Stanovanjskega sklada Občine Ljutomer, št.
51930-652-23264, kar ponudnik dokaže s
potrdilom o plačilu.

11. Nepravilno opremljene, nepopolne,
nejasne in nepravočasno prispele ponudbe
bodo v postopku odpiranja izločene.

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

Stanovanjski sklad Občine Ljutomer

Ob-4365
Na podlagi 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 zdravstvo RS in Splošna
bolnišnica Celje, Oblakova 5, Celje, kont.
oseba Dušan Kragelj, dipl. inž., tel.
063/441-133, faks 063/485-701.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: dokončanje gradnje
nefrološkega oddelka z dializo.

Naročilo obsega gradbena, obrtniška in
instalacijska dela.

3. Orientacijska vrednost celotnega na-
ročila: 150,000.000 SIT, od tega v letu
1998 – 100,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del

Začetek del po sklenitvi pogodbe sklad-
no s terminskim planom, trajanje 6 mese-
cev.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika: merila so razvidna iz razpisne do-
kumentacije.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do torka 11. 8. 1998
do 12. ure, na naslov: Splošna bolnišnica
Celje, prevzemnik Marjana Žabkar – tajniš-
tvo službe za preskrbo in vzdrževanje, Obla-
kova 5, Celje, tel. 063/441-133, faks
063/485-701.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo v torek,
11. 8. 1998 ob 13. uri, na naslovu Splošna
bolnišnica Celje, Oblakova 5, Celje, v klet-
nih prostorih bolnišnice – sejna soba kirur-
gije. Odpiranje vodi predsednik strokovne
komisije.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do  25. 8. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Splošna bolnišnica Celje,
Oblakova 5, tajništvo službe za preskrbo in
vzdrževanje – Marjana Žabkar, tel.
063/441-133, faks 063/485-701. Razpi-
sna dokumentacija je na razpolago vsak de-
lovnik od 8. do 12. ure, od dneva objave
tega razpisa do 17. 7. 1998 za 40.000
SIT.

Način plačila: negotovinsko, na žiro ra-
čun številka 50700-603-31871 pred dvi-
gom razpisne dokumentacije.

9. Ostali podatki
Ogled prostorov bo možen po predhod-

nem dogovoru. Ogled bo vodil Dušan Kra-
gelj, dipl. inž., Oblakova 5, Celje, tel.
063/441-133, faks 063/485-701, ki daje
tudi pisne informacije ponudnikom. Infor-
macije se dajejo samo na podlagi pisnih
vprašanj, oziroma vprašanj po faksu. Pisni
odgovori bodo posredovani vsem, ki so
dvignili razpisno dokumentacijo.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

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

čila 4. 9. 1998.
Splošna bolnišnica Celje

Ob-4367
Na podlagi 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 zdravstvo RS in Splošna
bolnišnica Maribor, Ljubljanska 5, Maribor,
kontaktna oseba Peter Weisensteiner, dipl.
inž., tel. 062/317-221, faks 062/511-388.
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2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: projektiranje oče-
snega in ORL oddelka (PGD, PZR, PZI).

3. Orientacijska vrednost naročila:
30,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 120 dni, začetek po skle-
nitvi pogodbe, skladno s terminskim pla-
nom. Rok vsebuje tudi 21 dni za recenzije.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika: cena in druga merila so razvidna iz
razpisne dokumentacije.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 10. 8. 1998 do
12. ure, na naslov: Splošna bolnišnica Ma-
ribor, prevzemnik Slavica Hostar – tajništvo
investicijskega biroja bolnišnice, Ljubljanska
5, Maribor, tel. 062/317-221, faks
062/511-388.

Zapečatene ovojnice morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – Ne odpi-
raj” in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila; na ovojnici naj bo naveden tudi ponud-
nik.

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

Javno odpiranje ponudb bo v ponede-
ljek, 10. 8. 1998 ob 13. uri, na naslovu:
Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska 5,
kirurška hospitalna stolpnica, predavalnica
– 16. nadstropje. Odpiranje vodi predsed-
nik strokovne komisije.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 25. 8. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Splošna bolnišnica Maribor,
Ljubljanska 5, tajništvo investicijskega biro-
ja, Slavica Hostar, tel. 062/317-221, faks
062/511-388.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 17. 7. 1998 za 20.000 SIT.

Način plačila: negotovinsko, na žiro ra-
čun številka: 50700-603-31871, pred dvi-
gom dokumentacije.

9. Ostali podatki
Ogled prostorov bo možen po predhod-

nem dogovoru. Ogled bo vodil Peter Wei-
sensteiner, dipl. inž., tel. 062/317-221,
faks 062/511-388 ki daje tudi informacije
ponudnikom. Informacije se dajejo samo na
podlagi pisnih vprašanj, oziroma vprašanj
po faksu. Pisni odgovori bodo posredovani
vsem, ki so dvignili razpisno dokumentaci-
jo.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev (18. –
42. člen ZJN).

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

čila: 4. 9. 1998.

Ob-4368
Na podlagi 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 zdravstvo RS in Splošna

bolnišnica Maribor, Ljubljanska 5, Maribor,
kontaktna oseba Peter Weisensteiner, dipl.
inž., tel. 062/317-221, faks 062/511-388.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine:
A) rušenje starega internega oddel-

ka za očesni in ORL oddelek,
B) rušenje vojašnice vojvode Mišića

za psihiatrični oddelek.
3. Orientacijska vrednost naročila:

40,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: največ 60 dni, začetek po
sklenitvi pogodbe, skladno s terminskim pla-
nom.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika: cena in druga merila so razvidna iz
razpisne dokumentacije.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 10. 8. 1998 do
10. ure, na naslov: Splošna bolnišnica Ma-
ribor, prevzemnik Slavica Hostar – tajništvo
investicijskega biroja bolnišnice, Ljubljanska
5, Maribor, tel. 062/317-221, faks
062/511-388.

Zapečatene ovojnice morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – Ne odpi-
raj” in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila; na ovojnici naj bo naveden tudi ponud-
nik.

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

Javno odpiranje ponudb bo v ponede-
ljek, 10. 8. 1998 ob 11. uri, na naslovu:
Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska 5,
kirurška hospitalna stolpnica, predavalnica
– 16. nadstropje. Odpiranje vodi predsed-
nik strokovne komisije.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 25. 8. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Splošna bolnišnica Maribor,
Ljubljanska 5, tajništvo investicijskega biro-
ja, Slavica Hostar, tel. 062/317-221, faks
062/511-388.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 17. 7. 1998 za 10.000 SIT.

Način plačila: negotovinsko, na žiro ra-
čun številka: 50700-603-31871, pred dvi-
gom dokumentacije.

9. Ostali podatki
Ogled prostorov bo možen po predhod-

nem dogovoru. Ogled bo vodil Peter Wei-
sensteiner, dipl. inž., tel. 062/317-221,
faks 062/511-388 ki daje tudi informacije
ponudnikom. Informacije se dajejo samo na
osnovi pisnih vprašanj, oziroma vprašanj po
faksu. Pisni odgovori bodo posredovani
vsem, ki so dvignili razpisno dokumentaci-
jo.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev (18. –
42. člen ZJN).

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

čila: 4. 9. 1998.
Splošna bolnišnica Maribor

Ob-4369
Občina Mengeš, Slovenska cesta 30,

Mengeš, na podlagi določil zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za
izvajanje gradbenih del na izgradnji

zbiralnika “A”,  od jaška 11 do jaška 14
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Občina Mengeš, Slovenska c. 30, Men-
geš.

2. Predmet javnega naročila: izvedba
gradbenih del na zbiralniku “A” od jaška 11
do jaška 14.

3. Orientacijska vrednost del:
14,300.000 SIT.

Za resnost ponudbe mora ponudnik
predložiti akceptni nalog v višini 10% od
ponujene cene, ki ga bo investitor vnovčil v
primeru, če izbrani izvajalec ne bo podpisal
pogodbe pod pogoji, ki jih je navedel v po-
nudbi.

4. Rok začetka in dokončanja del: av-
gust 1998 – november 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– usposobljenost ponudnika za izvajanje
ponudbenih del,

– ponujena cena in plačilni pogoji, naj-
cenejši ni nujno najugodnejši,

– reference,
– garancijski rok in pogoji garancije,
– ostale ugodnosti.
Interesenti morajo oddati ponudbe v za-

prti kuverti z oznako “Ne odpiraj – prijava na
javni razpis – zbiralnik “A” od jaška 11 do
jaška 14", najkasneje do 24. 7. 1998 do
12. ure na naslov: Občina Mengeš, Sloven-
ska c. 30, Mengeš.

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

Javno odpiranje ponudb bo v sredo 29. 7.
1998 ob 10. uri v prostorih Občine Mengeš,
Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš.

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

Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku
15 dni po odpiranju ponudb.

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

Ponudniki lahko dvignejo razpisno doku-
mentacijo od dneva objave razpisa v Urad-
nem listu RS do vključno desetega dne po
objavi tega razpisa vsak ponedeljek in sre-
do od 8. do 10. ure v sprejemni pisarni
Občine Mengeš. Dokumentacija se lahko
dvigne ob predložitvi dokazila o plačilu
5.000 SIT, na žiro račun Občine Mengeš:
50120-630-810251 s pripisom “Zbiralnik
“A” od 11 – 14”.

Kontaktna oseba je Frleta Radovan, inž.,
tel. 737-081, faks 738-981.

Občina Mengeš

Št. 5943/98 Ob-4370
Na podlagi prvega odstavka 18. člena

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Od-
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delek za stavbna zemljišča, Tomšičeva 6,
Ljubljana, kont. oseba Biserka Cizar, dipl.
inž. arh., predsednica strokovne komisije
naročnika, vsak delovnik od 8. do 10. ure,
tel. 061/212-849, faks 12-56-053.

2. Predmet javnega naročila: storitve
(gradbena in instalacijska dela).

Navedba vsebine: izvedba sekundar-
nih komunalnih in energetskih naprav
ter zunanje ureditve v območju urejanja
CS 7/8 – Nove Poljane v Ljubljani.

Kraj: Ljubljana.
3. Orientacijska vrednost naročila:

550,000.000 SIT.
4. Rok izvedbe: 10 mesecev (izvedba

po časovnem načrtu, ki je priloga razpisnim
pogojem) začenši predvidoma z 2. 11.
1998 ter zadnjim rokom za dokončanje
10. 9. 1999.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be so:

– ponudbena cena,
– kvaliteta ponujenih del,
– dinamika plačil,
– posebne ugodnosti – odlog plačil,
– roki, krajši od zahtevanih.
– preference za domače ponudnike v

višini 5% (str. 25, tč. 3.96 razpisne doku-
ment.)

Merila so podrobneje obrazložena v raz-
pisni dokumentaciji na strani 24, tč. 3, 9.

6. Rok za predložitev ponudb in način
predložitve

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pris-
pele v tajništvo naročnika najkasneje do
17. 8. 1998 do 12. ure, na naslov: Mestna
občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek
za stavbna zemljišča, Tomšičeva 6, Ljublja-
na, III. nadstropje desno.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – ponudba –
Nove Poljane”. Na hrbtni strani mora biti
označen naziv in naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 17. 8. 1998,
v sejni sobi, ob 12. uri, na zgoraj navede-
nem naslovu naročnika Tomšičeva 6, III.
nadstropje.

Javno odpiranje bo vodila 5 članska
strokovna komisija naročnika.

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

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

Naročnik bo objavil izid javnega razpisa
v Uradnem listu RS, ki bo izšel najkasneje
15 dni po 2. 10. 1998.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki lahko dobijo na vpo-
gled ali dvignejo razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava,
Oddelek za stavbna zemljišča, Tomšičeva
6, Ljubljana, III. nadstropje desno, v tajniš-
tvu naročnika pri Švajger Veri.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
vsak delovni dan od dneva objave tega raz-
pisa do 27. 7. 1998 do 14. ure in jo lahko
zainteresirani ponudniki dobijo ob predloži-
tvi potrdila o plačilu za ceno 300.000 SIT.

Način plačila: virman ali položnica, na
račun številka: 50100-845-62004, MOL,
prihodki OSZ.

10. Postopek izbire izvajalca
Naročnik bo oddal dela, ki so predmet

tega naročila z javnim razpisom za izbiro
izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati še 100 dni po dne-
vu oddaje, to je do 12. 10. 1998.

Mestna občina Ljubljana
Mestna uprava

Oddelek za stavbna zemljišča

Ob-4371
Na podlagi 18. in 19. člena zakona o

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje.

2. Predmet javnega naročila: izdelava
projektne dokumentacije – PGD in PZI
za objekt glasbene šole, godbenega do-
ma in galerije v Trebnjem, v skupni po-
vršini ca. 1860 m2.

3. Orientacijska vrednost naročila:
5,000.000 SIT.

4. Rok: pričetek del takoj po podpisu
pogodbe z izbranim ponudnikom, končanje
v 45 dneh po podpisu pogodbe.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be:

– ponudbena cena, pri čemer ni nujno,
da je najcenejši ponudnik tudi najugodnejši,

– kakovost in prilagodljivost,
– reference,
– usposobljenost in sposobnost ponud-

nika,
– fiksnost cen,
– način plačila,
– cene dodatnih storitev ob morebitnih

spremembah in dopolnitvah projektov na
predlog naročnika.

6. Rok in način predložitve ponudb
Ponudbo s prilogami, navedenimi v raz-

pisni dokumentaciji, je potrebno poslati
osebno ali priporočeno po pošti do 30. 7.
1998 do 10. ure, na naslov: Občina Treb-
nje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje (vložišče).

Ponudba se odda v zapečateni ovojnici,
z obvezno navedbo naslova ponudnika in z
oznako “Ne odpiraj – ponudba PGD in PZI
– glasbena šola, godbeni dom in galerija”.

7. Odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 30. 7. 1998

ob 12. uri, ko poteče rok za oddajo ponud-
be, v mali sejni sobi Občine Trebnje, Goliev
trg 5, 8210 Trebnje.

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

Ponudniki, ki bodo prisotni pri odpiranju
ponudb, se morajo izkazati s pooblastilom.

8. O izidu javnega razpisa bodo ponud-
niki obveščeni najkasneje v roku 15 dni po
odpiranju.

9. Razpisna dokumentacija je na voljo 8
dni po objavi razpisa, med 8. in 10. uro, pri
Majdi Ivanov ali Miru Hrenku, na Oddelku za
proračun, finance ter gospodarske in druž-
bene dejavnosti Občine Trebnje, Goliev trg
5, Trebnje, druge dni pa le po predhodni
najavi na tel. 068/44-040 ali 068/44-954.

Na gornjem naslovu dobe ponudniki tudi
dodatne informacije, za katere morajo za-
prositi pisno najkasneje deset dni pred po-
tekom roka razpisa.

Ponudniki bodo lahko dvignili razpisno
dokumentacijo le ob predložitvi potrdila o
plačilu materialnih stroškov v višini 10.000
SIT na ŽR Občine Trebnje, št.
52120-630-40206, s pripisom “PGD in
PZI”.

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

Občina Trebnje

Ob-4372
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime in sedež naročnika: Splošna bol-
nišnica Celje, Oblakova 5, Celje, kont. ose-
ba Dušan Kragelj, dipl. inž., tel.
063/441-133, faks 063/485-701.

2. Predmet javnega naročila: blago, sto-
ritve in gradbeno-obrtna dela.

Navedba vsebine: hidravlično bolni-
šnično dvigalo pri pediatriji nosilnosti
2000 kg, vključno z dvigalnim jaškom in
ureditvijo spremljajočih prostorov po si-
stemu “ključ v roke”.

3. Orientacijska vrednost naročila:
35,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: od 15. 9. 1998 dalje, rok
izgradnje 75 dni od uvedbe izvajalca v po-
sel.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika: cena in ostali pogoji iz razpisne
dokumentacije.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 30. 7. 1998 do
12. ure, na naslov: Splošna bolnišnica Ce-
lje, prevzemnik Marjana Žabkar – tajništvo
službe za preskrbo in vzdrževanje, Oblako-
va 5, Celje, tel. 063/441-133, faks
063/485-701.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 30. 7. 1998
ob 13. uri, na naslovu: Splošna bolnišnica
Celje, Oblakova 5, Celje, v kletnih prostorih
bolnišnice – sejna soba kirurgije št. 4. Od-
piranje vodi Damjana Medved Arbeiter, dipl.
jur., tel. 063/441-133, faks 063/481-771.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 25. 8. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Splošna bolnišnica Celje,
Oblakova 5, tajništvo službe za preskrbo in
vzdrževanje – Marjana Žabkar, tel.
063/441-133, faks 063/485-701.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 17. 7. 1998 do 12. ure, za 35.000 SIT,
po enodnevni predhodni najavi po faksu.

Način plačila: negotovinsko na žiro ra-
čun št. 50700-603-31871.

9. Ostali podatki
Ogled obstoječega objekta je možen

15. 7. 1998 ob 12. uri. Zainteresirani po-
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nudniki naj se zberejo v pisarni investicij,
soba št. 3. Ogled bo vodil Kragelj Dušan.
Dodatne informacije, samo pismene, se do-
bijo na naslovu: Dušan Kragelj, dipl. inž.,
Oblakova 5, Celje, tel. 063/441-133, faks
063/485-701. Pisni odgovori bodo posre-
dovani vsem, ki so dvignili razpisno doku-
mentacijo.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

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

čila: 28. 8. 1998.
Splošna bolnišnica Celje

Št. 38/4-1998 Ob-4375
Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.

l. RS, št. 24/97) Zavod za varstvo naravne
in kulturne dediščine v Kranju objavlja

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca za restavratorska

dela v gradu Jablje
1. Naročnik: Zavod za varstvo naravne

in kulturne dediščine v Kranju, Tomšičeva
44, Kranj.

2. Vrsta nalog:
a) sondiranje prostorov, križnega hodni-

ka in fasade objekta,
b) poročilo o sondiranju.
3. Lokacija: grad Jablje, Loka pri Meng-

šu.
4. Predvideni čas del: od julija 1998 do

oktobra 1998.
5. Pogoji: sondiranje lahko izvaja resta-

vrator z akademsko izobrazbo in referenca-
mi, pridobljenimi z opravljanjem del na umet-
nostno-zgodovinskih objektih.

6. Izvajalci lahko razpisno dokumentaci-
jo dvignejo v petih dneh po objavi v Urad-
nem listu RS. Vse informacije v zvezi z razpi-
som dobite po tel. 064/221-163.

7. Pisne ponudbe je potrebno dostaviti v
20 dneh po objavi v Uradnem listu RS, do
14. ure, na naslov naročnika. Ponudbe mo-
rajo biti v zaprti ovojnici z oznako “Ne odpi-
raj – razpis za Grad Jablje”.

8. Javno odpiranje ponudb bo 31. julija
1998 ob 10. uri, v prostorih Zavoda za vars-
tvo naravne in kulturne dediščine v Kranju.

9. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri iz-
vajalca v treh dneh po odpiranju ponudb.

Zavod za varstvo naravne
in kulturne dediščine v Kranju

Št. 158/98 Ob-4376
Na podlagi zakona o javnih naročilih za

oddajo določenih storitev, ki se financirajo
iz proračuna (Ur. l. RS, št. 24/97) Občina
Šentilj objavlja

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca za opravljanje
prevozov osnovnošolskih otrok v

Občini Šentilj za šolsko leto 1998/99
1. Naročnik: Občina Šentilj, Šentilj 69,

Šentilj.
2. Predmet javnega razpisa: prevozi

učencev v osnovne šole v Občini Šentilj, in
sicer za:

– OŠ Rudolfa Maistra Šentilj s podružni-
co Ceršak,

– OŠ Sladki Vrh s podružnico Velka in
oddelki na Vranjem Vrhu za šolsko leto
1998/99.

3. Informacije o razpisu in razpisno do-
kumentacijo lahko ponudniki dobijo na Ob-
čini Šentilj, pri referentu za družbene dejav-
nosti Jožetu Bračko (tel. 062/651-133),
po objavi razpisa do preteka 10 dni, vsak
delovni dan med 8. in 13. uro. Razpisna
dokumentacija je na razpolago za 2.000
SIT.

4. Orientacijska vrednost naročila je
16,600.000 SIT.

5. Ponudba mora vsebovati dokumente
v skladu z razpisno dokumentacijo.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– kakovost ponujene storitve,
– reference pri izvajanju prevoza oseb,
– cena za razpisane prevoze,
– plačilni pogoji in fiksnost cen.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugod-

nejši ponudnik.
7. Rok za oddajo ponudb je 15. dan do

12. ure, po objavi razpisa v Uradnem listu
RS. Ponudbe morajo biti oddane v zaprti
kuverti z oznako “Ne odpiraj – ponudba za
šolske prevoze”, na naslov: Občina Šentilj,
Šentilj 69, 2212 Šentilj v Slovenskih Gori-
cah. Na kuverti mora biti naslov naročnika
in ponudnika.

8. Javno odpiranje ponudb bo prvi de-
lovni dan po poteku roka dostave ponudb,
ob 12. uri, na sedežu Občine Šentilj.

9. Ponudniki bodo obveščeni o izidu raz-
pisa v roku 20 dni po odpiranju ponudb.

10. Naročnik si pridržuje pravico izbrati
enega, več ali nobenega ponudnika za raz-
pisane storitve.

Občina Šentilj

Št. 491-2/98 Ob-4377
Na podlagi 18. in 50. člena zakona o

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Splošna bolnišnica “Dr. Franca Dergan-
ca” Nova Gorica, Padlih borcev 13/a, Šem-
peter pri Gorici, kont. oseba dr. Martin Šini-
goj, tel. 065/31-811, int. 207, faks
065/31-232.

2. Predmet javnega naročila: operacij-
ski mikroskop.

3. Orientacijska vrednost naročila:
8,500.000 SIT.

4. Dobavni rok: 3 do 4 mesece od naro-
čila oziroma podpisa pogodbe.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika: reference proizvajalca, servis, ce-
na, garancijski rok, plačilni pogoji, dobavni
rok.

6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 18. 9. 1998 do
11. ure, na naslov: Splošna bolnišnica “Dr.
Franca Derganca” Nova Gorica, Padlih bor-
cev 13/a, 5290 Šempeter pri Gorici, prev-
zemnik tajništvo direktorja zavoda.

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

7. Javno odpiranje ponudb bo 18. 9.
1998 ob 12. uri, na naslovu: Splošna bolni-
šnica “Dr. Franca Derganca”, Šempeter pri
Gorici, Padlih borcev 13/a, v sejni sobi
uprave bolnišnice (med. knjižnica). Odpira-
nje vodi Dušan Bizjak, jur.

8. Ponudniki bodo obveščeni o izidu raz-
pisa najkasneje do 19. 10. 1998.

9. Zainteresirani ponudniki lahko dvig-
nejo razpisno dokumentacijo na naslovu:
Splošna bolnišnica “Dr. Franca Derganca”,
Padlih borcev 13/a, Šempeter pri Gorici.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
od 13. 7. 1998 dalje za 10.000 SIT.

Način plačila: gotovinsko na blagajni za-
voda ali negotovinsko na ŽR št.
52000-603-32020.

10. Ponudba mora veljati do 30. 11.
1998.

Št. 491-2/98 Ob-4378
Na podlagi 18. in 50. člena zakona o

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Splošna bolnišnica “Dr. Franca Dergan-
ca” Nova Gorica, Padlih borcev 13/a, Šem-
peter pri Gorici, kont. oseba Tomislav Li-
čen, dipl. inž., tel. 065/31-811, int. 262 ali
205, faks 065/136-300.

2. Predmet javnega naročila: oprema za
pripravo vode za hemodializo.

3. Orientacijska vrednost naročila:
9,500.000 SIT.

4. Dobavni rok: 60 dni od naročila oziro-
ma podpisa kupoprodajne pogodbe.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika: merila so navedena v razpisni do-
kumentaciji.

6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 2. 9. 1998 do
11. ure, na naslov: Splošna bolnišnica “Dr.
Franca Derganca” Nova Gorica, Padlih bor-
cev 13/a, 5290 Šempeter pri Gorici, prev-
zemnik tajništvo direktorja zavoda.

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

7. Javno odpiranje ponudb bo 2. 9.
1998 ob 12. uri, na naslovu: Splošna bolni-
šnica “Dr. Franca Derganca”, Šempeter pri
Gorici, Padlih borcev 13/a, v sejni sobi
uprave bolnišnice (med. knjižnica). Odpira-
nje vodi Dušan Bizjak, jur.

8. Ponudniki bodo obveščeni o izidu raz-
pisa najkasneje do 5. 10. 1998.

9. Zainteresirani ponudniki lahko dvigne-
jo razpisno dokumentacijo na naslovu: Splo-
šna bolnišnica “Dr. Franca Derganca”, Pad-
lih borcev 13/a, Šempeter pri Gorici.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
od 13. 7. 1998 za 10.000 SIT.

Način plačila: gotovinsko na blagajni za-
voda ali negotovinsko na ŽR št.
52000-603-32020.

10. Ponudba mora veljati do 30. 11.
1998.

Splošna bolnišnica
“Dr. Franca Derganca”

Nova Gorica
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Ob-4379
Stanovanjska zadruga Atrij, z.o.o., ob-

javlja na podlagi prvega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97)

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Naročnik: Stanovanjska zadruga Atrij,
z.o.o., Lava 7, p.p. 1045, Celje.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izgradnja stanovanj-
skega bloka v Gornjem Gradu.

3. Orientacijska vrednost naročila iz
3. točke je 45,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek: september 1998, zaključek: april 1999.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so predvsem: ponudbena cena,
plačilni pogoji, druga merila.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 10. 8. 1998 do
10. ure, na naslov: SZ Atrij, z.o.o., prevzem-
nik sprejemna pisarna, Lava 7, 3001 Celje,
tel. 063/453-120, faks 063/453-125.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – ponudba
za: Izgradnja stanovanjskega bloka v Gor-
njem Gradu”. Na hrbtni strani mora biti oz-
načen naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 10. 8. 1998
ob 12. uri, na naslovu: SZ Atrij, z.o.o., Lava
7, Celje, soba 405 (sejna soba). Odpiranje
vodi Radovan Cink, tel. 063/453-120, faks
063/453-125.

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: SZ Atrij, z.o.o., Lava 7, Ce-
lje, kont. osebi Gregor Pepel, dipl. ek., Cve-
ta Amon, tel. 063/453-120, faks
063/453-125, v času delovnih dni od
12. do 13. ure.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 24. 7. 1998 za 10.000 SIT, ki jih po-
nudniki plačajo z virmanom na ŽR
50700-601-98920. Dan in uro dviga pred-
hodno dogovorijo s kontaktno osebo. Plači-
lo dokažejo s kopijo virmana.

9. Ostali podatki
Informacije dobijo ponudniki pri kontakt-

ni osebi iz 8. točke.
10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 7. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: do 3. 9. 1998.
Stanovanjska zadruga Atrij, z.o.o.

Št. 2380-98 Ob-4380
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Javno podjetje Komunala Trbovlje,
d.o.o., Savinjska cesta 11a, Trbovlje.

2. Predmet javnega naročila
Navedba vsebine: popravilo in vzdrže-

vanje toplotnih postaj.
3. Orientacijska vrednost naročila:

5,000.000 SIT.
Naročnik si pridržuje pravico določiti dru-

gačen obseg nabave od razpisanega, glede
na dejanske potrebe.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek del 1. 10. 1998, zaključek 30. 9. 1999.

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

Ponudnik lahko ponudi opravljanje raz-
pisanih del v celoti, vendar ne v variantnih
predlogih.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 30. 7. 1998 do
12. ure, na naslov: Javno podjetje Komuna-
la Trbovlje, d.o.o., prevzemnik tajništvo, Ivi
Lanišnik, Savinjska cesta 11a, 1420 Trbov-
lje.

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. Jasno mora biti označen tudi naziv in
naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 30. 7. 1998
ob 13. uri, na naslovu: Javno podjetje Ko-
munala Trbovlje, d.o.o., Savinjska cesta
11a, Trbovlje, sejna soba. Odpiranje vodi
strokovna komisija.

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: Javno podjetje Komunala
Trbovlje, d.o.o., Savinjska cesta 11a, Tr-
bovlje, kont. oseba Ivi Lanišnik, tajništvo
podjetja, tel. 0601/53-101, faks
0601/27-592.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 27. 7. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: gotovinski na blagajni druž-
be, ali negotovinski z nakazilom na ŽR št.
52700-601-11576, APP Podružnica Trbov-
lje, z navedbo predmeta nakazila.

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

Ponudba mora veljati do 1. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 28. 8. 1998.
Javno podjetje

Komunala Trbovlje, d.o.o.

Ob-4381
Na podlagi 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. Investitor: Gasilska zveza Trebnje,
Rimska c. 33, Trebnje.

2. Predmet javnega naročila: izvedba
prenove sistema javnega alarmiranja na
območju Občine Trebnje

3. Orientacijska vrednost naročila:
7,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek del 1. avgust 1998 in zaključek 30. sep-
tember 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– reference,
– najugodnejša cena,
– plačilni pogoji,
– garancija za izvedena dela,
– rok izdelave,
– predstavitev prednosti pred konkuren-

co,
– predlog pogodbe s ponudbenim pre-

dračunom,
– druge ugodnosti ponudnika in druga

merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
6. Ponudba mora biti smiselno sestavlje-

na v skladu s 26. in 27. členom zakona o
javnih naročilih. Ponudbi mora biti priložena
še:

– odločba pristojnega organa o dovolje-
nju za opravljanje dejavnosti,

– izjava, da je ponudnik pregledal doku-
mentacijo in je seznanjen z obsegom del in
potrebnim materialom.

7. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 27. 7. 1998 do
15. ure, na naslov Gasilska zveza Trebnje,
Rimska c. 33, 8210 Trebnje.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in navedba javnega razpisa – izvedba pre-
nove sistema javnega alarmiranja na območ-
ju Občine Trebnje.

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

Javno odpiranje ponudb bo 29. 7. 1998
ob 16. uri, v Domu gasilcev Trebnje, Rim-
ska c. 33, Trebnje.

9. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri na-
jugodnejšega ponudnika v roku sedmih dni
od sprejetja sklepa o izbiri ponudnika.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Trebnje, Goliev trg
5, Trebnje, kont. osebi Dušan Mežnaršič ali
Jože Klemenčič, tel. 068/44-040.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 25. 7. 1998.

Gasilska zveza Trebnje

Ob-4382
Na podlagi 18. člena zakona o javnih

naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97)  in navodila o
vsebini in obliki obrazcev za objavo namere
o oddaji javnega naročila, javnega razpisa v
Uradnem listu RS in določitvi enotnih obraz-
cev za objavo (Ur. l. RS, št. 41/97) objavlja-
mo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za

izvedbo komasacijskih del na območju
Hodoš z naslednjo vsebino

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Hodoš-Šalovci, Šalovci 163,
9204 Šalovci,  kont. oseba Aleksander
Abraham, Šalovci 163, tel., faks
069/59-250.

2. Predmet javnega naročila: izvedba
komasacije:

– elaborat obstoječega stanja zemljišč
na komasacijskem območju,

– elaborat vrednotenja zemljišč na ko-
masacijskem območju,
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– idejna zasnova ureditve komasacijske-
ga območja,

– elaborat nove razdelitve zemljišč na ko-
masacijskem območju.

3. Orientacijska vrednost naročila:
35,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: začetek, dokončanje ka-
kor sama izvedba komasacijskih del je v
odvisnosti od Republike Slovenije, Ministrs-
tva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano –
Javni razpis za zbiranje zahtevkov za dodeli-
tev nepovratnih sredstev iz naslova inter-
vencij za celostno urejanje podeželja in ob-
novo vasi za leto 1998, javni razpis 7 (Ur. l.
RS, št. 47/98). Kolikor Ministrstvo za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehrano vlogi ne bo
ugodilo, se dela v predmetu javnega naroči-
la ne bodo izvajala.

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

– cena,
– opcija ponudbe in plačilni pogoji,
– zavarovanje resnosti ponudbe,
– zavarovanje kvalitete izvedenih del,
– garancijski rok za izvedena dela.
Dodatni pogoji oziroma merila bodo zah-

tevani v razpisni dokumentaciji.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo

predložene najkasneje do 30. 7. 1998 do
9. ure na naslov Občina Hodoš-Šalovci, Ša-
lovci 163, 9204 Šalovci.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 30. 7. 1998
ob 10. uri na sedežu Občine Hodoš-Šalov-
ci, Šalovci 163, sejna soba.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje v petnajstih dneh od dneva
odpiranja ponudb.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Hodoš-Šalovci,
kont. oseba: župan Aleksander Abraham,
Šalovci 163, tel., faks 069/59-250. Razpi-
sna dokumentacija in ostale informacije so
na razpolago do vključno 20. 7. 1998 na
omenjenem naslovu.

Občina Hodoš-Šalovci

Št. 2/9818/573-98 Ob-4383
Na podlagi 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: Pokrajinski muzej Celje, Muzejski trg 1,
Celje, tel. 063/442-633, faks
063/443-384.

2. Predmet javnega naročila: menjava
kritine in dotrajanih strešnih letev, me-
njava dotrajanih žlebov in obnova dim-
nikov na objektu Stara grofija, Muzejski
trg 1, Celje

3. Orientacijska vrednost naročila:
6,000.000 SIT.

Naročnik si pridržuje pravico določiti
manjši obseg del od razpisanega, z ozirom
na zagotovljena finančna sredstva in mož-
nosti izvedbe del.

4. Rok izvedbe del: predviden pričetek
del je september 1998, zaključek del okto-
ber 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be:

– celovitost ponudbe,
– ponudbena cena,
– fiksnost cen,
– plačilni pogoji,
– reference ponudnika za tovrstna dela,
– finančne bonitete,
– roki izvedbe,
– garancija za resnost ponudbe,
– morebitne druge ugodnosti ponudni-

ka.
6. Rok za predložitev ponudb: upošte-

vane bodo ponudbe, ki bodo predložene
najkasneje do 20. 7. 1998 do 12. ure, na
naslov: Pokrajinski muzej Celje, Muzejski
trg 1, 3000 Celje. Ponudba mora biti zape-
čatena in označena “Ponudba za izvedbo
menjave strešne kritine – Stara grofija. Ne
odpiraj!”

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

Javno odpiranje ponudb bo 21. 7. 1998
ob 12. uri v knjižnici Pokrajinskega muzeja
Celje, Muzejski trg 1.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo sode-
lovali pri javnem odpiranju ponudb, se mo-
rajo izkazati s pisnim pooblastilom.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje v 15 dneh od odpiranja po-
nudb.

9. Dvig razpisne dokumentacije
Ponudniki lahko dvignejo razpisno doku-

mentacijo od dneva objave v Uradnem listu
RS, pa do vključno 24. 7. 1998 na naslovu:
Pokrajinski muzej Celje, Muzejski trg 1, v
tajništvu, kjer bo na vpogled celotna doku-
mentacija.

Razpisno dokumentacijo zainteresirani
ponudniki lahko dvignejo s potrdilom o pred-
hodnem plačilu stroškov dokumentacije v
višini 10.000 SIT, na ŽR Pokrajinskega mu-
zeja Celje: 50700-603-30234, s pripisom
“za razpisno dokumentacijo”.

10. Ostali podatki
Vse dodatne informacije ponudniki dobi-

jo na naslovu naročnika, pri direktorici Darji
Pirkmajer, dipl. arh., na tel. št.
063/442-633.

Pokrajinski muzej Celje

Ob-4384
Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.

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

javni razpis
za izbiro izvajalca za nadaljevanje

gradbenih in obrtniških del v Starem
Slemenu – Samostan Žiče

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

2. Predmet javnega razpisa: gradbeno
obrtniška dela – Samostan Žiče

3. Orientacijska vrednost razpisanih del
je: 8,000.000 SIT.

4. Predvideni začetek del je 1. 9. 1998,
dela pa morajo biti dokončana do 31. 11.
1998.

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

Ponudniki so dolžni priložiti ponudbi tu-
di:

– 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 20. 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 Fric Gorazdu (tel.
063/754-122).

8. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so:

– firma oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– ponudbena cena,
– 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 (860 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 kom-
pleksno, z ozirom  na vsa razpisna merila.

9. Rok za oddajo ponudb je 10. 8. 1998
na naslov Občina Slovenske Konjice, Stari
trg 29, 3210 Slovenske Konjice.

Ponudba mora biti zapečatena v kuverti z
oznako “Ne odpiraj – Samostan Žiče”. Javno
odpiranje ponudb bo 10. 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.

Občina Slovenske konjice

Št. 01500-10/98-3 Ob-4385
Občina Komen, Komen 126/a, Komen,

objavlja na podlagi prvega in drugega od-
stavka 18. člena zakona o javnih naročilih
(Ur. l. RS, št. 24/97)

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Komen, Komen 126/a, Komen,
kont. oseba Emil Grmek, tel. 067/78-401,
faks 067/78-400.

2. Predmet javnega naročila: gradbena,
obrtniška  in inštalacijska dela.
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Navedba vsebine: vodovod Gorjansko
– rekonstrukcija omrežja in razdelilno
omrežje novo naselje

3. Orientacijska vrednost naročila:
18,500.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: rok
začetka 1. 9. 1998 in dokončanje storitev
31. 10. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika, ki bodo upoštevana so navedena v
razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upo-
števane že pridobljene preference ponudni-
kov pri naročniku – do 5%.

6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 31. 7. 1998 do
12. ure, na naslov: Občina Komen, Komen
126/a, 6223 Komen. Zapečatene ponud-
be morajo biti jasno označene z napisom
“Ne odpiraj – javni razpis Vodovod Gorjan-
sko”.

Naslov pošiljatelja mora biti označen na
hrbtni strani zapečatene kuverte.

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

Javno odpiranje ponudb bo v pisarni taj-
nika Občine Komern, dne 5. 8. 1998 ob 9.
uri. Odpiranje bo vodil Emil Grmek, tajnik
občine.

8. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o javnem razpisu

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 21. 8. 1998.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Komen, Komen
126/a, Komen, vsak delovni dan med 8. in
12. uro, tel. 067/78-401, faks
067/78-400. Razpisna dokumentacija je na
razpolago do 24. 7. 1998 za 7.000 SIT.
Način plačila – virmansko na žiro račun šte-
vilka 51420-630-90072. Dokazilo o vplači-
lu je treba predložiti ob dvigu razpisne do-
kumentacije.

10. Ostale informacije posreduje Emil
Grmek, tajnik občine.

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

Ponudba mora veljati do 30. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila:
21. 8. 1998.

Občina Komen

Ob-4386
Na podlagi zakona o izvrševanju prora-

čuna RS (Ur. l. RS, št. 5/96, 78/97 in
87/97) zakona o spremembah in dopolni-
tvah zakona o izvrševanju proračuna Re-
publike Slovenije (Ur. l. RS, št. 34/98) in
na podlagi sprejetega proračuna Republike
Slovenije za leto 1998 (Ur. l. RS, št. 34/98)
ter zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97), Ministrstvo za gospodarske dejav-
nosti; Kotnikova 5, Ljubljana, objavlja

javni razpis
Proračunska postavka 8784 –

izvajanje strategije za vključevanje v
EU, sofinanciranje projektov za

spodbujanje izvoza – Projekt “Nastop
slovenskih podjetij v tujini”

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti je
v okviru proračuna za leto 1998 začelo z
izvajanjem “Strategije povečevanja konku-
renčne sposobnosti slovenske industrije” na

posameznih horizontalnih programih za pov-
ečanje konkurenčne sposobnosti slovenske
industrije

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti je
zgoraj omenjeni projekt delilo na dve vzpo-
redni fazi. Prva faza projekta je analitično
svetovalni del projekta, medtem ko je druga
faza vzorčna izvedba skupnih aktivnosti pod-
jetij na ciljnem trgu.

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti bo
prvo fazo financiralo v višini 100%, medtem
ko bo drugo fazo financiralo v višini 50%.
Obe fazi projekta sta izključno namenjeni
proizvodnim podjetjem, ki imajo za cilj po-
leg povečevanja izvoza tudi dvig dobičko-
nosnosti svojih proizvodov na ciljnem izvoz-
nem trgu.

Razpoložljiva sredstva za proračunsko
postavko so namenjena v višini
110,000.000 SIT.

1. Predmet razpisa
Cilj projekta je podpreti napore podjetij

za povečanje konkurenčnosti in izboljšanje
dobičkonosnosti v izvozu, kar pomeni na-
domaščanje dodelavnih poslov s povečeva-
njem deleža izvoza izdelkov pod lastno bla-
govno znamko ali krovno blagovno znamko
na ciljni izvozni trg.

Prva faza
Svetovalna pomoč podjetjem bo usmer-

jena predvsem pri:
– analizi in razumevanju ciljnih izvoznih

trgov – potrebe in vrednote kupcev, konku-
renca, obseg in rast trgov, vstopne ovire na
trgih, potencialna dobičkonosnost itd;

– oblikovanje ponudbe, s katero je mo-
goče konkurečno izpolnjevati zahteve izbra-
nih trgov in tržnih segmentov;

– učinkovitem “definiranju” ponudbe na
izbranih trgih – distribucijski kanali, prepoz-
navnost izdelkov oziroma razvoj blagovnih
znamk, cenovna politika itd;

– oblikovanje in izvajanje potrebnih no-
tranjih poslovnih izboljšav;

– koordinacija potrebnih resursov in ak-
tivnosti, za katera so podjetja zainteresirana
pri prodiranju na atraktivne izvozne trge.

Svetovalna podjetja, ki se bodo prijavila
za prvo fazo projekta, bodo morala pripraviti
program dela za izboljšanje dobičkonosno-
sti podjetij v izvozu, kot tudi koordinirati ak-
tivnosti v drugi fazi projekta, kjer bo pouda-
rek predvsem na aktivnostih podjetij. Izbran
pristop vključuje sledeče:

Prva faza projekta, ki vključuje predvsem
analitično svetovalni del je namenjena v ok-
viru zgoraj navedenih svetovalnih aktivnosti
definiranju skupnih ciljev na področju izvoza
več podjetij, ki s svojim proizvodnim progra-
mom lahko oblikujejo del celovite ponudbe
slovenskih podjetij na področju dobrin širo-
ke potrošnje;

Na ravni podjetja bo uporabljen integri-
ran pristop, ki vzporedno z napori za pove-
čanje obsega prodaje in dobičkonosnost v
izvozu, skozi svetovalne aktivnosti izboljšuje
tudi notranjo organiziranost podjetja na vseh
področjih poslovnih procesov v cilju dolgo-
ročne konkurenčnosti podjetja in;

Definiranje optimalne oblike sodelovanja
skupine slovenskih podjetij s podjetji ali distri-
bucijskimi kanali na ciljnem izvoznem trgu;

Priprava ekonomsko poslovnih in finanč-
nih kriterijev za izbor podjetij za drugo fazo
projekta.

Sredstva, namenjena za prvo fazo pro-
jekta, so v višini 22,000.000 SIT.

Druga faza
V drugi fazi projekta, ki je namenjena

vzorčni izvedbi projekta, pa bo težišče aktiv-
nosti prenešeno na podjetja, ki proizvajajo
potrošne dobrine, medtem ko bo izbrana sve-
tovalna organizacija iz prve faze imela le vlo-
go koordinatorja aktivnosti med podjetji v ci-
lju uresničevanja ukrepov za izboljšanje do-
bičkonosnosti slovenskih podjetij v izvozu.

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti bo
v ta namen sofinanciralo ukrepe predlagane
iz prve faze projekta, ki pa niso direktno
povezani s proizvodnjo za izvoz ampak ne-
materialne aktivnosti, kot so skupinski na-
stopi na sejmih, iskanje najugodnejših na-
bavnih in prodajnih virov, priprava propa-
gandno informativnega gradiva, oblikovanje
in zagon skupnih proizvodnih in distribucij-
skih podjetij na ciljnih trgih itd.

Sredstva, namenjena za drugo fazo pro-
jekta, so v višini 88,000.000 SIT s tem, da
je to le 50% vrednosti druge faze projekta,
medtem, ko morajo podjetja, ki bodo sode-
lovala v projektu, zagotoviti 50% vrednosti
druge faze projekta.

Trajanje projekta je 15 mesecev in vklju-
čuje v obeh fazah osem glavnih točk:

a) Prva faza projekta (analitično svetoval-
ni del)

– priprava podjetja na sodelovanje v pro-
jektu;

– analiza ostalih poslovnih funkcij v pod-
jetju;

– tržna analiza ciljnega trga in
– predlog ukrepov za izboljšanje izvozne

učinkovitosti posameznega podjetja.
Glede na omejena finančna sredstva bo

za sodelovanje podjetij v drugi fazi projekta
pomembna vrsta ekonomsko poslovnih in
finančnih kriterijev, s katerimi bodo ocenje-
na podjetja v prvi fazi projekta. Prva faza
projekta bo potekala vzporedno z drugo fa-
zo projekta, vendar morajo biti kriteriji za
izbor podjetij, ki bodo sodelovala v drugi
fazi, izdelani najkasneje v treh mesecih od
začetka projekta.

b) Druga faza (vzorčno izvajanje projekta
“Nastopa slovenskih podjetij v tujini”)

– razvoj skupnih rešitev in ukrepov med
podjetji;

– predlog ukrepov za izboljšanje poslo-
vanja v posameznih podjetjih;

– izvajanje notranjih ukrepov v posamez-
nih podjetjih;

– izvajanje zunanjih ukrepov za skupni
nastop slovenskih podjetij na ciljnem trgu.

Druga faza projekta bo trajala 12 mese-
cev.

2. Merila in pogoji
Na podlagi zbranih podatkov in izdelanih

raziskav v posameznih sektorjih industrije
se je Ministrstvo za gospodarske dejavnosti
odločilo, da ponudi zgoraj omenjeni projekt
“Nastop slovenskih podjetij v tujini” pred-
vsem proizvajalcem potrošnih dobrin iz ne-
katerih delovno intenzivnih sektorjev prede-
lovalne industrije (tekstilna in oblačilna indu-
strija, usnjarsko predelovalna industrija le-
snopredelovalna industrija). Podjetja, ki
bodo sodelovala v projektu naj ne bi bila
vključena v program prestrukturiranja, ozi-
roma ne bi smela biti Slovenska Razvojna
družba njihov večinski lastnik.
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3. Vsebina vloge
Za sodelovanje v prvi fazi se lahko prija-

vijo svetovalna podjetja, ki bodo izpolnjeva-
la sledeče kriterije:

– pozitivno finančno poslovanje v zad-
njih treh letih in možnost zagotovitve zavaro-
vanja plačil;

– tehnični del ponudbe (izvedbeni pred-
log projekta “Nastop slovenskih podjetij v
tujini”);

– predlog kriterijev za izbiro podjetij za
drugo fazo projekta;

– finančni del ponudbe (število svetoval-
nih dni in cena svetovalnega dne – specifi-
cirano na posamezne vrste svetovalcev ter
specifikacija ostalih stroškov, kot so poto-
vanja itd);

– reference svetovalnega podjetja in re-
ference svetovalcev, ki bodo sodelovali v
projektu s poudarkom na specifičnem po-
dročju nastopa na tujih trgih;

– kadrovska osnova svetovalnega pod-
jetja;

– izkušnje na mednarodnih projektih in
mednarodne povezave svetovalnega pod-
jetja na področju trženja in distribucije.

Proizvodnja podjetja, ki se prijavljajo za
drugo fazo projekta s tem, da aktivno sode-
lujejo že v prvi fazi projekta, pa morajo izpol-
njevati sledeže kriterije:

– večji del prihodkov (50%) morajo us-
tvariti na trgih Evropske unije ali v ostalih
državah sveta;

– izdelan poslovni načrt, ki mora vsebo-
vati podjetniško strategijo s kvantificiranimi
podjetniškimi cilji, segmentiranimi po trgih
in proizvodih;

– vizija uresničevanja druge faze v cilju
povečevanja dobičkonosnosti proizvodnje in
prodaje na ciljnem tujem trgu,

– predložiti finančni položaj podjetja (bi-
lanca stanja in uspeha za leto 1996, 1997);

– sklep o lastni udeležbi pri financiranju
projekta;

– izjava o nameri, da je podjetje pripravlje-
no sodelovati z ostalimi podjetji pri tržni anali-
zi, določitvi segmenta proizvodov, s katerim bi
lahko skupno nastopali na ciljnem trgu in iz-
boljšanju internega poslovanja podjetja;

– zagotavljanje potrebne vodstvene in
strokovne ekipe za izvedbo projekta.

4. Ostali pogoji javnega razpisa
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti

oziroma komisija za izbor vlog si pridržuje
pravico, da omeji število podjetij, ki bodo
sodelovala v drugi fazi projekta. Ministrstvo
za gospodarske dejavnosti si pridržuje pra-
vico povečati ali zmanjšati odstotek udelež-
be v drugi fazi projekta skladno ugotovitvam
iz prve faze projekta kot tudi števila prijavlje-
nih podjetij za drugo fazo projekta. Prav
tako bo ministrstvo upoštevalo finančni po-
ložaj podjetja, delež v sektorju, potencialne
sinergije z ostalimi podjetji v projektu, pri-
pravljenost vodstva za sodelovanje v projek-
tu in dosedanja udeležba v različnih medna-
rodnih svetovalnih projektih.

5. Rok za prijavo
Ponudniki naj pošljejo ponudbe na na-

slov Ministrstvo za gospodarske dejavnosti,
Kotnikova 5, Ljubljana, v treh izvodih v za-
pečatenih ovojnicah z ustrezno oznako: “Ne
odpiraj! Prijava na razpis: “Nastop sloven-
skih podjetij v tujini” in sicer posebej za fazo
ena in fazo dva projekta.

Prijave na natečaj je potrebno oddati v
roku 20 dni po objavi tega razpisa  v Urad-
nem listu RS.

Javno odpiranje ponudb bo tretji delovni
dan po zaključenem razpisu ob 12. uri na
ministrstvu.

Ponudniki bodo o izidu razpisa obvešče-
ni najkasneje v 45 dneh po odpiranju vlog.
Dodatne informacije posreduje Jože Hole-
šek, tel. 061/178-32-57, ali Gorazd Jen-
ko, tel. 061/178-33-16, vsak delovnik od
9. do 11. ure.

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti

Ob-4387
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena ter drugega odstavka 34. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) Občina Ivančna Gorica, Sokolska
8, Ivančna Gorica objavlja

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca avtobusnih prevozov

šoloobveznih otrok za š. l. 1998/99
1. Naročnik: Občina Ivančna Gorica, So-

kolska 8, Ivančna Gorica.
2. Predmet razpisa: opravljanje avto-

busnih prevozov šoloobveznih otrok v in
iz Osnovne šole Stična in Osnovne šole
Ferda Vesela Šentvid pri Stični:

OŠ Stična na relacijah:
– (Laze nad Krko) Korinj–Ambrus–Za-

gradec–Ivančna Gorica (v in iz šole dopold.
izm.) – obe smeri,

– Ambrus–Primča vas–Bakrc–Ambrus–
Zagradec–Ivančna Gorica (v in iz šole do-
pold. izm.) – obe smeri,

– Valična vas–Breg–Zagradec–Muljava–
Ivančna Gorica (v in iz šole dopold. izm.) –
obe smeri,

– Krka–Muljava–Ivančna Gorica (v in iz
šole dopold. izm.) – obe smeri,

– Mala Goričica–Metnaj–Dobrava pri
Stični–Ivančna Gorica (v in iz šole dopold.
izm.) – obe smeri,

– Spodnja Draga–Ivančna Gorica (v šolo
dopold. izm.) – ena smer,

– Ivančna Gorica–Spodnja Draga–Ivanč-
na Gorica–Mrzlo Polje–Krka–Zagradec–
Breg–Zagradec–Korinj (iz šole dopold.
izm.) – ena smer,

– Mrzlo Polje–Spodnja Draga–Ivančna
Gorica (v in iz šole popold. izm.) – obe
smeri,

– Ivančna Gorica–Metnaj (iz šole dopold.
izm.) – ena smer.

OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični na
relacijah:

– Lučarjev Kal–Hrastov Dol–Dob pri
Šentvidu–Škoflje–Grm–Sobrače–Temeni-
ca–Grm–Šentvid pri Stični (v in iz šole do-
pold. izm.) – 2 krat obe smeri,

– Šentvid pri Stični–Dob pri Šentvidu–
Hrastov Dol–Lučarjev Kal–Škoflje–Grm–Te-
menica–Sobrače (iz šole dopold. izm.) –
ena smer,

– Šentvid pri Stični–Dob–Škoflje–Grm–
Temenica (iz šole popold. izm.) – ena smer.

Naročnik si pridržuje pravico do manjših
sprememb relacij.

3. Orientacijska vrednost naročila:
23,000.000 SIT.

4. Začetek in dokončanje del: šolsko le-
to 1998/99, začetek 1. 9. 1998 in zaklju-
ček 25. 6. 1999.

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

– najnižja cena,
– druga merila, navedena v razpisni do-

kumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upo-

števane preference za domače ponudnike.
6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo

predložene najkasneje do 3. 8. 1998 do
10. ure, na naslov: Občina Ivančna Gorica,
prevzemnik Bogomir Sušič, Sokolska 8,
1295 Ivančna Gorica, tel. 061/278-385,
faks 061/777-697, referat za družbene de-
javnosti.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo v ponede-
ljek, 3. 8. 1998, ob 12. uri, na naslovu:
Občina Ivančna Gorica, Sokolska 8, Ivanč-
na Gorica, tel. 061/778-385, sejna soba
Županstva Občine Ivančna Gorica.

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

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

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Županstvo Občine Ivančna
Gorica, referat za družbene dejavnosti, kont.
oseba Bogomir Sušič, Sokolska 8, Ivančna
Gorica, tel. 061/778-385, vsak delovnik
med 8. in 12. uro.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 17. 7. 1998.

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

Ponudba mora vsebovati datum veljav-
nosti.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 14. 8. 1998.

Občina Ivančna Gorica

Št. 79/98 Ob-4388
Občina Pivka na podlagi zakona o gradi-

tvi objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86
ter Ur. l. RS, št. 59/96) v skladu z  18.
členom zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97) ter na podlagi odredbe o obvez-
ni vsebini razpisne in ponudbene dokumen-
tacije (Ur. l. RS, št. 33/97)  objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca del za gradbena dela

1. Investitor: Občina Pivka.
2. Predmet razpisa: jasli, prizidek vrt-

ca v Pivki
3. Orientacijska vrednost: 18,000.000

SIT.
4. Predvideni začetek del: avgust 1998,

dokončanje v letu 1999.
5. Merila za izbor najugodnejšega po-

nudnika:
– kompletnost ponudbe,
– ponudbena cena,
– reference,
– strokovna usposobljenost ponudnika,
– garancijski roki,
– morebitne ugodnosti, ki jih nudi po-

nudnik.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 50 / 10. 7. 1998 / Stran 4953

Naročnik ni obvezen sprejeti ponudbe,
ki ima najnižjo ceno, temveč prosto presojo
o izbiri najugodnejšega ponudnika v skladu
z merili iz prejšnjega odstavka.

6. V poštev pridejo le ponudbe, ki bodo
obsegale kompletno izgradnjo.

7. Plačilni pogoji: po mesečnih situaci-
jah.

8. Ponudba mora vsebovati:
– potrdilo o registraciji,
– cena izdelave,
– fiksnost cene,
– reference,
– plačilni pogoji,
– rok izdelave,
– BON 1, 2.
9. Investitor si zadržuje pravico, da skle-

ne pogodbo v okviru razpoložljivih sredstev.
10. Ponudniki lahko dobijo razpisno do-

kumentacijo v tajništvu Občine Pivka, Ko-
lodvorska 5, Pivka.

Razpisno dokumentacijo lahko dvignete
od 15. 7. 1998 do 20. 7. 1998, od 7. do
10. ure.

11. Rok za oddajo ponudbe je 27. 7.
1998 do 10. ure.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena “Ne odpiraj – ponudba za jasli, prizi-
dek vrtca v Pivki”.

Javno odpiranje ponudb bo 28. 7. 1998
ob 11. uri v prostorih Občine Pivka.

12. Predstavnik ponudnika mora komi-
siji za odpiranje ponudb predložiti pisno
pooblastilo.

13. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 5 dni po odpiranju ponudb.

14. Kontaktna oseba je Ivan Čeligoj, tel.
067/571-609.

Št. 79/98 Ob-4389
Občina Pivka na podlagi zakona o gradi-

tvi objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86
ter Ur. l. RS, št. 59/96) v skladu z 18.
členom zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97) ter na podlagi odredbe o obvez-
ni vsebini razpisne in ponudbene dokumen-
tacije (Ur. l. RS, št. 33/97) objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca del za gradbena dela

1. Investitor: Občina Pivka.
2. Predmet razpisa: izgradnja kanali-

zacije in obnova ulice “Pod zavrtnice” v
Pivki

3. Orientacijska vrednost: 24,000.000
SIT.

4. Predvideni začetek del: avgust 1998,
dokončanje oktober 1998.

5. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika:

– kompletnost ponudbe,
– ponudbena cena,
– reference,
– strokovna usposobljenost ponudnika,
– garancijski roki,
– morebitne ugodnosti, ki jih nudi po-

nudnik.
Naročnik ni obvezen sprejeti ponudbe,

ki ima najnižjo ceno, temveč prosto presojo
o izbiri najugodnejšega ponudnika v skladu
z merili iz prejšnjega odstavka.

6. V poštev pridejo le ponudbe, ki bodo
obsegale kompletno izgradnjo.

7. Plačilni pogoji: po mesečnih situaci-
jah.

8. Ponudba mora vsebovati:
– potrdilo o registraciji,
– cena izdelave,
– fiksnost cene,
– reference,
– plačilni pogoji,
– rok izdelave,
– BON 1, 2.
9. Investitor si zadržuje pravico, da skle-

ne pogodbo v okviru razpoložljivih sredstev.
10. Ponudniki lahko dobijo razpisno do-

kumentacijo v tajništvu Občine Pivka, Ko-
lodvorska 5, Pivka.

Razpisno dokumentacijo lahko dvignete
od 17. 7. 1998 do 20. 7. 1998, od 7. do
10. ure.

11. Rok za oddajo ponudbe je 27. 7.
1998 do 10. ure.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena “Ne odpiraj – ponudba za izgradnjo
kanalizacije in obnova ulice Pod zavrtnice v
Pivki”.

Javno odpiranje ponudb bo 28. 7. 1998
ob 10. uri v prostorih Občine Pivka.

12. Predstavnik ponudnika mora komi-
siji za odpiranje ponudb predložiti pisno
pooblastilo.

13. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 5 dni po odpiranju ponudb.

14. Kontaktna oseba je Ivan Čeligoj, tel.
067/571-609.

Občina Pivka

Št. 011-3/97 Ob-4390
Na podlagi 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: gradbena,
obrtniška in instalacijska dela.

Navedba vsebine: sanacija in obnova
kulturnega doma Zavrh z Maistrovo spo-
minsko sobo.

Kraj izpolnitve: Zavrh v Krajevni skupno-
sti Voličina v Občini Lenart.

3. Orientacijska vrednost naročila je
20,000.000 SIT. Dela se bodo izvajala v
dveh fazah: leta 1998 v vrednosti
11,000.000 SIT in v letu 1999 v vrednosti
9,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: I. fa-
za, začetek 15. 8. 1998 in dokončanje 15.
10. 1998, II. faza, začetek 1. 4. 1999 in
dokončanje 30. 6. 1999.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– ponudbena cena,
– reference ponudnika,
– rok plačila situacij.
6. Vsebina ponudbe: ponudba mora vse-

bovati vse elemente, naštete v navodilu po-
nudnikom za izdelavo ponudbe.

7. Ponudbe v pravilno zapečatenih ovoj-
nicah z oznako “Ne odpiraj – Ponudba za
obnovo Kulturnega doma Zavrh” je potreb-
no oddati do 31. 7. 1998 do 12. ure, ne
glede na način prenosa na naslov: Občina
Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v
Slovenskih goricah.

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

8. Javno odpiranje ponudb bo 3. 8.
1998 ob 10. uri, v prostorih Občine Lenart,
Trg osvoboditve 7, soba 24/II.

9. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni najkasneje v 15-ih dneh od dneva
odpiranja ponudb.

10. Razpisno dokumentacijo lahko po-
nudniki dvignejo na Občini Lenart, kont. ose-
ba Jože Dukarič, ob njegovi odsotnosti pa
Edo Zorko, tajnik občine ali Vinko Kramber-
ger, tel. 062/724-205 int. 24, 15 ali 49,
faks 062/723-015.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 24. 7. 1998, vsak delovnik med 8. in
12. uro.

Projektna dokumentacija bo na vpogled
na Občini Lenart, ponudniki pa si lahko ko-
pije projektov naročijo po predhodnem do-
govoru in proti plačilu pri Kiproma, d.o.o.,
podjetje za projektiranje in gradbeni inženi-
ring, Kraigherjeva 19a, 2230 Lenart v Slo-
venskih goricah, tel. 062/723-088.

11. Naročnik si pridržuje pravico, da za-
radi premajhne odobritve predvidenih fi-
nančnih sredstev od sofinanciranja ali iz dru-
gih utemeljenih razlogov odstopi od naroči-
la II. faze del, oziroma po predhodnem pi-
snem obvestilu izvajalcu prekine dela na
objektu. Prekinitev del je možna že tudi v I.
fazi.

12. Dodatna pojasnila glede razpisne
dokumentacije lahko zainteresirani ponud-
niki dobijo na Uradu občinske uprave obči-
ne Lenart, Trg osvoboditve 7, Lenart v Slo-
venskih goricah, tel. 062/724-205 (Jože
Dukarič, ob njegovi odsotnosti pa Edo Zor-
ko, tajnik občine ali Vinko Kramberger).

13. Ponudba mora veljati do 15. 9.
1998.

14. Predvideni datum objave sklepa o
dodelitvi naročila: 28. 8. 1998.

Občina Lenart

Št. 133/98 Ob-4391
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime in sedež naročnika: Občina
Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki, kont.
oseba Janko Kopušar, dipl. ek., tel.
063/885-017, faks 063/885-522.

2. Predmet javnega razpisa: izgradnja
I. faze primarne kanalizacije v Šmart-
nem ob Paki, ki obsega izvedbo kanaliza-
cije iz PVC cevi DN 250 mm in 300 mm v
dolžini 2000 m in izvedbo dušilnega objek-
ta, zadrževalnega bazena in razbremenilne-
ga objekta. Objekt se bo izvajal etapno: I.
etapa obsega 1055 m kanala, II. etapa 945
m kanala, III. etapa pa izgradnjo objektov.

3. Orientacijska vrednost naročila:
50,000.000 SIT, od tega I. etapa
20,000.000 SIT, II. etapa 15,000.000 SIT
in III. etapa 15,000.000 SIT.

4. Roki
Izvedba I. etape kanalizacije v letu 1998,

II. v letu 1999 in III. etape v letu 2000.
Pričetek del I. etape v oktobru 1998,

dokončanje decembra 1998.
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5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika

Ponudbena cena, reference pri izvajanju
razpisanih del, kadrovska usposobljenost in
tehnična opremljenost ponudnika, ugodno-
sti ponudnika.

6. Rok za oddajo ponudb
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo

predložene najkasneje do 24. 8. 1998 do
12. ure, na naslov: Občina Šmartno ob Pa-
ki, 3327 Šmartno ob Paki, prevzemnik: Jan-
ko Kopušar, dipl. ek., tel. 063/885-017,
faks 063/885-522.

7. Naslov in datum javnega odpiranja po-
nudb

Javno odpiranje ponudb bo 24. 8. 1998
ob 12.30 v prostorih Občine Šmartno ob
Paki. Odpiranje bo vodila Marija Tekavec.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 18. 9. 1998.

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

Ponudniki lahko dvignejo razpisno doku-
mentacijo na Občini Šmartno ob Paki, med
8. in 11. uro vsak delovnik. Kontaktna ose-
ba je Janko Kopušar, dipl. ek., tel.
063/885-017, faks 063/885-522.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 14. 8. 1998 za 20.000 SIT.

Način plačila: virmansko nakazilo na žiro
račun št. 52800-630-10173 Občina Šmart-
no ob Paki, pred dvigom razpisne doku-
mentacije.

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: 16. 10. 1998.
Občina Šmartno ob Paki

Št. 964 Ob-4392
Na podlagi 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: investitor Republika Slovenija, Ministrs-
tvo za zdravstvo, naročnik Bolnišnica Gol-
nik–KOPA, kont. oseba Mali Friderik, Gol-
nik 36, Golnik, tel. 064/461-122, faks
064/461-578.

2. Predmet javnega naročila
Navedba vsebine: rekonstrukcija en-

doskopskega oddelka (II. faza) in preu-
reditev ter opremljanje bakteriološkega
laboratorija.

3. Orientacijska vrednost naročila:
41,000.000 SIT.

4. Dobavni rok je 50 dni od sklenitve
pogodbe, skladno s terminskim planom.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 13. 8. 1998 do
11. ure, v vložišču, na naslov Bolnišnica
Golnik–KOPA, prevzemnik: tajništvo uprave,

Golnik 36, 4204 Golnik, tel. 064/461-122,
faks 064/461-578.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila. Na zadnji strani kuverte naj bo navede-
no tudi ponudnikovo ime in njegov naslov.

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

Javno odpiranje ponudb bo v četrtek 13.
8. 1998 ob 12. uri v zdravniški posvetoval-
nici Bolnišnice Golnik–KOPA, odpiranje bo
vodil predsednik komisije, Golnik 36 - zdrav-
niška posvetovalnica, Golnik, tel.
064/461-122 int. 214, faks 064/461-578.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 28. 8. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Bolnišnica Golnik–KOPA,
kont. oseba Roman Potočnik, v.u.d., (upra-
va), Golnik, tel. 064/461-122 int 210, faks
064/461-578.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do vključno 20. 7. 1998 do 12. ure za
10.000 SIT.

Način plačila: neposredno pred dvigom
razpisne dokumentacije na blagajni Bolni-
šnice Golnik–KOPA, vsak delovni dan od 9.
do 12. ure.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na podla-

gi pisnih vprašanj (telefaks) na naslovu kot
je navedeno v 8. točki.

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

Ponudba mora veljati 75 dni od dneva
odpiranja ponudb.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 4. 9. 1998.

Bolnišnica Golnik–KOPA

Ob-4393
Občina Šmarje pri Jelšah objavlja na

podlagi prvega in drugega odstavka 18. čle-
na zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97)

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.

2. Predmet javnega razpisa: sanacija
usadov in plazu Lemberg–Pečica

3. Skupna orientacijska vrednost naro-
čila: 13,500.000 SIT.

4. Rok začetka del: 10 dni po sklenitvi
pogodbe.

Dokončanje del: v dveh mesecih po za-
četku del.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be:

– ponudbena cena (najcenejši ponudnik
ni nujno najugodnejši),

– reference ponudnika,
– roki za izvedbo,
– plačilni pogoji.
6. Rok predložitve ponudbe je 3. avgust

1998 do 12. ure na naslov Občina Šmarje
pri Jelšah, Urad župana, Aškerčev trg 12,
3240 Šmarje pri Jelšah.

Ponudbe morajo biti predložene v zaprti
kuverti in označene z napisom: “Ne odpiraj!
– Javni razpis za sanacijo usadov in plazu
Lemberg–Pečica.”

7. Javno odpiranje ponudb bo 3. avgu-
sta 1998 ob 13. uri v sejni sobi Občine
Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, Šmarje
pri Jelšah.

8. Ponudniki bodo obveščeni o izidu raz-
pisa v roku 7 dni po odpiranju ponudb.

9. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo na Občini Šmarje pri Jelšah,
Aškerčev trg 12, pri Antonu Lahu (tel.
821-007 ali 821-038), kjer lahko dobijo
tudi vse dodatne informacije.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 29. julija 1998 za 20.000 SIT. Način
plačila: z virmanskim nakazilom na račun
št.: 50730-630-10189.

Občina Šmarje pri Jelšah

Ob-4394
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za

opravljanje šolskih prevozov učencev v
obe osnovni šoli v Občini Bled

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Bled, Cesta svobode 13, Bled.

2. Predmet razpisa: prevozi šolskih
otrok v Osnovno šolo prof. dr. J. Plemlja
Bled in v Osnovno šolo Gorje.

3. Informacije o razpisu in razpisno do-
kumentacijo lahko ponudniki dobijo na Ob-
čini Bled, pri svetovalki za družbene dejav-
nosti Marjani Burja, v času od 21. 7. 1998
do 27. 7. 1998 od 9. do 12. ure, oziroma
na tel. 064/748-010.

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

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– kakovost in organizacija ponujene sto-
ritve – zanesljivost prevozov in čas v kate-
rem lahko zagotovi nadomestno vozilo zara-
di morebitne okvare,

– kvaliteta vozil in tehnična brezhibnost
vozil (ponudnik predloži naslednje podatke
o vozilih, in sicer: število vozil, starost vozil,
opremljenost – prezračevanje, ogrevanje,
datum zadnjega tehničnega pregleda),

– cena mesečne vozovnice na učenca,
– plačilni pogoji in fiksnost cen,
– reference, ki so jih ponudniki pridobili

z dosedanjim delom, predvem pri prevozu
otrok,

– druge ugodnosti ponudnika.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugod-

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

ponudnika,
– izpisek iz sodnega registra oziroma po-

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

– reference, ki so jih ponudniki pridobili
z dosedanjim delom, predvsem pri prevozu
otrok,

– ponudbo z navedbo mesečne cene vo-
zovnice na učenca,
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– struktura izračuna mesečne cene pre-
voza na učenca,

– način korekcije in povečanje cen,
– način obračunavanja storitev,
– podatke o prevoznih sredstvih,
– ugodnosti, ki jih ponudnik nudi naroč-

niku.
7. Ponudnik lahko da ponudbo za kom-

pleksne prevoze ali za posamezno osnovno
šolo.

8. Z izbranim ponudnikom se bo pogod-
ba sklepala za obdobje 3 let, upoštevajoč
vsakoletni šolski koledar.

9. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene v zaprtih ovojnicah in označene
z oznako: “Ne odpiraj, ponudba za javni
razpis za prevoz učencev” osebno ali po
pošti, najkasneje do 28. 7. 1998 do 10.
ure, na naslov: Občina Bled, Cesta svobo-
de 13, 4260 Bled.

10. Ponudba mora veljati do 31. 10.
1998.

11. Javno odpiranje ponudb bo 28. 7.
1998 ob 12. uri, v sejni sobi Občine Bled,
Cesta svobode 13, Bled.

12. Predstavniki ponudnikov, ki bodo
prisotni pri odpiranju ponudb, morajo pred-
ložiti pisno pooblastilo.

13. Ponudniki bodo o izidu javnega raz-
pisa obveščeni najkasneje v 15 dneh po
javnem odpiranju ponudb.

14. Predvideni datum objave dodelitve
naročila: 14. 8. 1998.

Občina Bled

Ob-4395
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: Banka Slovenije, Slovenska 35, Ljublja-
na, faks 061/215-516, kont. osebi Igor
Škof, tel. 061/17-19-125 in Martin Umek,
tel. 061/17-19-122.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: strojna in program-

ska oprema centralnega računalniške-
ga sistema:

– 11 strežnikov COMPAQ,
– dodatna strojna oprema za COMPAQ

strežnike,
– programska oprema za strežnike.
Podrobna specifikacija predmeta javne-

ga naročila se nahaja v razpisni dokumenta-
ciji. Kraj izpolnitve: Ljubljana.

3. Orientacijska vrednost naročila:
30,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: do 50 dni.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane pri ocenjevanju ponudb: merila in os-
tali pogoji so podrobno navedeni v razpisni
dokumentaciji.

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

6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 31. 7. 1998 do
12. ure, na naslov: Banka Slovenije, Slo-
venska 35, 1505 Ljubljana.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – javni razpis
za centralni računalniški sistem”, na hrbtni

strani pa mora biti označeno ime in naslov
ponudnika.

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

Javno odpiranje ponudb bo 4. 8. 1998
ob 14. uri, v prostorih Banke Slovenije, Slo-
venska 35, Ljubljana, odpiranje bo vodil
Marko Halik.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 17. 8. 1998.

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

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do vključno 24. 7. 1998, vsak delovni dan
od 9. do 12. ure in od 14. do 15. ure, v
vložišču Banke Slovenije, Slovenska 35,
Ljubljana, tel. 061/17-19-152.

Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno do-
kumentacijo, morajo predložiti dokazilo o
vplačilu 10.000 SIT.

Način plačila: virmansko, na žiro račun
številka: 50100-611-0060015, sklicna šte-
vilka 27099.

10. Ostali podatki
Ponudba mora veljati do: 1. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 4. 9. 1998.
Banka Slovenije

Ob-4396
Na podlagi 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 Postojna,
kont. oseba Brigita Kidrič, Ljubljanska ulica
4, Postojna, tel.067/280-785, faks
067/280-780.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: investicijsko vzdrže-
valna dela na stanovanjih in stanovanj-
skih hišah v lasti Občine Postojna za
leto 1998.

3. Orientacijska vrednost naročila:
10,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 31. 8. 1998, zaključek 20. 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.

Naročnik si pridržuje pravico določiti
eventualno manjši obseg del od razpisanih
(soglasje ostalih etažnih lastnikov).

6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do ponedeljka 3. 8.
1998, do 13. ure, na naslov: Stanovanjski
sklad občine Postojna, prevzemnica Brigita
Kidrič, Ljubljanska ulica 4, pisarna št. 6,
6230 Postojna, tel. 067/280-785, faks
067/280-780.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 3. 8. 1998
ob 14. uri, na naslovu: Stanovanjski sklad
občine Postojna, odpiranje vodi predsednik
komisije za vodenje postopka oddaje javne-
ga naročila, Ljubljanska ulica 4, pisarna št.
6, pritličje levo, Postojna, tel.
067/280-785, faks 067/280-780.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu javne-
ga razpisa najkasneje do 18. 8. 1998.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Stanovanjski sklad občine
Postojna, kont. oseba Brigita Kidrič, Ljub-
ljanska ul. 4, pisarna št. 6, pritličje levo,
Postojna, tel. 067/280-785, faks
067/280-780.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 31. 7. 1998 do 13. ure za 5.000 SIT.

Način plačila: virman ali položnica na ra-
čun številka: 52200-652-62004, prejem-
nik Stanovanjski sklad občine Postojna.

10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo pri pod-

jetju Staninvest Postojna, d.o.o., kont. ose-
ba Valenčič Damjan, Ljubljanska ulica 5/a,
Postojna, tel. 067/23-738, faks
067/23-290.

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

Ponudba mora veljati do: 30. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 21. 8. 1998 ali 29. 8. 1998.
Stanovanjski sklad občine Postojna

Ob-4397

Razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

gradbeno obrtniška dela na objektu
stara depandansa – muzej

Predmet javnega razpisa so naslednja
gradbena in obrtniška dela:

– obnova strehe,
– obnova zunanjih stopnišč,
– zamenjava oken in vrat,
– obnova fasade.
Predviden začetek del 21. september

1998. Rok izvedbe del je konec novembra
1998.

Ponudniki si lahko ogledajo objekt in vse
detajle za gradbena in obrtniška dela na
kraju samem. Obstoječa dokumentacija je
na razpolago na upravi Kobilarne Lipica
(067/31-580).

Ocenjena vrednost del znaša
12,800.000 SIT.

Rok za oddajo ponudb je do 10. 8. 1998
do 12. ure, na upravo Kobilarne Lipica. Po-
nudbe morajo biti zapečatene in označene
z “Ne odpiraj – ponudba” in z imenom “Sta-
ra depandansa – muzej”.

Odpiranje ponudb bo 10.8. 1998 ob
13. uri v sejni sobi hotela Maestoso.

Merila za izbiro najugodnejšega ponud-
nika so:

– naslov ponudnika z dokazilom o regi-
straciji in z odločbo o izpolnjevanju predpi-
sanih pogojev za opravljanje dejavnosti,

– cenenost ponudbe na žigosanih popi-
sih del,

– opcija ponudbe,
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– plačilni pogoji,
– rok izvedbe del,
– garancijski rok,
– priložena pogodba za izvedbo del,
– kakovost ponujenih obrtniških del v

skladu z obstoječimi in zahtevanimi detajli.
Najcenejši ponudnik ni nujno, da je tudi

najugodnejši. Investitor si pridržuje pravico
spremeniti obseg del glede na planirana
sredstva.

Navedena dela se bodo izvajala po skle-
njeni in podpisani pogodbi.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa v treh dneh po odpiranju ponudb.

Kobilarna Lipica

Ob-4459
Na podlagi 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: ENGO, d.o.o., Attemsov trg 3, Gornji
Grad.

2. Predmet javnega naročila: montažna
in gradbena dela.

Navedba vsebine: izgradnja toplotne-
ga omrežja Gornji Grad.

3. Orientacijska vrednost naročila:
190,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek del 1. 9. 1998, končanje (I. faze) del
16. 11. 1998.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene do 11. 8. 1998 do 12. ure, na
naslov: ENGO, d.o.o., Attemsov trg 3, Gor-
nji Grad.

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

Javno odpiranje ponudb bo 11. 8. 1998
ob 13. uri, v sejni sobi Občine Gornji Grad,
Attemsov trg 3.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje v 10 dneh od dneva odpira-
nja ponudb.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Projektivni biro Velenje, Pre-
šernova 8, Velenje, tel. 063/853-367,
063/862-283, telefaks 063/856-459,
kont. oseba Janez Božič.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
od ponedeljka 13. 7. 1998 do petka 24. 7.
1998, dopoldan od 8. do 10. ure ob pred-
ložitvi dokazila o plačilu 55.000 SIT na ŽR
52800-601-21207 Projektivni biro Velenje,
Prešernova 8, s pripisom razpisna doku-
mentacija za toplovod Gornji Grad.

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

Ponudba mora veljati do konca aprila
1998.

10. Predvideni datum objave dodelitve
naročila: avgusta 1998.

ENGO, d.o.o., Gornji Grad

Št. 15 Ob-4461
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: JZ Zdravstveni dom Celje, Gregorčiče-
va 5, Celje, tel. 063/434-000, faks
063/441-356.

2. Predmet javnega naročila: preuredi-
tev stranskega vhoda z dvigalom in in-
vesticijsko vzdrževalna dela v kleti v ob-
jektu Zdravstveni dom Celje.

3. Orientacijska cena: 22,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: pred-

videni začetek 15. 8. 1998 in zaključek 30.
9. 1998.

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

6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 30. 7. 1998 do
8. ure, na naslov: JZ Zdravstveni dom Ce-
lje, Gregorčičeva 5, 3000 Celje.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj –
javni razpis za preureditev stranskega vho-
da z dvigalom in investicijsko vzdrževalna
dela v kleti ZD Celje”. Na hrbtni strani ku-
verte mora biti naveden točen naslov po-
nudnika.

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

Javno odpiranje ponudb bo 30. 7. 1998
ob 8. uri, v sejni sobi Zdravstvenega doma
Celje, Gregorčičeva 5. Odpiranje ponudb
bo vodila predsednica komisije Bronja
Vilč,dipl. jur.

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

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

9. Kraj in oseba, pri kateri lahko zainte-
resirani ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo: Skupnost zavodov osnovne
zdravstvene dejavnosti Celjske regije, Gre-
gorčičeva 3, Celje, Jože Cerovšek, tel.
063/434-615.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
14., 15. in 16. 7. 1998, od 8. do 12. ure,
za ceno 10.000 SIT in se plača ob prevze-
mu dokumentacije pri blagajni Skupnosti za-
vodov, Gregorčičeva 3, Celje – pritličje.

10. Ostali podatki
Dodatne informacije v zvezi z razpisom

se dobijo na naslovu in pri osebi, kot pod 9.
točko. Strokovno tehnične informacije v zve-
zi s predmetom javnega razpisa pa se dobi-
jo: Navor, d.o.o., Ul. XIV divizije 12, Celje,
Rovan Alojz, tel. in faks 063/443-312.

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

Ponudba mora veljati do: podpisa po-
godbe.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 21. 8. 1998.

JZ Zdravstveni dom Celje

Št. 2255/98 Ob-4516
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) in navodila o vsebini obraz-

cev in obliki obrazcev za objavo razpisa v
Uradnem listu RS in določitvi enotnih obraz-
cev za objavo (Ur. l. RS, št.47/98) objavlja-
mo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za

modernizacijo vaških cest na območju
Občine Gornji Petrovci v letu 1998
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Občina Gornji Petrovci, Gornji Petrovci
31/d, Gornji Petrovci, kont. oseba Franc
Šlihthuber, župan Občine Gornji Petrovci,
tel. 069/56-250.

2. Predmet javnega naročila: moderni-
zacija vaških cest na območju Občine
Gornji Petrovci v letu 1998.

3. Orientacijska vrednost naročila
Orientacijska vrednost modernizacije po-

samezne vaške ceste je naslednja:
– vas Peskovci, dolžina ceste 2600 m –

21,800.000 SIT,
– vas Križevci, dolžina cesta 2200 m –

18,600.000 SIT,
– vas Lucova, dolžina ceste 500 m –

5,000.000 SIT,
– vas Neradnovci, dolžina ceste 1500

m – 13,000.000 SIT,
– vas Stanjevci, dolžina ceste 200 m –

1,600.000 SIT,
– vas Gornji Petrovci, dolžina ceste

1300 m – 15,400.000 SIT,
– vas Košarovci, dolžina ceste 300 m –

3,400.000 SIT,
– vas Šulinci, dolžina ceste 200 m –

1,600.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek, dokončanje, kakor tudi sama izvedba
del na modernizaciji vaških cest, je odvisna
od Republike Slovenije, Ministrstva za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehrano – Javni raz-
pis za zbiranje zahtevkov za dodelitev nepo-
vratnih sredstev iz naslova intervencij za ce-
lostno urejanje podeželja in obnovo vasi za
leto 1998, javni razpis 3 (Ur. l. RS, št.
47/98).

Kolikor Ministrstvo za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano, vlogi ne bo ugodilo, se
dela, ki so predmet javnega razpisa, ne bo-
do izvajala.

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

– cena,
– opcija ponudbe in plačilni pogoji,
– zavarovanje resnosti ponudbe,
– zavarovanje kvalitete izvedenih del,
– garancijski rok za izvedena dela.
6. Rok za vložitev ponudb
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo

predložene oziroma bodo prišle po pošti,
na naslov: Občina Gornji Petrovci, Gornji
Petrovci 31/d, 9203 Gornji Petrovci, in si-
cer najkasneje do 20. julija 1998 do 12.
ure.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 21. julija
1998 ob 10. uri, na sedežu Občine Gornji
Petrovci, Gornji Petrovci 31/d – sejna soba.
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8. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje v roku sedem dni od odpira-
nja ponudb.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dobijo ustrezne in-
formacije: vse potrebne informacije bo mož-
no dobiti pri županu Občine Gornji Petrovci,
bodisi osebno ali po tel. 069/56-250, in
sicer takoj po objavi razpisa v Uradnem listu
RS.

Občina Gornji Petrovci

Št. 006-5/98-21 Ob-4456
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Mestna občina Novo mesto, kont. ose-
ba Blatnik Ana, Seidlova cesta 1, Novo me-
sto, tel. 068/317-201, faks 068/322-731.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: sanacije in prepla-
stitve lokalnih cest.

3. Orientacijska vrednost naročila:
15,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 15 delovnih dni.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 30. 7. 1998 do
12. ure, na naslov: Mestna občina Novo
mesto, prevzemnik Sekretariat za komunal-
ne zadeve, Seidlova cesta 1, 8000 Novo
mesto, tel. 068/317-232, faks
068/322-731, soba št. 32/I.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 30. 7. 1998
ob 12.30, na naslovu: Mestna občina Novo
mesto, odpiranje vodi Pavle Jenič, dipl. inž.
gr., Seidlova cesta 1, Novo mesto, tel.
068/317-246, soba št. 67/II.

7. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Mestna občina Novo me-
sto, kont. oseba Milojevič Antonija, Seidlo-
va cesta 1, Novo mesto, tel. 068/317-232,
faks 068/322-731, soba št. 32/I.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 24. 7. 1998, vsak delovnik med 11. in
13. uro, z dokazilom o plačilu 5.000 SIT.

Način plačila: virmansko, na račun šte-
vilka: 52100-630-40115, Mestna občina
Novo mesto, s pripisom sanacije in prepla-
stitve lokalnih cest.

8. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 1. 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: 21. 8. 1998.
Mestna občina Novo mesto

Št. 0048/1-308/52-98 Ob-4457
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za notranje zadeve RS, kont.
oseba Borut Jug, Štefanova 2, Ljubljana,
tel. 061/172-4825.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela, storitve.

Navedba vsebine: izvedba gradbenih
del in koordinacija za obrtniška in insta-
lacijska dela PP Škofja Loka.

3. Orientacijska vrednost naročila:
120,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: pred-
videni začetek: 15. 9. 1998 in/ali zaključek
15. 9. 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%.

Merila: finančna sposobnost ponudnika,
reference, strokovna izobrazba, reference
kadrov, garancijski rok, cena in drugo, kar
ponudnik ponudi (ugodnosti).

6. Predložitev ponudb
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo

predložene najkasneje do 12. 8. 1998 do
14. ure, na naslov: Ministrstvo za notranje
zadeve RS, prevzemnik vložišče, Štefanova
2, 1501 Ljubljana, tel. 061/172-5111.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj –
javni razpis za izvedbo gradbenih del in koor-
dinacijo za obrtniška in instalacijska dela PP
Škofja Loka, št. 308/52-98”.

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

Javno odpiranje ponudb bo 13. 8. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Visoka policijsko-var-
nostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana.

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

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

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

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

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Ministrstvo za notranje za-
deve RS, kont. osebi Borut Jug, Sanja Tu-
fegdžič, Cankarjeva 4, Ljubljana, tel.
061/172-4825.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
za ogled in dvig od dneva objave do 11. 8.
1998, od 10. do 12. ure.

Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno do-
kumentacijo, morajo predložiti pooblastilo
za dvig razpisne dokumentacije in dokazilo
o vplačilu 4.000 SIT.

Način plačila: virmansko, na račun šte-
vilka: 50100-637-55284, sklicna številka:
308-52-98.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 9. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 11. 12. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 11. 9. 1998.
Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 425 Ob-4458
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Zavod za pokojninsko in invalidsko za-
varovanje (ZPIZ) Slovenije, kont. oseba To-
mažič Marjan, Kolodvorska ul. 15, Ljublja-
na, tel. 1745-100, faks 320-373.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine:
A) osebni avtomobil prostornine mo-

torja do 1300 cm3,
B) osebni avtomobil prostornine mo-

torja od 1300 cm3 do 1600 cm3,
C) osebni avtomobil prostornine mo-

torja od 2000 cm3 do 3000 cm3.
3. Orientacijska vrednost naročila: A)

1,900.000 SIT + B) 2,850.000 SIT + C)
7,250.000 SIT = 12,000.000 SIT.

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

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

Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike v viši-
ni 20%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 10. 8. 1998 do
14. ure, na naslov: ZPIZ, prevzemnik vložiš-
če, Kolodvorska ul. 15, 1000 Ljubljana, tel.
1745-100, faks 320-373, pritličje.

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: ZPIZ, odpiranje vodi
Nagode Ignac, Kolodvorska ul. 15, Ljublja-
na, tel. 1745-100, faks 320-373, soba št.
802.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 28. 8. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: ZPIZ, kont. oseba v vložiš-
ču Popit Aleksandra, Kolodvorska ul. 15,
Ljubljana, tel. 1745-100, faks 320-373.
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Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 20. 7. 1998, vsak delovnik od 8. do 12.
ure.

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

Ponudba mora veljati do 20. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 28. 8. 1998.
Zavod za pokojninsko

in invalidsko zavarovanje Slovenije

Ob-4460
Na podlagi 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: Veterinarska fakulteta Univerze v Ljub-
ljani, kont. oseba dr. Aleksandra Domanjko
Petrič, Cesta v Mestni log 47, Ljubljana, tel.
17-79-284 ali 315, faks 332-243.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: aparat za ultrazvoč-

no diagnostiko.
3. Orientacijska vrednost naročila:

18,800.000 SIT.
4. Dobavni rok: 1 mesec ali 6 tednov.
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 5. 8. 1998 do
14. ure, na naslov: Veterinarska fakulteta
Univerze v Ljubljani, prevzemnik vložišče,
Gerbičeva 60, 1115 Ljubljana, tel.
17-79-100, faks 332-243.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 10. 8. 1998
ob 13. uri, na naslovu: Veterinarska fakulte-
ta Univerze v Ljubljani, odpiranje vodi dr.
Aleksandra Domanjko Petrič, Gerbičeva 60
– sejna soba, Ljubljana, tel. 17-79-100,
faks 332-243.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 26. 8. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Veterinarska fakulteta Uni-
verze v Ljubljani, kont. oseba dr. Aleksan-
dra Domanjko Petrič, Cesta v Mestni log 47
(Klinika za kirurgijo in male živali), Ljubljana,
tel. 17-79-284 ali 315, faks 332-243.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 27. 7. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: na blagajni VF – Gerbiče-
va 60, ali na račun številka:
50100-603-41570.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do 30. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 15 dni po javnem odpiranju.
Veterinarska fakulteta

Univerza v Ljubljani

Št. 110-1/98 Ob-4477

Poziv
k predložitvi ponudb

za izgradnjo avtoceste Koper–Lendava
odsek Slivnica – Pesnica
km 2.600 – km 17.150

pododsek Slivnica – Ptujska cesta
km 2.600 – km 6.700

pripravljalna dela

1. Družba za avtoceste v Republiki Slo-
veniji, DARS d.d. v skladu z 18. členom
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) poziva izvajalca k predložitvi ponudb
za izvedbo pripravljalnih del avtocestnega
pododseka Slivnica–Ptujska cesta.

2. Družba za avtoceste v Republiki Slo-
veniji, DARS d.d. poziva izvajalca k predlo-
žitvi zapečatenih ponudb za naslednja pri-
pravljalna dela z opcijo, da se ponudba lah-
ko predloži za izvedbo posameznih del pod
tč. I., II., III., IV. In V. ali za izvedbo vseh
razpisanih del.

I. Slivnica–Ptujska cesta od km 2.600
do km 6.700

– dela na trasi AC,
– deviacije: dovozne in dostopne poti,
– premostiveni objekti,
– tuje storitve,
– regulacije.
3. Predviden čas za izvedbo razpisanih

del je 8 mesecev od uvedbe izvajalca v
delo. Oddana dela se bodo obračunala po
cenah iz ponudbenega predračuna oziroma
bodo oddana po načelu “ključ v roke”, kar
je razvidno iz ponudbenega predračuna.

Ocenjena vrednost del je
1.580,000.000 SIT.

5. Na tem razpisu za oddajo del lahko
sodelujejo ponudniki z ustreznimi izkušnja-
mi.

6. Ponudniki lahko dobijo ponudbeno
dokumentacijo na spodaj omenjenem na-
slovu ob vplačilu nevračljivega zneska v viši-
ni 100.000 SIT (vključno s prometnim dav-
kom). Vplačila morajo biti izvršena s konč-
nim prenosom na bančni žiro račun št.
50105-601-13838 za plačila v SIT ali na
bančni žiro račun št. 51774/7 pri Novi Ljub-
ljanski banki d.d. Ljubljana, za plačila v tuji
valuti, v korist Družbe za državne ceste,
d.o.o. s pripisom “za ponudbeno dokumen-
tacijo”.

Na željo bomo ponudniku takoj poslali
ponudbeno dokumentacijo (razpisno) s ku-
rirsko pošto (DHL itd.) na stroške ponudni-
ka, vendar ne prevzamemo nikakršne od-
govornosti za izgubo ali prepozno dostavo.
V razpisnem postopku bodo upoštevani sa-
mo tisti ponudniki, ki bodo plačali razpisno
dokumentacijo.

7. Olajšave za domače ponudnike bodo
upoštevane.

8. Skrajni rok za predložitev ponudbe je
vključno 11. 8. 1998 do 9. ure in mora biti
dostavljena na spodaj navedeni naslov. Iste-
ga dne ob 9.30 uri bo javno odpiranje po-
nudb ob prisotnosti ponudnikov, ki se bodo

želeli udeležiti odpiranja ponudb. Vsak po-
nudnik mora skupaj s ponudbo priložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe v viši-
ni 3% od ponudbene cene v slovenskih to-
larjih (SIT) ali v protivrednosti v katerikoli
konvertibilni valuti.

Prepozno prispela dokumentacija bo za-
vrnjena in neodprta vrnjena pošiljatelju.

9. Ponudbena dokumentacija je na raz-
polago ponudnikom na spodaj omenjenem
naslovu in sicer od 10. 7. 1998 do 24. 7.
1998 od 8. do 14. ure po lokalnem času
od ponedeljka do petka.

10. Morebitni ponudniki lahko dobijo po-
drobnejša pojasnila, pregledajo ali pridobe
ponudbeno dokumentacijo na naslednjem
naslovu: Oto Rubinič, dipl. inž., Družba za
državne ceste d.o.o., Tržaška 19a, soba št.
103, 1109 Ljubljana, Slovenija, tel: 061
178 83 31, faks 061 178 83 32.

Št. 110-1/98 Ob-4478

Javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

poziv k predložitvi ponudb za izgradnjo
Zahodne obvoznice Maribor – levi breg

Gosposvetska cesta od Fontane do
Turnerjeve ulice

1. Družba za avtoceste v RS, DARS d.d.,
v skladu z 18. členom zakona o javnih naro-
čilih (Ur. l. RS, št. 24/97) poziva izvajalce k
predložitvi ponudb za izvedbo gradbenih in
komunalnih del za objekt Zahodna obvozni-
ca Maribor – levi breg, Gosposvetska cesta
od Fontane do Turnerjeve ulice.

2. Družba za avtoceste v RS, DARS d.d.,
poziva izvajalce k predložitvi zapečatenih po-
nudb za vsa dela, ki so navedena spodaj:

– cestni del
(A) Odsek Fontana:
– preddela,
– zemeljska dela,
– voziščne konstrukcije,
– odvodnjavanje,
– oprema ceste,
– tuje storitve.
(B) Odsek Dravograjska–Turnerjeva:
– preddela,
– zemeljska dela,
– voziščne konstrukcije,
– odvodnjavanje,
– oprema ceste.

– kanalizacija
(A) Kanalizacija – nova.
(B) Sanacija kanalizacije po metodi

»FOREVER PIPE«.

– komunalni vodi
(A) Vodovod,
(B) Elektrovodi,
(C) Javna razsvetljava,
(D) TK vodi,
(E) Semaforizacija,
(F) Plinovod.

– protihrupna zaščita
3. Predvideni čas za izvedbo razpisanih

del je tri mesece.
Oddana dela se bodo obračunavala po

enotnih cenah iz ponudbenega predraču-
na.

4. Ocenjena vrednost del je
250,000.000 SIT.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 50 / 10. 7. 1998 / Stran 4959

5. Na tem razpisu za oddajo del lahko
sodelujejo ponudniki z ustreznimi izkušnja-
mi.

6. Ponudniki lahko dobijo ponudbeno
dokumentacijo na spodaj omenjenem na-
slovu ob vplačilu nevračljivega zneska v viši-
ni 60.000 SIT (vključno s prometnim dav-
kom). Vplačila morajo biti izvršena z banč-
nim prenosom na bančni žiro račun št.
50105-601-13838 za plačila v SIT ali na
bančni žiro račun št. 51774/7 pri Novi Ljub-
ljanski banki d.d. Ljubljana, za plačila v tuji
valuti, v korist Družbe za državne ceste,
d.o.o. s pripisom “za ponudbeno dokumen-
tacijo”.V razpisnem postopku bodo upošte-
vani samo tisti ponudniki, ki bodo plačali
razpisno dokumentacijo.

7. Olajšave za domače ponudnike bodo
upoštevane.

8. Skrajni rok za predložitev ponudbe je
vključno 12. 8. 1998 do 9. ure in mora biti
dostavljena na spodaj omenjeni naslov. Is-
tega dne ob 9.30 bo javno odpiranje po-
nudb ob prisotnosti ponudnikov, ki se bodo
želeli udeležiti odpiranja ponudb. Vsak po-
nudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe v viši-
ni 3% od ponudbene cene v slovenskih to-
larjih (SIT).

Prepozno prispela dokomentacija bo za-
vrnjena in neodprta vrnjena pošiljatelju.

9. Ponudbena dokumentacija je na raz-
polago ponudnikom na spodaj omenjenem
naslovu in sicer od 13. 7. 1998 do vključno
27. 7. 1998 od 8. do 14. ure po lokalnem
času od ponedeljka do petka.

10. Morebitni ponudniki lahko dobijo na-
daljna podrobnejša pojasnila, pregledajo ali
pridobe ponudbeno dokumentacijo na na-
slednjem naslovu: Oto Rubinič, dipl. inž.,
Družba za državne ceste d.o.o., Tržaška 19a,
soba št. 103, 1109 Ljubljana, Slovenija, tel:
061 178 83 31, faks 061 178 83 32.

Št. 110-1/98 Ob-4478

Javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

poziv k predložitvi ponudb za izgradnjo
Rekonstrukcija magistralne ceste

M 10–1, odsek 366 Mele – Šratovci
– Radenci

1. Družba za avtoceste v RS, DARS d.d.,
v skladu z 18. členom zakona o javnih naro-
čilih (Ur. l. št. 24/97) poziva izvajalce k
predložitvi ponudb za izvedbo gradbenih in
komunalnih del za objekt rekonstrukcija ma-
gistralne ceste M 10–1, odsek 366 Mele–
Šratovci–Radenci.

2. Družba za avtoceste v RS, DARS d.d.,
poziva izvajalce k predložitvi zapečatenih po-
nudb za vsa dela, ki so navedena spodaj:

– cestni del od km 2,920 do km 5,660
(A) preddela,
B) zemeljska dela,
(C) voziščne konstrukcije,
(D) odvodnjavanje,
(E) oprema ceste,
(F) tuje storitve.

– objekti
(A) Kamnita zložba,
(B) Zidovi,
(C) Ograje, parapeti,
(D) Lovilci olja.

– tuje storitve – komunalni vodi
(A) Elektroenergetski vodi,
(B) Telekomunikacijski vodi,
(C) Vodovod,
(D) Plinovod,
(E) Javna razsvetljava,
(F) Semaforizacija.
3. Predvideni čas za izvedbo razpisanih

del je deset mesecev od uvedbe izvajalca v
delo.

Oddana dela se bodo obračunavala po
enotnih cenah iz ponudbenega predračuna.

4. Ocenjena vrednost del je
550,000.000 SIT.

5. Na tem razpisu za oddajo del lahko
sodelujejo ponudniki z ustreznimi izkušnja-
mi.

6. Ponudniki lahko dobijo ponudbeno
dokumentacijo na spodaj omenjenem na-
slovu ob vplačilu nevračljivega zneska v viši-
ni 60.000 SIT (vključno s prometnim dav-
kom). Vplačila morajo biti izvršena z banč-
nim prenosom na bančni žiro račun št.:
50105-601-13838 za plačila v SIT ali na
bančni žiro račun št. 51774/7 pri Novi Ljub-
ljanski banki d.d. Ljubljana, za plačila v tuji
valuti, v korist Družbe za državne ceste,
d.o.o. s pripisom “za ponudbeno dokumen-
tacijo”.V razpisnem postopku bodo upošte-
vani samo tisti ponudniki, ki bodo plačali
razpisno dokumentacijo.

7. Olajšave za domače ponudnike bodo
upoštevane.

8. Skrajni rok za predložitev ponudbe je
vključno 13. 8. 1998 do 9. ure in mora biti
dostavljena na spodaj omenjeni naslov. Is-
tega dne ob 9.30 bo javno odpiranje po-
nudb ob prisotnosti ponudnikov, ki se bodo
želeli udeležiti odpiranja ponudb. Vsak po-
nudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe v viši-
ni 3% od ponudbene cene v slovenskih to-
larjih (SIT).

Prepozno prispela dokomentacija bo za-
vrnjena in neodprta vrnjena pošiljatelju.

9. Ponudbena dokumentacija je na raz-
polago ponudnikom na spodaj omenjenem
naslovu in sicer od 13. 7. 1998 do vključno
27. 7. 1998 od 8. do 14. ure po lokalnem
času od ponedeljka do petka.

Morebitni ponudniki lahko dobijo nadalj-
na podrobnejša pojasnila, pregledajo ali pri-
dobe ponudbeno dokumentacijo na nasled-
njem naslovu: Oto Rubinič, dipl. inž., Druž-
ba za državne ceste d.o.o., Tržaška 19a,
soba št. 103, 1109 Ljubljana, Slovenija,
tel: 061 178 83 31, faks 061 178 83 32.

Družba za državne ceste d.o.o.

Št. 640-00015/98 Ob-4483
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) in 17. člena statuta Občine
Šentjernej (Ur. l. RS, št. 43/95) Občina
Šentjernej objavlja

javni razpis
za prevoz učencev osnovnih šol v
Občini Šentjernej za šolsko leto

1998/99
1. Naročnik: Občina Šentjernej.
2. Predmet razpisa: prevozi učencev

osnovnih šol Šentjernej in Orehovica.
3. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so:

– cena za kilometer razpisanih prevozov,
– reference pri izvajanju prevozov,
– najcenejša ponudba ni nujno najugod-

nejša,
– druge ugodnosti ponudnika.
4. Vsebina ponudbe: ponudba mora vse-

bovati elemente v skladu zakonom o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97). Dokazilo o
registraciji mora biti overjeno in ne sme biti
starejše od 90 dni.

5. Razpisna dokumentacija – vozni red
je na razpolago na Občini Šentjernej, Tru-
barjeva c. 5, Šentjernej, pri Andreji Gor-
janc.

6. Rok za oddajo ponudb je 21. 7. 1998
do 14. ure. Ponudbe se oddajo na naslov:
Občini Šentjernej, Trubarjeva c. 5, 8310
Šentjernej, v zapečateni kuverti in označe-
ne z oznako: “Ne odpiraj, ponudba na javni
razpis za prevoz učencev v osnovnih šolah
Občine Šentjernej.“

7. Javno odpiranje ponudb bo dne
27. 7. 1998 ob 10. uri v sejni sobi Občine
Šentjernej, Trubarjeva c. 5, Šentjernej.

Z izbranim ponudnikom oziroma ponud-
niki bo sklenjena pogodba za opravljanje
prevozov učencev v omenjeni šoli v šolskem
letu 1998/99.

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

Občina Šentjernej

Ob-4484
Občina Sežana, Partizanska c. 4, Seža-

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Sežana, Partizanska c. 4, Seža-
na, kont. oseba Nika Korošec tel.
067/31401, faks 067/72-498.

2. Predmet javnega naročila: gradbena,
obrtniška, inštalacijska dela in oprema.

3. Navedba vsebine: dokončanje pro-
storov za mlade.

4. Orientacijska vrednost naročila:
7,500.000 SIT.

5. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek predvidoma septembra 1998, rok za
dokončanje decembra 1998.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so: ponujena cena, plačilni pogoji,
fiksnost cen do konca gradnje,strokovna us-
posobljenost izvajalca (registracija in odloč-
ba) in reference s področja del, izjava za
resnost ponudbe ter dodatne ugodnosti.

7. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 5. avgusta 1998
do 11. ure na naslov: Občina Sežana, Parti-
zanska c. 4, 6210 Sežana, sprejemna pi-
sarna župana. Zapečatene kuverte morajo
biti označene z napisom “Ponudba – Ne
odpiraj“ s pripisom “prostor za mlade“ in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS.

8. Naslov pošiljatelja mora biti označen
na hrbtni strani.

Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb
bo v mali sejni sobi Občine Sežana dne
6. avgusta 1998 ob 9. uri.
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9. Rok, v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o javnem razpisu: najkasneje do
14. 8. 1998.

10. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Sežana, Partizanska
c. 4, Sežana, Nika Korošec, vsak delovni
dan med 9. in 11. uro, soba 67, tel.
067 31401 int. 266, faks 067 72 498.
Razpisna dokumentacija je na razpolago do
15. 7. 1998.

11. Ostale strokovne informacije se do-
bijo na naslovu KARS projektiranje inženi-
ring, kontaktna oseba Marko Dekleva, dipl.
inž. arh., tel. 067 31259.

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

13. Ponudba mora veljati do 14. 9.
1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila september 1998.

Ob-4485
Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.

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

javni razpis
za izbiro izvajalca za opravljanje
prevozov osnovnošolskih otrok v

Občini Sežana v šolskem letu 1998/99
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Občina Sežana, Partizanska 4, Sežana.
2. Predmet javnega naročila: Izvajanje

dnevnih prevozov osnovnošolskih otrok iz
Občine Sežana v šolskem letu 1998/99 za
naslednje šole:

Ob-4486
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro dobaviteljev pisarniškega

materiala
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slo-
venije, Miklošičeva 24, Ljubljana, Slovenija
(v nadaljevanju: Zavod); telefon 1721 200,
faks: 061 312 182.

2. Predmet javnega razpisa: sukcesiv-
na dobava pisarniškega materiala.

3. Orientacijska vrednost naročila:
140,000.000 SIT.

4. Rok: v skladu s pogodbo.
5. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika: merila, navedena v razpisni doku-
mentaciji. Ponudniki lahko predložijo ponud-
bo za dobavo pisarniškega materiala za eno
ali več organizacijskih enot naročnika. Upo-
števane bodo ponudbe, ki bodo predlože-
ne najkasneje do 10. 8. 1998 do 9. ure na
naslov: Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, Miklošičeva 24, Ljubljana. Zape-
čatene kuverte morajo biti jasno označene z
napisom “Ne odpiraj – Ponudba” in številko
Uradnega lista RS objave razpisa in z na-
vedbo predmeta naročila. Na hrbtni strani
ovojnice mora biti označen naslov ponudni-
ka.

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

Javno odpiranje ponudb bo 11. 8. 1998
ob 10. uri na naslovu Miklošičeva 24, v
računalniški učilnici v kleti – št. sobe 008.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izbiri s pi-
snim sklepom v roku 45 dni od dne odpira-
nja ponudb.

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

Razpisna dokumentacija bo zainteresira-
nim ponudnikom poslana po pošti. Zahteve
za razpisno dokumentacijo, skupaj z doka-
zilom o plačilu stroškov razpisne dokumen-
tacije v višini 5000 SIT, je potrebno poslati
na naslov: Zavod za zdravstveno zavarova-
nje, Miklošičeva 24, Ljubljana.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije – samo pisne – so

na voljo na naslovu Miklošičeva 24, Ljublja-
na faks št. 061 312 182.

Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije

Ob-4491
Na podlagi 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 Škofja Loka, kont. oseba Janez
Štalec, Mestni trg 15, Škofja Loka, tel.
064/624-050, 064/624-190, faks
064/624-193, soba št. 7.

– Osnovna šola Sežana

Relacija Št. km Št. otrok Čas prihoda Čas odhoda
v šolo iz šole

Sežana–Štorje–Mahniči–Dolenje–Ponikve 23 50 7.45 12.30;13.30
Sežana–V.Polje–Ravnje 25 30 7.45 13.30
Sežana–Orlek 5 16 7.45 13.30
Sežana–Lokev 9 40 7.45 12.45;13.30
Sežana–Povir 5 60 7.45 13.25
Sežana–Senadole 9 8 7.45 13.15
Sežana–Dane 2 24 7.45 12.30
Sežana–Šmarje 2 6 7.45 11.20;13.00

– Osnovna šola Dutovlje

Relacija Št. km Št. otrok Čas prihoda Čas odhoda
v šolo iz šole

Križ–Dutovlje 5 37 7.45 13.20
Vrhovlje–Dutovlje 5 16 7.45 13.20
Tublje–Krajna vas–Pliskovica–Dutovlje 11 31 7.45 13.20
Kopriva–Dutovlje  3 26 7.45 13.20
Godnje vas–Dutovlje–šola Dutovlje 1 39 7.45 13.20

Informacije in podrobnejše podatke lah-
ko ponudniki dobijo pri Strajnar Lauri na
Občini Sežana, soba št. 66/A vsak dan med
7. in 11. uro.

3. Orientacijska vrednost razpisanih pre-
vozov je 31,700.000 SIT.

Rok začetka in dokončanja del: začetek
1. septembra 1998, zaključek 24. junija
2000.

Šolski prevozi se s tem razpisom odda-
jajo za obdobje dveh let, zato si naročnik
pridružuje pravico do sprememb relacij in
števila otrok v posameznem šolskem letu.

5. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime in priimek ter naslov

ponudnika,

– dokazilo o registraciji za opravljanje de-
javnosti v katero spadajo razpisane storitve
(dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni), ter
dokazilo, da ponudnik v skladu z zakonoda-
jo lahko opravlja šolske prevoze,

– točno relacijo za katero se prijavlja,
– bruto ceno polnega prevoženega kilo-

metra ali ceno mesečne vozovnice za učen-
ce v primeru, da ponuja prevoze na rednih
avtobusnih linijah,

– velikost vozila (število sedežev),
– dokazilo o tehnični brezhibnosti vozi-

la,
– reference (izkušnje pri prevozih šo-

loobveznih otrok).
6. Merila za izbiro najugodnejšega

ponudnika so:
– kakovost in organizacija, ponujene sto-

ritve,
– ponudbena cena,
– način povečevanja cene,
– ugodnosti, kolikor jih nudi za učence

na rednih avtobusnih linijah ali morebitne
ugodnosti pri prevozih, ki so predmet razpi-
sa,

– plačilni pogoji.
7. Ponudbe z vso potrebno dokumenta-

cijo in oznako “Ne odpiraj – javni razpis za
prevoze šoloobveznih otrok“, je potrebno
dostaviti v zaprti ovojnici do 11. ure v spre-
jemni pisarni Občine Sežana na naslov: Ob-
čina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Se-
žana do 5. 8. 1998.

8. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb
bo dne 6. 8. 1998 ob 13. uri v prostorih
male sejne dvorane Občine Sežana. Pred-
stavniki ponudnikov, ki bodo prisotni, mora-
jo imeti s seboj pooblastilo za zastopanje.

9. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa: ponudniki
bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v
roku 15 dni po odpiranju ponudb.

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

Ponudba mora veljati do 30. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: mesec avgust 1998.
Občina Sežana
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2. Predmet javnega naročila: blago,
gradbena dela.

Navedba vsebine: dograditev in poso-
dobitev centralne čistilne naprave Škof-
ja Loka – podprojekt: dehidracija blata.

3. Orientacijska vrednost naročila:
23 mio SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 90 dni, začetek 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 ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 3. 8. 1998 do
12. ure, na naslov: Občina Škofja Loka,
prevzemnik sprejemna pisarna – vložišče,
Poljanska cesta 2, 4220 Škofja Loka, tel.
064/624-160, soba št. 5.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 3. 8. 1998
ob 12.15, na naslovu: Občina Škofja Loka,
odpiranje vodi Janez Štalec, Mestni trg 15,
Škofja Loka, tel. 064/624-050, int. 207,
faks 064/624-193, soba št. 7.

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: Občina Škofja Loka, kont.
oseba Janez Štalec ali Andrej Benedik,
Mestni trg 15, Škofja Loka, tel.
064/624-050, faks 064/624-193, soba
št. 7.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 24. 7. 1998, med 8. in 10. uro, za
10.000 SIT.

Način plačila: virman ali gotovina, na ra-
čun številka: 51510-630-50129.

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 3. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 14. 8. 1998.
Občina Škofja Loka

Ob-4492
Na podlagi 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 Tolmin, Javno podjetje, d.d.,
kont. oseba Davorin Sovdat, Poljubinj 89h,
Tolmin, tel. 065/81-290, faks
065/81-025.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izgradnja kanaliza-
cije v Volčah.

3. Orientacijska vrednost naročila:
10,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 2 meseca, začetek 1. sep-
tember 1998 in/ali zaključek 30. oktober
1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 5. 8. 1998 do
11. ure, na naslov: Komunala Tolmin, Jav-
no podjetje, d.d., prevzemnica Rosana Ru-
tar, Poljubinj 89h, 5220 Tolmin.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 5. 8. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Komunala Tolmin,
Javno podjetje, d.d., odpiranje vodi Olga
Štrukelj.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu
javnega razpisa najkasneje do 14. 8. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Komunala Tolmin, Javno
podjetje, d.d., kont. oseba Davorin Sovdat,
Poljubinj 89h, Tolmin.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 16. 7. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: z virmanom ali na blagajni,
na račun številka: 52030-601-11763.

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

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

čila: 21. 8. 1998.
Javno podjetje Komunala Tolmin, d.d.

Ob-4493
Na podlagi 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 Pesnica, Občinski urad, kont.
oseba Simona Brumec, dipl. ek., Pesnica
pri Mariboru 39a, Pesnica pri Mariboru, tel.
062/653-111, faks 062/653-079, soba
št. M11.

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

opreme za šolsko kuhinjo pri OŠ Keren-
čičevih Pesnica.

3. Orientacijska vrednost naročila:
10,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 15. 8. 1998 in/ali zaključek 31. 8.
1998.

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

vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 20. 7. 1998 do
12. ure, na naslov: Občina Pesnica, Občin-
ski urad, prevzemnik tajništvo, Pesnica pri
Mariboru 39a, 2211 Pesnica pri Mariboru,
tel. 062/653-111, faks 062/653-079, so-
ba št. M10.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 22. 7. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Občina Pesnica, Ob-
činski urad, odpiranje vodi komisija, Pesni-
ca pri Mariboru 39a, Pesnica pri Mariboru,
tel. 062/653-111, faks 062/653-079, sej-
na soba.

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: Občina Pesnica, Občinski
urad, kont. oseba Simona Brumec, dipl. ek.,
Pesnica pri Mariboru 39a, Pesnica pri Mari-
boru, tel. 062/653-111, faks
062/653-079, soba št. M11.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 16. 7. 1998 za 3.000 SIT.

Način plačila: z virmanom ali položnico,
na račun številka: 51800-630-25531, z oz-
nako “dobava in montaža opreme”.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Občina Pesnica, Občinski urad, kont.
oseba Simona Brumec, dipl. ek., Pesnica
pri Mariboru 39a, Pesnica pri Mariboru, tel.
062/653-111, faks 062/653-079, soba
št. M11.

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: 31. 7. 1998.
Občina Pesnica

Ob-4503
Na podlagi določil 18. in 19. člena zako-

na 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: Krajevna skupnost Oplotnica, Ul. Po-
horskega bataljona 13, tel. 062 819 666,
faks 062 819 666.

2. Predmet javnega naročila: gradbena,
obrtniška in instalacijska dela ter oprema.

Navedba vsebine: dozidava učilnic in
izgradnja telovadnice pri OŠ Oplotnica
ter dobava in montaža opreme.

3. Orientacijska vrednost naročila:
180,000.000 SIT

4. Rok začetka in dokončanja del: priče-
tek je predviden najkasneje 20. 9. 1998,
zaključek pa 30. 9. 1999.
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5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upo-
števane: so navedena v razpisni dokumen-
taciji.

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

6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 10. 8. 1998 do
11. ure na naslov: Krajevna skupnost Op-
lotnica, Ul. Pohorskega bataljona 13, Op-
lotnica.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”,
z navedbo predmeta naročila: “GOI ter opre-
ma”, naslovom KS Oplotnica, Ul. Pohorske-
ga bataljona 13, Oplotnica; na hrbtni strani
pa mora biti označen naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo v ponede-
ljek, dne 10. 8. 1998 ob 13. uri, na naslovu
KS Oplotnica, Ul. Pohorskega bataljona 13,
Oplotnica. Odpiranje bo vodila Lidija Ste-
bernak.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do vključno 24. 8. 1998.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: KS Oplotnica, Ul. Pohor-
skega bataljona 13, Oplotnica, vsak delovni
dan od 8. do 9. ure od 13. 7. 1998 do
7. 8. 1998.

Ob dvigu je potrebno predložiti dokazilo
o plačilu stroškov razpisne dokumentacije v
višini 15.000 SIT na ŽR KS Oplotnica, št.
51810-645-50641.

10. Ostali podatki
Dodatne informacije in tehnične podat-

ke v zvezi z razpisanimi deli, dobijo ponud-
niki pri odgovornem projektantu, Edu Jal-
šovcu, BARD d.o.o, Gospejina 10, Mari-
bor, tel. 062/226 285.

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

Ponudba mora veljati 60 dni od dneva
odpiranja ponudb.

Predviden datum objave dodelitve naro-
čila je 28. 8. 1998.

Krajevna skupnost Oplotnica

Ob-4504
Na podlagi določb zakona o javnih naro-

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitve

1. Naziv in sedež naročnika: Občina Mo-
ravske Toplice, Kranjčeva 3, Moravske To-
plice, kontaktna oseba mag. Šadl Milan, tel.
069/48-765, faks 069/38-502

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine:
A) Asfaltiranje ulic v Motvarjevcih
B) Asfaltiranje ulic v Raktovcih
C) Asfaltiranje pločnika in ulice Na

Bregu v Moravskih Toplicah
D) Asfaltiranje javne poti v Selu
3. Orientacijska vrednost naročila:
Pod A) 5,500.000 SIT,
Pod B) 4,300.000 SIT,
Pod C) 12,000.000 SIT,
Pod D) 4,500.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: 20 dni
od uvedbe v delo.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika oziroma kakršnekoli omejitve, ki bo-
do upoštevane: cena, plačilni pogoji, roki
izvedbe, reference. Pri ocenjevanju ponudb
bodo upoštevane preference za domače
ponudnike v višini 10%. Upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje v
20 dneh od dneva objave v Uradnem listu
RS do 15. ure v tajništvu Občine Moravske
Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Moravske Top-
lice. Zapečatene kuverte morajo biti oprem-
ljene z napisom “Ponudba - Ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter navedbo predmeta javnega na-
ročila.

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

Javno odpiranje ponudb bo 21. dan po
objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS
ob 10. uri na naslovu: Občina Moravske
Toplice, Kranjčeva 3, Moravske Toplice.
Odpiranje vodi mag. Milan Šadl, v sejni dvo-
rani občine.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu javne-
ga razpisa najkasneje v 10 dneh od odpira-
nja ponudb.

8. Kraj, čas in oseba pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Moravske Toplice,
Kranjčeva 3, Moravske Toplice, kontaktna
oseba mag. Milan Šadl, tel. 069/48-765,
faks 069/38-502

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do podpisa pogod-

be.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila 10. 7. 1998.

Ob-4505
Na podlagi določb zakona o javnih naro-

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitve

1. Naziv in sedež naročnika: Občina Mo-
ravske Toplice, Kranjčeva 3, Moravske To-
plice, kontaktna oseba mag. Šadl Milan, tel.
069/48-765, faks 069/38-502

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine:
I. Obnovitvena dela na kulturnem

domu v Prosenjakovcih,
II. Obnovitvena dela na kapeli v

Fokovcih.
3. Orientacijska vrednost naročila:
Pod I. znaša 10,000.000 SIT,
Pod II. znaša 2,200.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: 30

dni od uvedbe v delo.
5. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika oziroma kakršnekoli omejitve, ki bo-
do upoštevane: cena, plačilni pogoji, roki
izvedbe, reference. Pri ocenjevanju ponudb
bodo upoštevane preference za domače
ponudnike v višini 10%. Upoštevane bodo

ponudbe, ki bodo predložene najkasneje v
20 dneh od dneva objave v Uradnem listu
do 15. ure v tajništvu Občine Moravske To-
plice, Kranjčeva 3, 9226Moravske Toplice.
Zapečatene kuverte morajo biti opremljene
z napisom “Ponudba- Ne odpiraj” in številko
objave javnega razpisa v Uradnem listu RS
ter navedbo predmeta javnega naročila.

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

Javno odpiranje ponudb bo 21 dan po
objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS
ob 10. uri na naslovu: Občina Moravske
Toplice, Kranjčeva 3, Moravske Toplice.
Odpiranje vodi mag. Milan Šadl, v sejni dvo-
rani občine.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu javne-
ga razpisa najkasneje v 10 dneh od odpira-
nja ponudb.

8. Kraj, čas in oseba pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Moravske Toplice,
Kranjčeva 3, Moravske Toplice, kontaktna
oseba mag. Milan Šadl, tel. 069/48-765,
faks 069/38-502

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do podpisa pogod-

be.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila 10. 7. 1998.
Občina Moravske Toplice

Št. 403-90/98 Ob-4506
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) in 7. člena pravilnika o
uporabi finančnih sredstev za ohranjanje in
razvoj kmetijstva v Občini Črnomelj (Ur. l.
RS, št. 43/97) ter 8. in 13. člena spre-
memb in dopolnitev pravilnika o uporabi in
finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj
kmetijstva v Občini Črnomelj (Ur. l. RS, št.
37/98) Občinski svet občine Črnomelj ob-
javlja

javni razpis
za dodelitev sredstev za ohranjanje

in razvoj kmetijstva v Občini Črnomelj
za leto 1998

I. Predmet razpisa so sredstva iz prora-
čuna Občine Črnomelj v skupni višini
7,000.000 SIT, namenjena ohranjanju in
razvoju kmetijstva, ki se bodo dodeljevala
kot subvencije ali druge podpore za nasled-
nje namene:

1) subvencioniranje realne obrestne me-
re za namenska bančna posojila kmetom, ki
so na ta način pridobljena sredstva vložili v
razvoj in razširitev kmetijske oziroma dopol-
nilne dejavnosti in sicer za:

a) graditev, prenovo oziroma adaptacijo
gospodarskih objektov kmetije;

b) razširitev in posodobitev ter pridobi-
vanje novih zmožnosti na kmetijah za dopol-
nilne dejavnosti;

c) programe predelave in trženja kmetij-
skih proizvodov;

d) nakup obdelovalnih kmetijskih povr-
šin.
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2) združevanje kmetijskih zemljišč in ure-
janje pašnih površin.

3) pospeševanje živinorejskih panog.
a) spodbujanje obnove staleža plemen-

skih krav s kakovostnimi plemenskimi teli-
cami kombiniranih, mesnih in mlečnih pa-
sem iz lastne reje oziroma iz nakupa;

b) spodbujanje nakupa kakovostnih ple-
menskih živali za izboljšanje proizvodnosti
mesnatih pasem prašičev;

c) spodbujanje prireje mladih živali za ob-
novo osnovne črede drobnice.

4) za obnovo vinogradov, sadovnjakov
in nasadov jagod.

5) za nakup nove tehnologije- specialne
mehanizacije

6) za spodbujanje strukturnih sprememb
v kmetijstvu.

a) podpora naložbam v prestrukturiranje
kmetij (preusmeritev in modernizacija proi-
zvodnje);

b) podpora razvoju dopolnilnih dejavno-
sti na kmetijah.

II. Pogoji in merila
1) subvencioniranje realne obrestne me-

re za namenska bančna posojila.
1. Na ta del razpisa se lahko prijavijo

občani Občine Črnomelj, ki opravljajo kme-
tijsko dejavnost na kmetiji iz katere si plaču-
je kmečko zavarovanje najmanj en član. Kraj
investicije mora biti na območju Občine Čr-
nomelj.

2. Subvencije se odobrijo prosilcem, ki
izpolnjujejo še naslednje pogoje:

– da obrestna mera najetega posojila
znaša TOM + 11%. V primeru, da je realna
obrestna mera za najeto posojilo višja se pri
amortizacijskem načrtu upošteva obrestna
mera TOM +11%,

– da so najeli kredit po 1. 6. 1996 z
vračilno dobo daljšo od dveh let.

3. Višina subvencije
Subvencionira se do 6 odstotnih točk

realne obrestne mere posojilodajalca. Pro-
silcem, ki so že prejeli subvencijo obrestne
mere (za namen za katerega kandidirajo na
obravnavanem razpisu) od sklada za razvoj
ali druge državne institucije se subvencioni-
ra od 6 možnih odstotnih točk le toliko
točk,da subvencije skupaj ne presegajo
11odstotnih točk. Najvišja tovrstna podpora
na posamezno kmetijo je lahko 500.000
SIT. Pogodbo za subvencioniranje realne
obrestne mere se sklene za leto 1998.

2) združevanje kmetijskih zemljišč in ure-
janje pašnih površin

Izpolnjeni morajo biti vsi pogoji, ki so
navedeni za ta namen v pravilniku o uporabi
finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj
kmetijstva v Občini Črnomelj (Ur. l. RS,
št. 43/97).

3) pospeševanje živinorejskih panog.
a) spodbujanje obnove črede plemen-

skih krav
1. Spodbuda se namenja rejcem ple-

menskih krav za vhlevitev telic kombinira-
nih, mlečnih ali mesnih pasem iz lastne reje
in iz nakupa z namenom izboljšanja proi-
zvodnje mleka in mesa, zagotavljanja za-
dostne prireje mladih živali za obnovo os-
novne črede in zadrževanja prehitrega praz-
njenja hlevov.

2. Spodbuda se dodeljuje v obliki dota-
cije za vhlevitev telic

– kombinirane ali mesne pasme v višini:
60.000 (dotacija za minimalno št. vhlevlje-
nih telic) in sorazmerno s št. vhlevljenih telic
do 120.000 SIT/kmetijo (najvišja možna do-
tacija/kmetijo);

– mlečne pasme v višini: 40.000 (dota-
cija za minimalno št. vhlevljenih telic) in so-
razmerno s št. vhlevljenih telic do 80.000
SIT/ kmetijo (najvišja možna dotacija/kme-
tijo).

3. Spodbuda se dodeli prosilcem, ki iz-
polnjujejo naslednje pogoje:

– da so do vložitve zahtevka vhlevili v
letu 1998 minimalno tri telice kombinirane,
mlečen ali mesne pasme za nadaljnjo rejo;

– da imajo urejeno hlevsko knjigo (do-
kumentacija o kontroli proizvodnje, o ošte-
vilčenju in proizvodnosti živali, ocenjevanju
plemenske vrednosti in priznavanju pleme-
njakov).

b) spodbujanje nakupa kakovostnih ple-
menskih živali za izboljšanje proizvodnosti
mesnatih pasem prašičev;

1. Spodbuda se namenja rejcem ple-
menskih živali za spodbujanje nakupa kako-
vostnih plemenskih živali z namenom pove-
čanja reje mesnatih pasem prašičev.

2. Spodbuda se dodeljuje v obliki dota-
cije za nakup plemenskih živali v višini:
50.000 SIT/kmetijo (za minimalno št. ple-
menskih živali) oziroma 70.000 SIT/kmeti-
jo z vzrejnim centrom in sorazmerno s št.
nakupa plemenskih živali do 100.000
SIT/kmetijo (najvišja možna dotacija/ kme-
tijo) oziroma 140.000 SIT/kmetijo z vzrej-
nim centrom.

3. Spodbuda se dodeli prosilcem , ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:

– da so do vložitve zahtevka v letu 1998
nabavili minimalno 5 plemenskih živali, ki
morajo biti vzrejene v potrjenih selekcijskih,
razmnoževalnih farmah ali rejskih središčih.

c) spodbujanje prireje mladih živali za ob-
novo osnovne črede drobnice

1. Spodbuda se namenja rejcem drob-
nice za nakup plemenskih živali za rejo v
kontroliranih tropih ali pri uvajanju reje belo-
kranjske pramenke za vključitev v Gensko
banko.

2. Spodbuda se dodeljuje v obliki dota-
cije za nakup plemenskih živali v višini:
50.000 SIT/kmetijo (za minimalno št. ple-
menskih živali) oziroma 100.000 SIT/kme-
tijo (najvišja možna dotacija/ kmetijo).

3. Spodbuda se dodeli prosilcem, ki iz-
polnjujejo naslednje pogoje:

– da so v letu 1998 do vložitve zahtevka
nabavili minimalno 10 plemenskih živali,

– da so vse nabavljen plemenske živali
oštevilčene in izhajajo iz kontroliranih to-
pov.

Za namene pod točkama
4) obnova vinogradov, sadovnjakov in

nasadov jagod in
5) nakup nove tehnologije- specialne

mehanizacije
morajo biti izpolnjeni vsi pogoji, ki so

navedeni za posamezni namen v pravilniku
in spremembah in dopolnitvah pravilnika o
uporabi finančnih sredstev za ohranjanje in

razvoj kmetijstva v Občini Črnomelj (Ur. l.
RS, št. 43/97 in Ur. l. RS, št. 37/98).

6) spodbujanje strukturnih sprememb v
kmetijstvu

1. Sredstva se dodeljuje za spodbujanje
vlaganj v preusmeritev oziroma moderniza-
cijo v živinorejski proizvodnji in turizmu na
kmetijah in sicer za naslednje namene:

a) podpora naložbam v prestrukturiranje
kmetij,

– izgradnjo in obnovo hlevov oziroma na-
kup hlevske opreme za rejo govedi,

– izgradnjo in obnovo hlevov oziroma na-
kup hlevske opreme za vrejo in pitanje pra-
šičev,

– izgradnjo in obnovo hlevov oziroma na-
kup hlevske opreme za rejo drobnice v kon-
troliranih tropih,

b) podpora razvoju dopolnilnih dejavno-
sti na kmetijah

– izgradnjo in obnovo objektov in naprav
za turizem na kmetijah, ki temelji na ponud-
bi lastnih kmetijskih pridelkov.

2. Na ta del razpisa se lahko prijavijo
občani Občine Črnomelj, ki opravljajo kme-
tijsko dejavnost na kmetiji iz katere si plaču-
je kmečko zavarovanje najmanj en član. Kraj
investicije mora biti na območju Občine Čr-
nomelj in za katero investicijo v lanskem
letu niso prejeli podpore.

3. Sredstva se odobrijo prosilcem, ki iz-
polnjujejo še naslednje pogoje:

– da imajo že izveden nakup ali zaključe-
no vlaganje v letu 1998 oziroma v drugi
polovici leta 1997.

Prednost pri tem namenu imajo pri točki:
a) prosilci na območjih s težjimi pridelo-

valnimi pogoji (prioritetno se obravnavajo
projekti iz območji kjer potekajo projekti
CRPOV in pri točki

b) prosilci, ki investirajo na območju
BVTC z še dodatno prioriteto če je investici-
ja na območju, ki je zajeto v projekt CRPOV.

4. Sredstva se dodelijo v višini:
a) podpora naložbam v prestrukturiranje

kmetij
Višina podpore znaša do 30% vlaganj.

Višina podpore ne sme presegati 40% vred-
nosti celotne investicije.

b) podpora razvoju dopolnilnih dejavno-
sti na kmetijah

Višina podpore znaša do 20% vlaganj.
Višina podpore ne sme presegati 30% vred-
nosti celotne investicije.

III. Vsebina vloge
Vloga za posamezno subvencijo ali pod-

poro se vlaga na posebnem obrazcu, ki se
ga dobi na sedežu občine Črnomelj v spre-
jemni pisarni.

Vlogi mora biti priloženo za:
1) subvencioniranje realne obrestne me-

re:
– potrdilo ZZZS, da so kmečki zavaro-

vanci;
– opis investicije, poslovni načrt oziro-

ma investicijski program, ki je bil dostavljen
banki iz katerega je razviden namen investi-
ranja in pričakovani učinki;

– pri gradnji ali adaptaciji objektov grad-
beno dovoljenje oziroma priglasitev del in
predračun;
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– kopija katastrskega načrta, zemljiško
knjižni izpisek, posestni list;

– pri nakupu opreme predračun ali ra-
čun;

– sklep banke o odobritvi posojila oziro-
ma overjeno fotokopijo posojilne pogodbe in
amortizacijski načrt odplačevanja posojila;

– kopije dokazil o že plačanih obrestih v
letu 1998;

– mnenje območne kmetijske svetoval-
ne službe;

– potrdilo banke s katerim dokazujejo,
da za te namene niso prejeli subvencijo
obrestne mere od sklada za razvoj ali druge
državne institucije oziroma potrdilo banke o
višini že prejete subvencije.

Opomba
Prosilci so dolžni za vsak kredit posre-

dovati samostojno vlogo, razen v primeru,
da je prosilec pridobil dva ali več kreditov za
isti namen od različnih posojilodajalcev in
ima vse vire posojil navedene v enotnem
poslovnem načrtu oziroma razvojnem pro-
gramu.

2) združevanje kmetijskih zemljišč in ure-
janje pašnih površin

– vsa dokazila, ki jih za ta namen določa
pravilnik oziroma spremembe in dopolnitve
pravilnika o uporabi finančnih sredstev za
ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Čr-
nomelj.

3) pospeševanje živinorejskih panog
a) spodbujanje obnove črede plemen-

skih krav
– originalni račun (potrdilo o nakupu te-

lic),če gre za nakup oz. ocena primernosti
za nadaljnjo rejo, ki jo izda območna selek-
cijske službe;

– kopijo rodovnika, potrjenega s strani ob-
močne selekcijske službe pri nakupu živali;

– izjava o staležu goveje živine, pred
vhlevitvijo za katero se uveljavlja podpora;

– potrdilo o oštevilčenju vhlevljene živali.
b) spodbujanje nakupa kakovostnih ple-

menskih živali za izboljšanje proizvodnosti
mesnatih pasem prašičev;

– originalni račun (potrdilo o nakupu),
– potrdilo dobavitelja plemenskih živali,

da te ustrezajo pogojem pravilnika o vode-
nju rodovništva, ugotavljanju proizvodnosti
živali, ocenjevanja plemenskih vrednosti in
priznavanju plemenjakov.

c) spodbujanje prireje mladih živali za ob-
novo osnovne črede drobnice

– originalni račun (potrdilo o nakupu),
– ustrezno potrdilo, da žival izhaja iz kon-

troliranega tropa ali da je avtohtona pasma,
– potrdilo Biotehniške fakultete, da so

živali vključene v kontrolo ali program gen-
ske banke.

Za namene pod točkama
4) obnova vinogradov, sadovnjakov in

nasadov jagod in
5) nakup nove tehnologije- specialne

mehanizacije
– vsa dokazila, ki jih za ta namen določa

pravilnik oziroma spremembe in dopolnitve
pravilnika o uporabi finančnih sredstev za
ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Čr-
nomelj.

6) spodbujanje strukturnih sprememb v
kmetijstvu

– potrdilo ZZZS, da so kmečki zavaro-
vanci;

– poslovni načrt oziroma investicijski pro-
gram iz katerega je razviden namen investi-
ranja in pričakovani učinki;

– opis trenutne situacije;
– pri gradnji ali adaptaciji objektov prav-

nomočno gradbeno dovoljenje oziroma pri-
glasitev del;

– kopija katastrskega načrta, zemljiško
knjižni izpisek, posestni list;

– račun za izvedena dela oziroma oprav-
ljen nakup za vlaganje, na katero se nanaša
zahtevek;

– pri izgradnji oziroma obnovi hlevov iz-
java s katero upravičenec zagotavlja ustrez-
no površino (lastno ali najeto) za porabo
gnojevke in gnoja (za govedo 3 GVŽ/ha; za
prašiče 2,5 GVŽ /ha);

– pri izgradnji objekta za turizem izjavo,
da bo ponudba temeljila na lastnih kmetijski
proizvodih;

– mnenje območne kmetijske svetoval-
ne službe;

Opomba: Občinska uprava Občine Čr-
nomelj lahko preveri realno vrednost pred-
loženih računov oziroma resničnost potrje-
nih situacij.

IV. Rok in način prijave na razpis
Javni razpis bo odprt do izčrpanja sred-

stev oziroma do 31. 11. 1998.
Vloga za dodelitev sredstev mora biti po-

slana po pošti na naslov: Občina Črnomelj,
Trg svobode 3, 8340 Črnomelj ali osebno
oddana v vložišču Občine Črnomelj. Vloge
morajo biti v zaprti kuverti in označene z
napisom “Ne odpiraj – prijava na javni raz-
pis” in z navedbo “Kmetijstvo” ter z imenom
in naslovom prosilca.

Vse popolne vloge bo obravnaval v skla-
du s 4. členom pravilnika o uporabi finanč-
nih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijs-
tva v Občini Črnomelj Odbor za kmetijstvo
in turizem, ki predlaga razdelitev sredstev.
Nepopolne vloge ne bodo obravnavane. Po-
polne vloge prispele do 10. v tekočem me-
secu bodo obravnavane do konca meseca.
Prvo odpiranje vlog bo v mesecu septem-
bru 1998. Prosilci bodo prejeli sklep o od-
ločitvi najpozneje v 20- ih dneh po odločitvi.
Namensko uporabo sredstev preverja za fi-
nance pristojna služba občinske uprave Ob-
čine Črnomelj.

Sklep o odobritvi subvencije oziroma
podpore je dokončen. Po odobritvi subven-
cije oziroma podpore sklene vsak posamez-
nik pogodbo z Občino Črnomelj, v kateri so
določene vse medsebojne pravice in odgo-
vornosti pogodbenih strank in s katero je
zagotovljena namenska poraba sredstev.

Nepopolne vloge ne bodo obravnavane.
Opomba: Za isto investicijo ni možna pri-

java na več delov razpisa.
Vse dodatne informacije dobite na sede-

žu Občine Črnomelj (Greta Auguštin, tel.
52-040).

Občinski svet Občine Črnomelj

Št. 0048/1-308/50-98 Ob-4513
Na podlagi 18. člena zakona o javnih

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Ministrstvo za notranje zadeve RS, kont. ose-

ba Mateja Zoretič, Štefanova 2, Ljubljana,
tel. 061/172-4241, faks 061/315-073.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: servisiranje biroo-

preme, ki je izven garancijskega roka.
3. Orientacijska vrednost naročila:

30,000.000 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 v viši-
ni do 10%.

Merila: cena, odzivni čas, čas odprave
napake, razširjenost servisne mreže, garan-
cija za opravljen servis in vgrajene rezervne
dele, finančno stanje ponudnika, odzivni čas
za reševanje reklamacij, reference.

6. Predložitev ponudb
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo

predložene najkasneje do 10. 8. 1998 do
14. ure, na naslov: Ministrstvo za notranje
zadeve RS, prevzemnik vložišče, Štefanova
2, 1501 Ljubljana, tel. 061/172-5111.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj –
javni razpis za servisiranje biroopreme, ki je
izven garancijskega roka, št. 308/50-98”.

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

Javno odpiranje ponudb bo 11. 8. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Visoka policijsko-var-
nostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana.

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

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

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 2. 9. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Ministrstvo za notranje za-
deve RS, kont. oseba Mateja Zoretič, Can-
karjeva 4, Ljubljana, tel. 061/172-4241.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
za ogled in dvig od dneva objave do 7. 8.
1998, od 9. do 11. ure.

Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno do-
kumentacijo, morajo predložiti pooblastilo
za dvig razpisne dokumentacije in dokazilo
o vplačilu 4.000 SIT.

Način plačila: virmansko, na račun šte-
vilka: 50100-637-55284, sklicna številka:
308-50-98.

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 9. 12. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 4. 9. 1998.

Št. 0048/1-308/25-98 Ob-4514
Na podlagi 18. člena zakona o javnih

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

javni razpis
delni ponovni

za izbiro izvajalca brez omejitev
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1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za notranje zadeve RS, kont.
oseba Sonja Šimenc, Štefanova 2, Ljublja-
na, tel. 061/172-4324.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izvedba obdobnih

zdravstvenih pregledov delavcev MNZ:
– UNZ Kranj,
– UNZ Novo mesto.
3. Orientacijska vrednost naročila:

19,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: pred-

videni začetek 1. 9. 1998 in/ali zaključek
30. 10. 1998.

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

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

Merila: cena, rok izvedbe, finančno sta-
nje ponudnika, kadri, reference strokovnih
kadrov.

6. Predložitev ponudb
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo

predložene najkasneje do 30. 7. 1998 do
14. ure, na naslov: Ministrstvo za notranje
zadeve RS, prevzemnik vložišče, Štefanova
2, 1501 Ljubljana, tel. 061/172-5111.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj –
delni ponovni javni razpis za izvedbo ob-
dobnih zdravstvenih pregledov delavcev
MNZ, št. 308/25-98”.

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

Javno odpiranje ponudb bo 31. 7. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Visoka policijsko-var-
nostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana.

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

Naročnik: Ministrstvo za notranje zade-
ve, odpiranje vodi ali Franc Bevc, Kotnikova
8a, Ljubljana, soba št. 14, 15.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 22. 8. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Ministrstvo za notranje za-
deve RS, kont. oseba Sonja Šimenc, Štefa-
nova 2, Ljubljana, tel. 061/172-4324.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
za ogled in dvig od dneva objave do 29. 7.
1998, od 9. do 11. ure. Razpisna doku-
mentacija ni na razpolago dneve, ko državni
organi ne delajo.

Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno do-
kumentacijo, morajo predložiti pooblastilo
za dvig razpisne dokumentacije in dokazilo
o vplačilu 4.000 SIT.

Način plačila: virmansko, na račun šte-
vilka: 50100-637-55284, sklicna številka:
308-25-98.

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 28. 11. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 28. 8. 1998.

Št. 0048/1-308/51-98 Ob-4515
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: Ministrstvo za notranje zadeve RS, kont.
oseba Mirko Slukan, Štefanova 2, Ljublja-
na, tel. 066/276-476.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nabava policijske-

ga plovila.
3. Orientacijska vrednost naročila:

70,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: najkasneje do 20. 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 bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike v viši-
ni do 10%.

Merila: cena, ustreznost operativnim po-
trebam in nalogam uporabnika, finančno sta-
nje ponudnika, dobavni rok, reference do-
ma in v tujini, čas garancije.

Predložitev ponudb
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo

predložene najkasneje do 10. 8. 1998 do
14. ure, na naslov: Ministrstvo za notranje
zadeve RS, prevzemnik vložišče, Štefanova
2, 1501 Ljubljana, tel. 061/172-5111.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj –
javni razpis za nabavo policijskega plovila,
št. 308/51-98”.

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

Javno odpiranje ponudb bo 11. 8. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Visoka policijsko-var-
nostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana.

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

Naročnik: Ministrstvo za notranje zade-
ve, odpiranje vodi Mehmed Bešič, Kotniko-
va 8a, Ljubljana, soba št. 14, 15.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 2. 9. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Ministrstvo za notranje za-
deve, UNZ Koper – POPP Koper, kont.
oseba Mirko Slukan, Trg Toneta Ukmarja 4,
Koper, tel. 066/276-476.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
za ogled in dvig od dneva objave do 7. 8.
1998, od 9. do 12. ure.

Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno do-
kumentacijo, morajo predložiti pooblastilo
za dvig razpisne dokumentacije in dokazilo
o vplačilu 4.000 SIT.

Način plačila: virmansko, na račun šte-
vilka: 50100-637-55284, sklicna številka:
308-51-98.

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 9. 12. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 4. 9. 1998.
Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 40310/0063/98 0700 10 Ob-4532
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Mestna občina Maribor, Mestna uprava,
Oddelek za družbene dejavnosti, kont. ose-
ba Ferdo Jehart, Ul. heroja Staneta 1, Mari-
bor, tel. 062/2201-314, faks
062/2201-293, soba št. 340.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: nadaljevanje obno-
ve objekta sinagoge v Mariboru (grad-
bena, obrtniška in instalacijska dela).

3. Orientacijska vrednost naročila:
20,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 25. 8. 1998 in zaključek 25. 10. 1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 30. 7. 1998 do 12.
ure, na naslov: Mestna občina Maribor, Mest-
na uprava, Oddelek za družbene dejavnosti,
prevzemnik Ferdo Jehart, Ul. heroja Staneta
1, 2000 Maribor, tel. 062/2201-314, faks
062/2201-293, soba št. 340.

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 30. 7. 1998
ob 12.30, na naslovu: Mestna občina Mari-
bor, Mestna uprava, Oddelek za družbene
dejavnosti, odpiranje vodi Ferdo Jehart, Ul.
heroja Staneta 1, Maribor, tel.
062/2201-314, faks 062/2201-293, klet-
na sejna soba.

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

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

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo: Mestna občina Maribor, Mestna
uprava, Oddelek za družbene dejavnosti,
kont. oseba Ferdo Jehart, Ul. heroja Staneta
1, Maribor, tel. 062/2201-314, faks
062/2201-293, soba št. 340.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 29. 7. 1998.

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

Ponudba mora veljati do 30. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 14. 8. 1998.
Mestna občina Ljubljana

Mestna uprava
Oddelek za družbene dejavnosti



Stran 4966 / Št. 50 / 10. 7. 1998 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Javni razpis za izbiro izvajalca
s predhodnim ugotavljanjem

sposobnosti

Št. 3/0-0/462-7-1/98 Ob-4342
Na podlagi 43. in 50. člena zakona o

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

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Telekom Slovenije, p.o., Poslovna eno-
ta Nova Gorica, kont. oseba Šemole Boris,
Kidričeva ulica 17, Nova Gorica, tel.
065/136-690, faks 065/136-691.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: investicijsko in red-
no vzdrževanje na telekomunikacijskem
omrežju na območju PE Nova Gorica za
leto 1998 (montažna dela, el. meritve,
izdelava izvršilne tehnične dokumenta-
cije).

3. Orientacijska vrednost naročila:
55,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 6 mesecev, začetek 1. 7.
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.

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.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 7. 8. 1998 do
12. ure, na naslov: Telekom Slovenije, p.o.,
Poslovna enota, Nova Gorica, prevzemnik
Administracija, Kidričeva ulica 17, 5000 No-
va Gorica, tel. 065/121-0 n.c., faks
065/121-220.

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

Javno odpiranje ponudb bo 11. 8. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Telekom Slovenije,
p.o., Poslovna enota, Nova Gorica, kont.
oseba Zgaga Lucijan, Tolminskih puntarjev
4, Nova Gorica, tel. 065/121-204, faks
065/121-210, soba št. 09.

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: Telekom Slovenije, p.o.,
Poslovna enota, Nova Gorica, kont. oseba
Šemole Boris, Kidričeva ulica 17, Nova Go-
rica, tel. 065/136-690, faks
065/136-691.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 31. 7. 1998 do 12. ure – brez plačila.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavl-
janjem sposobnosti (43. do 50. člen ZJN).

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

čila: 30. 8. 1998.
Telekom Slovenije, p.o.

PE Nova Gorica

Ob-4349
Na podlagi 50. člena ZJN (Ur. l. RS, št.

24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro dobavitelja in izvajalca s

predhodnim ugotavljanjem
sposobnosti za dobavo blaga in

opravljanje storitev
1. Naročnik: Javno podjetje Snaga,

d.o.o., Nasipna ul. 64, Maribor.
2. Predmet razpisa je:
A) dobava hidravličnih cilindrov in čr-

palk s pripadajočo opremo,
B) strojne storitve razgrinjanja, vgra-

jevanja in kompaktiranja komunalnih od-
padkov na Odlagališču komunalnih od-
padkov Pobrežje.

3. Skupna orientacijska vrednost blaga
oziroma storitev iz predmeta naročila za ob-
dobje enega leta je za področje A) 5 mio
SIT in področje B) 21 mio SIT.

4. Prijavitelji oddajo na naslov naročnika
pisne prijave. Prijava na javni razpis mora
vsebovati:

– firmo oziroma ime ponudnika,
– vrsto blaga ali storitev iz predmeta raz-

pisa,
– dokazilo o registraciji ponudnika, za

samostojne podjetnike pa priglasitev pri
davčnem organu,

– bonitetne obrazce: bon 1 in 2 ali bon 3,
za samostojne podjetnike pa potrjena davč-
na napoved za zadnjo davčno obdobje,

– reference ponudnika,
– dobavni in plačilni pogoji,
– garancijski pogoji za blago ali storitev

iz predmeta razpisa.
5. Merilo za priznanje sposobnosti prija-

vitelja je vsebina sestavnih delov prijave iz
4. točke od tretje do sedme alinee.

6. Rok za oddajo pisnih prijav je 15. 7.
1998 do 13. ure. Prijavitelji oddajo prijave na
naslov naročnika po pošti ali osebno v zape-
čateni ovojnici, na kateri je: ime in naslov na-
ročnika, ime in naslov prijavitelja ter oznaka:
“Ne odpiraj – prijava na javni razpis s pred-
hodnim ugotavljanjem sposobnosti za dobavo
blaga in opravljanje storitev, ter izpisom po-
dročja, na katerega se prijava nanaša”.

7. O rezultatih javnega razpisa bodo pri-
javitelji obveščeni najkasneje v 15 dneh po
roku za oddajo prijav. Prijavitelje, ki jim bo
priznana sposobnost, bo naročnik pozval k
oddaji ponudbe, na podlagi katere se skle-
ne pogodbe o poslovnem sodelovanju.

8. Dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom so na voljo na naslovu naročnika.
Kontaktna oseba: Mijo Kočiš, tel.
062/305-650, med 7. in 9. uro.

Javno podjetje Snaga, d.o.o., Maribor

Št. 404-08-1/98 Ob-4356
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva ploš-
čad 24–26, Ljubljana, tel. 061/133-11-11,
faks 061/131-81-64.

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

Navedba vsebine: izbira izvajalcev za
izvedbo uvoznih in izvoznih poslov za
potrebe MORS:

a) nezastopniški programi,
b) materialno-tehnična sredstva (blago,

storitve in rezervni deli),
c) namenska oprema za zaščito in reše-

vanje (blago, storitve in rezervni deli),
d) vojaška oprema in oborožitev (blago,

storitve in rezervni deli).
Ponudnikom, ki bodo po tem javnem raz-

pisu pridobili sposobnost pod točko a) ne-
zastopniški programi in d) vojaška oprema
in oborožitev (blago, storitve in rezervni de-
li), bo to ob izpolnjevanju drugih pogojev,
upoštevano za pridobitev koncesije za pro-
met z vojaškim orožjem in opremo po 77.
členu zakona o obrambi (Ur. l. RS, št.
82/94, 44/97 in 87/97).

3. Orientacijska vrednost naročila:
150,000.000 SIT (Orientacijska vrednost
javnega naročila je znesek, ki ga Ministrstvo
za obrambo plača za storitve in ostale stroš-
ke izvedbe uvoznih in izvoznih poslov.).

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 12 mesecev.

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

– provizija komisionarja za opravljene
storitve (vrednost ponderja: 0,45),

– sodelovanje s špediterjem (vrednost
ponderja: 0,08),

– sodelovanje s tujimi partnerji (vrednost
ponderja: 0,09),

– vrsta sodelovanja s tujimi partnerji
(vrednost ponderja: 0,10),

– sodelovanje (v SIT) z domačimi part-
nerji (vrednost ponderja: 0,08),

– kadrovska struktura (vrednost ponder-
ja: 0,15),

– kakovostni prevzem (vrednost ponder-
ja: 0,03),

– certifikat kakovosti (vrednost ponder-
ja: 0,02).

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 10. 8. 1998 do
12. ure, na naslov: Ministrstvo za obrambo
RS, prevzemnik sprejemna pisarna – vložiš-
če, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana,
tel. 061/171-23-89, faks 061/131-81-64.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
MORS, PUS 17/98 – izvedba uvoznih in
izvoznih poslov”.

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

Javno odpiranje ponudb bo 11. 8. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Ministrstvo za obram-
bo RS, odpiranje vodi Bojan Benedik, Kar-
deljeva ploščad 24, Ljubljana, soba št. 150.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 25. 9. 1998.
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8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Ministrstvo za obrambo RS,
Uprava za logistiko, kont. oseba Boštjan
Purkat, Kardeljeva ploščad 24, Ljubljana,
tel. 061/171-25-86, faks 061/131-92-82,
soba št. 365, vsak dan med 11. in 12. uro.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 10. 8. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: virman (z navedbo polne-
ga naslova in št. javnega razpisa MORS
PUS, 17/98), na račun številka:
50100-637-55216.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Ministrstvo za obrambo RS, kont. oseba
Tatjana Tomažič, Kardeljeva ploščad 24,
Ljubljana, tel. 061/171-21-06, faks
061/131-90-35, soba št. 467.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotav-
ljanjem sposobnosti.

Ponudba mora veljati do: 24. 10. 1999.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 25. 9. 1998.
Ministrstvo za obrambo

Ob-4398
Na podlagi 43. člena zakona o javnih

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

javni razpis za izbiro izvajalca
s predhodnim ugotavljanjem

sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava
RS za varstvo narave, Sektor trajnih sanacij,
Ljubljana, Dunajska 47/X, kont. oseba So-
nja Beseničar, Dunajska 47/X, Ljubljana,
tel. 178-72-00, faks 061/178-72-20.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: strokovni nadzor

nad izvajanjem del pri sanacijskih delih
pri odpravi posledic plazenja tal.

3. Orientacijska vrednost naročila:
4,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: največ 6 mesecev.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane

Gospodarske družbe in samostojni pod-
jetniki, ki se prijavijo, morajo izpolnjevati na-
slednje pogoje:

  1. Izpolnjevanje pogojev iz 25., 49. in
63. člena zakona o greditvi objektov (ZGO,
Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86 ter Ur. l. RS,
št. 56/96) in imajo zaposlene posamezni-
ke, ki izpolnjujejo zgornje pogoje in izpol-
njujejo pogoje za vpis v imenik pri Inženirski
zbornici Slovenije.

  2. Posameznike, ki bodo opravljali nad-
zor in prav tako izpolnjujejo pogoje iz pred-
hodne točke.

  3. Predložen mora biti seznam referenc
za vsakega prijavljenega posameznika o us-
pešno opravljenih strokovnih nadzorih pri
enakih ali podobnih nalogah.

  4. Družba ali posameznik mora imeti
na razpolago oseben prevoz in vozniški izpit
B kategorije. Predložena morajo biti ustrez-
na dokazila.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 30. 7. 1998 do

12. ure, na naslov: Ministrstvo za okolje in
prostor, Uprava za varstvo narave – vložiš-
če, 1000 Ljubljana, Vojkova 1B.

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 ter imenom ponudnika.

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

Javno odpiranje ponudb bo 31. 7. 1998
ob 13. uri, na naslovu: Ljubljana, Dunajska
47/X, sejna soba.

Naročnik: Ministrstvo za okolje in pro-
stor, Uprava RS za varstvo narave, Sektor
trajnih sanacij, Dunajska 47/X, Ljubljana,
tel. 178-72-00, faks 061/178-72-20.

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

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

9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavlja-
njem sposobnosti.

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

Ministrstvo za okolje in prostor
Urad RS za varstvo narave – STS

Zbiranje ponudb

Št. 232/98 Ob-4373

Razpis
za zbiranje ponudb za izbiro

najugodnejšega ponudnika za nabavo
laboratorijske opreme

1. Naročnik: ERICo Velenje, Inštitut za
ekološke raziskave, Koroška 58, Velenje.

2. Predmet razpisa:
2.1. vodna kopel s termostatom,
2.2. Kjeldahl aparatura z avtomat-

skim titratorjem,
2.3. AOX in žveplo analizator,
2.4. TOC analizator,
2.5. tehtnica (2–2000 g),
2.6. spektrofotometer,
2.7. Soxhletov aparat,
2.8. nastavek za SPE s črpalko,
2.9. rotavapor,
2.10. aparatura za določanje KPK,
2.11. centrifuga,
2.12. vzorčevalnik in analizator dim-

nih plinov in prahu.
3. Merila za izbiro najboljšega ponudni-

ka so:
– tehnične karakteristike,
– ustrezen servis,
– možnost validacije instrumenta,
– reference,
– cena,
– plačilni pogoji,
– dobavni rok.
4. Rok za oddajo ponudb je 15 dni po

objavi v Uradnem listu RS, na naslov: ERIC-
o Velenje, Inštitut za ekološke raziskave,
Koroška 58, 3320 Velenje.

5. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: ERICo Velenje, Koroška
58, Velenje, kont. osebi mag. Julija Berič-
nik Vrbovšek, dipl. inž. kemije, ali Klara Ore-
šnik, dipl. inž. kemije, tel. 063/854-760.

6. Ponudbe morajo biti oddane v zape-
čatenih kuvertah, na ovojnici naj bo označe-
no “Ponudba – ne odpiraj”.

7. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni najkasneje 30 dni od datuma pris-
petka ponudb.

ERICo Velenje
Inštitut za ekološke raziskave

Zbiranje predlogov

Popravek

Ob-4535
V javnem razpisu za izbiro izvajalca –

zbiranje predlogov – za nakup poslovnih
prostorov Centra za socialno delo Jeseni-
ce, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 49,
z dne 3. 7. 1998, Ob-4204, se 4. točka
spremeni ter glasi:

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 15. 9. 1998 in/ali zaključek 30. 10.
1998.

Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve

Sklepi po 42. členu

Ob-4362A
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava
RS za varstvo narave, Vojkova 1b, Ljublja-
na, kont. oseba Marjeta Rejc-Saje, Vojkova
1b, Ljubljana, tel. 178-44-29, faks
061/178-40-52.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: sanacija akumulaci-
je Blaguško jezero – sanacija pregrade
in preliva za visoke vode.

3. Vrednost dodeljenega naročila:
33,533.492,87 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 3 mesece po podpisu po-
godbe.

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

Po analizi in merilih iz razpisne dokumen-
tacije je bil izbran za najugodnejšega ponud-
nika VGP Mura, d.d., Murska Sobota.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 7. 5.
1998 ob 12. uri, na naslovu: MOP – Upra-
va RS za varstvo narave, Vojkova 1b, Ljub-
ljana.

Število prispelih ponudb: 2, najnižja ce-
na: 33,533.492,87 SIT, najvišja cena:
38,462.715 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: Upravani list RS, št. 29 z dne 10. 4.
1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 28. 5. 1998.

Ob-4362B
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 okolje in prostor, Uprava RS za
varstvo narave, Vojkova 1b, Ljubljana, kont.
oseba Marjeta Rejc-Saje, Vojkova 1b, Ljublja-
na, tel. 178-44-29, faks 061/178-40-52.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: Meža v Črni – obno-
va obrežnih zidov in stabilizacija struge
(dolvodno od MHE).

3. Vrednost dodeljenega naročila:
13,359.135 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 3 mesece po podpisu po-
godbe.

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

Po analizi in merilih iz razpisne doku-
mentacije je bil izbran za najugodnejšega
ponudnika VGP Drava Ptuj, d.d., Ptuj.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 13. 5.
1998 ob 8. uri, na naslovu: MOP – Uprava
RS za varstvo narave, Vojkova 1b, Ljublja-
na.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-
na: 12,386.801 SIT, najvišja cena:
14,357.594 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Upravani list RS, št. 29 z dne 10. 4.
1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 4. 6. 1998.

Ob-4362C
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava
RS za varstvo narave, Vojkova 1b, Ljublja-
na, kont. oseba Marjeta Rejc-Saje, Vojkova
1b, Ljubljana, tel. 178-44-29, faks
061/178-40-52.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: Burjakov jez – To-
pla.

3. Vrednost dodeljenega naročila:
12,080.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 3 mesece po podpisu po-
godbe.

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

Po analizi in merilih iz razpisne doku-
mentacije je bil izbran za najugodnejšega
ponudnika PUH,d.d., Ljubljana.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 13. 5.
1998 ob 8. uri, na naslovu: MOP – Uprava
RS za varstvo narave, Vojkova 1b, Ljublja-
na.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-
na: 9,984.248 SIT, najvišja cena:
12,680.000 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Upravani list RS, št. 29 z dne 10. 4.
1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 4. 6. 1998.

Ob-4362Č
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava
RS za varstvo narave, Vojkova 1b, Ljublja-
na, kont. oseba Marjeta Rejc-Saje, Vojkova
1b, Ljubljana, tel. 178-44-29, faks
061/178-40-52.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: nadaljevanja ureja-
nja Dravinje – od jezu v Slapah do mo-
stu v Stojancih.

3. Vrednost dodeljenega naročila:
42,799.586 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 3 mesece po podpisu po-
godbe.

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

Po analizi in merilih iz razpisne doku-
mentacije je bil izbran za najugodnejšega
ponudnika VGP Drava Ptuj, d.d., Ptuj.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 13. 5.
1998 ob 8. uri, na naslovu: MOP – Uprava
RS za varstvo narave, Vojkova 1b, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-
na: 30,644.885 SIT, najvišja cena:
47,661.162 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Upravani list RS, št. 29 z dne 10. 4.
1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 4. 6. 1998.

Ob-4362D
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 okolje in prostor, Uprava RS za
varstvo narave, Vojkova 1b, Ljubljana, kont.
oseba Marjeta Rejc-Saje, Vojkova 1b, Ljublja-
na, tel. 178-44-29, faks 061/178-40-52.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: Savinja v Lučah –
popravilo Žuntarjevega jezu.

3. Vrednost dodeljenega naročila:
10,890.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 4 mesece po podpisu po-
godbe.

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

Po analizi in merilih iz razpisne doku-
mentacije je bil izbran za najugodnejšega
ponudnika PUH Ljubljana, d.d., Ljubljana.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 13. 5.
1998 ob 8. uri, na naslovu: MOP – Uprava
RS za varstvo narave, Vojkova 1b, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 2, najnižja ce-
na: 10,890.000 SIT, najvišja cena:
13,441.800 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Upravani list RS, št. 29 z dne 10. 4.
1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 4. 6. 1998.

Ob-4362E
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava
RS za varstvo narave, Vojkova 1b, Ljublja-
na, kont. oseba Marjeta Rejc-Saje, Vojkova
1b, Ljubljana, tel. 178-44-29, faks
061/178-40-52.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: sanacija zidu ob Sa-
vi v Čatežu.

3. Vrednost dodeljenega naročila:
30,041.763 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 3,5 mesece po podpisu
pogodbe.
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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

Po analizi in merilih iz razpisne doku-
mentacije je bil izbran za najugodnejšega
ponudnika VGP Novo mesto, d.d., Novo
mesto.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 13. 5.
1998 ob 10. uri, na naslovu: MOP – Upra-
va RS za varstvo narave, Vojkova 1b, Ljub-
ljana.

Število prispelih ponudb: 5, najnižja ce-
na: 30,041.763 SIT, najvišja cena:
40,468.668 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Upravani list RS, št. 29 z dne 10. 4.
1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 28. 5. 1998.

Ob-4362F
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava
RS za varstvo narave, Vojkova 1b, Ljublja-
na, kont. oseba Marjeta Rejc-Saje, Vojkova
1b, Ljubljana, tel. 178-44-29, faks
061/178-40-52.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: HE Vrhovo – Marti-
nov graben.

3. Vrednost dodeljenega naročila:
10,410.108 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in do-
končanja del: 45 dni po podpisu pogodbe.

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

Po analizi in merilih iz razpisne doku-
mentacije je bil izbran za najugodnejšega
ponudnika PUV Celje, d.d., Celje.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 13. 5.
1998 ob 10. uri, na naslovu: MOP – Upra-
va RS za varstvo narave, Vojkova 1b, Ljub-
ljana.

Število prispelih ponudb: 4, najnižja ce-
na: 10,410.108 SIT, najvišja cena:
15,753.838,40 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Upravani list RS, št. 29 z dne 10. 4.
1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 28. 5. 1998.

Ob-4362G
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 okolje in prostor, Uprava RS za
varstvo narave, Vojkova 1b, Ljubljana, kont.
oseba Marjeta Rejc-Saje, Vojkova 1b, Ljublja-
na, tel. 178-44-29, faks 061/178-40-52.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: reka pod Krvavcem.
3. Vrednost dodeljenega naročila:

4,600.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: 3 mesece po podpisu po-
godbe.

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

Po analizi in merilih iz razpisne doku-
mentacije je bil izbran za najugodnejšega
ponudnika PUH Ljubljana, d.d., Ljubljana.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 8. 5.
1998 ob 14. uri, na naslovu: MOP – Upra-
va RS za varstvo narave, Vojkova 1b, Ljub-
ljana.

Število prispelih ponudb: 4, najnižja ce-
na: 4,600.000 SIT, najvišja cena:
6,607.083 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Upravani list RS, št. 29 z dne 10. 4.
1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 28. 5. 1998.

Ob-4362H
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava
RS za varstvo narave, Vojkova 1b, Ljublja-
na, kont. oseba Marjeta Rejc-Saje, Vojkova
1b, Ljubljana, tel. 178-44-29, faks
061/178-40-52.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: Kamniška Bistrica
pri avtobusni postaji.

3. Vrednost dodeljenega naročila:
14,282.638 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 3 mesece po podpisu po-
godbe.

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

Po analizi in merilih iz razpisne doku-
mentacije je bil izbran za najugodnejšega
ponudnika VGP Hidrotehnik Ljubljana, d.d.,
Ljubljana.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 8. 5.
1998 ob 14. uri, na naslovu: MOP – Uprava
RS za varstvo narave, Vojkova 1b, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 6, najnižja ce-
na: 14,282.638 SIT, najvišja cena:
21,358.238 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Upravani list RS, št. 29 z dne 10. 4.
1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 28. 5. 1998.

Ob-4362I
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 okolje in prostor, Uprava RS za
varstvo narave, Vojkova 1b, Ljubljana, kont.
oseba Marjeta Rejc-Saje, Vojkova 1b, Ljublja-
na, tel. 178-44-29, faks 061/178-40-52.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: Trboveljščica pri Su-
šniku.

3. Vrednost dodeljenega naročila:
17,267.633 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 3 mesece po podpisu po-
godbe.

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

Po analizi in merilih iz razpisne doku-
mentacije je bil izbran za najugodnejšega
ponudnika VGP Hidrotehnik Ljubljana, d.d.,
Ljubljana.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 8. 5.
1998 ob 14. uri, na naslovu: MOP – Upra-
va RS za varstvo narave, Vojkova 1b, Ljub-
ljana.

Število prispelih ponudb: 7, najnižja ce-
na: 17,267.633 SIT, najvišja cena:
21,929.719 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Upravani list RS, št. 29 z dne 10. 4.
1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 28. 5. 1998.

Ob-4362J

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
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sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:

Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za
varstvo narave, Vojkova 1b, Ljubljana, kont.
oseba Marjeta Rejc-Saje, Vojkova 1b, Ljublja-
na, tel. 178-44-29, faks 061/178-40-52.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: Boben na izlivu.
3. Vrednost dodeljenega naročila:

13,930.375 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: 3 mesece po podpisu po-
godbe.

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

Po analizi in merilih iz razpisne doku-
mentacije je bil izbran za najugodnejšega
ponudnika VGP Hidrotehnik Ljubljana, d.d.,
Ljubljana.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 8. 5.
1998 ob 14. uri, na naslovu: MOP – Upra-
va RS za varstvo narave, Vojkova 1b, Ljub-
ljana.

Število prispelih ponudb: 6, najnižja ce-
na: 13,930.375 SIT, najvišja cena:
19,843.943 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Upravani list RS, št. 29 z dne 10. 4.
1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 28. 5. 1998.

Ob-4362K
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava
RS za varstvo narave, Vojkova 1b, Ljublja-
na, kont. oseba Marjeta Rejc-Saje, Vojkova
1b, Ljubljana, tel. 178-44-29, faks
061/178-40-52.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: Trboveljščica s pri-
toki.

3. Vrednost dodeljenega naročila:
14,930.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 3 mesece po podpisu po-
godbe.

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

Po analizi in merilih iz razpisne doku-
mentacije je bil izbran za najugodnejšega
ponudnika PUH Ljubljana, d.d., Ljubljana.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 8. 5.
1998 ob 14. uri, na naslovu: MOP – Upra-
va RS za varstvo narave, Vojkova 1b, Ljub-
ljana.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-
na: 14,930.000 SIT, najvišja cena:
17,550.000 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Upravani list RS, št. 29 z dne 10. 4.
1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 28. 5. 1998.

Ob-4362L
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 okolje in prostor, Uprava RS za
varstvo narave, Vojkova 1b, Ljubljana, kont.
oseba Marjeta Rejc-Saje, Vojkova 1b, Ljublja-
na, tel. 178-44-29, faks 061/178-40-52.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: Boben s pritoki –
Birtič.

3. Vrednost dodeljenega naročila:
21,813.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 3 mesece po podpisu po-
godbe.

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

Po analizi in merilih iz razpisne doku-
mentacije je bil izbran za najugodnejšega
ponudnika PUH Ljubljana, d.d., Ljubljana.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 8. 5.
1998 ob 14. uri, na naslovu: MOP – Upra-
va RS za varstvo narave, Vojkova 1b, Ljub-
ljana.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-
na: 21,813.000 SIT, najvišja cena:
24,336.195 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Upravani list RS, št. 29 z dne 10. 4.
1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 28. 5. 1998.

Ob-4362M
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava

RS za varstvo narave, Vojkova 1b, Ljublja-
na, kont. oseba Marjeta Rejc-Saje, Vojkova
1b, Ljubljana, tel. 178-44-29, faks
061/178-40-52.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: pritok Jesenice –
popravilo zaplavne pregrade pri pritoku
izpod Črnega vrha.

3. Vrednost dodeljenega naročila:
5,038.385 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 2 meseca po podpisu po-
godbe.

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

Po analizi in merilih iz razpisne doku-
mentacije je bil izbran za najugodnejšega
ponudnika VGP Kranj, d.d., Kranj.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 7. 5.
1998 ob 8. uri, na naslovu: MOP – Uprava
RS za varstvo narave, Vojkova 1b, Ljublja-
na.

Število prispelih ponudb: 6, najnižja ce-
na: 5,038.385 SIT, najvišja cena:
7,346.000 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Upravani list RS, št. 29 z dne 10. 4.
1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 28. 5. 1998.

Ob-4362N
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava
RS za varstvo narave, Vojkova 1b, Ljublja-
na, kont. oseba Marjeta Rejc-Saje, Vojkova
1b, Ljubljana, tel. 178-44-29, faks
061/178-40-52.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: Tržiška Bistrica –
popravilo velike zaplavne pregrade v
Zgornji dolini.

3. Vrednost dodeljenega naročila:
5,630.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 3 mesece po podpisu po-
godbe.

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

Po analizi in merilih iz razpisne doku-
mentacije je bil izbran za najugodnejšega
ponudnika PUH Ljubljana, d.d., Ljubljana.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
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Javno odpiranje ponudb je bilo 7. 5.
1998 ob 8. uri, na naslovu: MOP – Uprava
RS za varstvo narave, Vojkova 1b, Ljublja-
na.

Število prispelih ponudb: 5, najnižja ce-
na: 5,496.608 SIT, najvišja cena:
7,720.000 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Upravani list RS, št. 29 z dne 10. 4.
1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 28. 5. 1998.

Ob-4362O
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava
RS za varstvo narave, Vojkova 1b, Ljublja-
na, kont. oseba Marjeta Rejc-Saje, Vojkova
1b, Ljubljana, tel. 178-44-29, faks
061/178-40-52.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: ureditev potoka Ba-
zaršček.

3. Vrednost dodeljenega naročila:
18,159.534,10 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 2 meseca po podpisu po-
godbe.

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

Po analizi in merilih iz razpisne doku-
mentacije je bil izbran za najugodnejšega
ponudnika VGP Soča, p.p., Nova Gorica.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 7. 5.
1998 ob 10. uri, na naslovu: MOP – Upra-
va RS za varstvo narave, Vojkova 1b, Ljub-
ljana.

Število prispelih ponudb: 2, najnižja ce-
na: 18,159.534,10 SIT, najvišja cena:
20,500.000 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Upravani list RS, št. 29 z dne 10. 4.
1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 28. 5. 1998.

Ob-4362P
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava
RS za varstvo narave, Vojkova 1b, Ljublja-

na, kont. oseba Marjeta Rejc-Saje, Vojkova
1b, Ljubljana, tel. 178-44-29, faks
061/178-40-52.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: hudournik v Kanalu.
3. Vrednost dodeljenega naročila:

6,473.398,20 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: 2 meseca po podpisu po-
godbe.

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

Po analizi in merilih iz razpisne doku-
mentacije je bil izbran za najugodnejšega
ponudnika VGP Soča, p.p., Nova Gorica.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 7. 5.
1998 ob 10. uri, na naslovu: MOP – Upra-
va RS za varstvo narave, Vojkova 1b, Ljub-
ljana.

Število prispelih ponudb: 4, najnižja ce-
na: 5,981.580 SIT, najvišja cena:
7,960.000 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Upravani list RS, št. 29 z dne 10. 4.
1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 28. 5. 1998.

Ob-4362R
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava
RS za varstvo narave, Vojkova 1b, Ljublja-
na, kont. oseba Marjeta Rejc-Saje, Vojkova
1b, Ljubljana, tel. 178-44-29, faks
061/178-40-52.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: urejanje poplavnih
razmer na območju Ajdovščine.

3. Vrednost dodeljenega naročila:
6,419.573,90 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 3 mesece po podpisu po-
godbe.

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

Po analizi in merilih iz razpisne doku-
mentacije je bil izbran za najugodnejšega
ponudnika Primorje, d.d., Ajdovščina.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 7. 5.
1998 ob 10. uri, na naslovu: MOP – Upra-
va RS za varstvo narave, Vojkova 1b, Ljub-
ljana.

Število prispelih ponudb: 4, najnižja ce-
na: 6,419.573,90 SIT, najvišja cena:
10,600.000 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Upravani list RS, št. 29 z dne 10. 4.
1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 28. 5. 1998.

Ob-4362S
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava
RS za varstvo narave, Vojkova 1b, Ljublja-
na, kont. oseba Marjeta Rejc-Saje, Vojkova
1b, Ljubljana, tel. 178-44-29, faks
061/178-40-52.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: dokončanje sanaci-
je Cerknice.

3. Vrednost dodeljenega naročila:
7,990.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 3 mesece po podpisu po-
godbe.

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

Po analizi in merilih iz razpisne doku-
mentacije je bil izbran za najugodnejšega
ponudnika PUH Ljubljana, d.d., Ljubljana.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 7. 5.
1998 ob 10. uri, na naslovu: MOP – Upra-
va RS za varstvo narave, Vojkova 1b, Ljub-
ljana.

Število prispelih ponudb: 5, najnižja ce-
na: 7,990.000 SIT, najvišja cena:
8,719.578 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Upravani list RS, št. 29 z dne 10. 4.
1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 28. 5. 1998.

Ob-4362Š
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava
RS za varstvo narave, Vojkova 1b, Ljublja-
na, kont. oseba Marjeta Rejc-Saje, Vojkova
1b, Ljubljana, tel. 178-44-29, faks
061/178-40-52.
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2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: Štefirjeva grapa.
3. Vrednost dodeljenega naročila:

9,930.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: 3 mesece po podpisu po-
godbe.

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

Po analizi in merilih iz razpisne doku-
mentacije je bil izbran za najugodnejšega
ponudnika PUH Ljubljana, d.d., Ljubljana.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 7. 5.
1998 ob 10. uri, na naslovu: MOP – Uprava
RS za varstvo narave, Vojkova 1b, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 5, najnižja ce-
na: 9,930.000 SIT, najvišja cena:
10,671.436 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Upravani list RS, št. 29 z dne 10. 4.
1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 28. 5. 1998.

Ob-4362T
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava
RS za varstvo narave, Vojkova 1b, Ljublja-
na, kont. oseba Marjeta Rejc-Saje, Vojkova
1b, Ljubljana, tel. 178-44-29, faks
061/178-40-52.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: investicijsko-vzdrže-
valna dela na reki Reki.

3. Vrednost dodeljenega naročila:
21,367.051 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 3 mesece po podpisu po-
godbe.

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

Po analizi in merilih iz razpisne doku-
mentacije je bil izbran za najugodnejšega
ponudnika PUV, nizke in vodne gradnje,
d.d., Celje.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 8. 5.
1998 ob 10. uri, na naslovu: MOP – Upra-
va RS za varstvo narave, Vojkova 1b, Ljub-
ljana.

Število prispelih ponudb: 5, najnižja ce-
na: 19,465.771 SIT, najvišja cena:
23,700.000 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Upravani list RS, št. 29 z dne 10. 4.
1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 28. 5. 1998.

Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za varstvo narave

Ljubljana

Ob-4402
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 Brda, kont. oseba Simčič Ton-
ka, Trg 25. maja 2, Dobrovo, tel.
065/42-233, faks 065/42-233, soba št.
20/II.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: modernizacija kra-
jevnih cest Fojana–Barbana, Imenje, Bi-
ljana–Robida.

3. Orientacijska vrednost naročila:
23,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 30 dni, začetek 1. 7. 1998
in/ali zaključek 30. 7. 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: reference in izkušnje, najnižja po-
nudbena vrednost.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 8. 6.
1998 ob 12.15, na naslovu: Občina Brda,
Trg 25. maja 2, Dobrovo.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-
na: 22,768.604 SIT, najvišja cena:
26,117.215 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: 30. 6. 1998.

Ob-4403
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 Brda, kont. oseba Simčič Ton-
ka, Trg 25. maja 2, Dobrovo, tel.
065/42-233, faks 065/42-233, soba št.
20/II.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: oprema prostorov za

prizidek k šoli in vrtcu na Dobrovem.
3. Orientacijska vrednost naročila:

10,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 2 meseca ali 60 dni, za-
četek 1. 7. 1998 in/ali zaključek 30. 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: funkcionalnost in kvaliteta ele-
mentov.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 20. 5.
1998 ob 12.15, na naslovu: Občina Brda,
Trg 25. maja 2, Dobrovo.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-
na: 7,344.211 SIT, najvišja cena:
10,313.793 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: 19. 6. 1998.

Občina Brda

Št. 110-1/98 Ob-4404
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Družba za avtoceste v Republiki Slove-
niji, d.d., kont. oseba Bogdan Vrezner, dipl.
inž. – DDC, d.o.o., Ljubljana, Ulica talcev
24, Maribor, tel. 062/224-559.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: AC Hoče–Arja vas;
obnova viadukta Žepina.

3. Orientacijska vrednost naročila:
140,000.000 SIT.

4. Rok dokončanja del: 4 mesece po
podpisu pogodbe.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: ponudba ponudnika SCT, d.d.,
Ljubljana, je v skladu z razpisnimi pogoji
popolna in najcenejša.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 29. 4.
1998 ob 9. uri, na naslovu: Direkcija RS za
ceste, Tržaška 19, Ljubljana.

Naročnik: Družba za avtoceste v Repub-
liki Sloveniji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, Ce-
lje.

Število prispelih ponudb: 7.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 24 z dne 27. 3. 1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 10. 7. 1998.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji, d.d.
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Ob-4405
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava
RS za varstvo narave, kont. oseba Ada
Štravs-Brus, dipl. inž. gradb., Vojkova 1b,
Ljubljana, tel. 061/178-44-38, faks
061/178-40-52, soba št. 221, e-mail:
ada.straus-brus@mopuvn.sigov.mail.si.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: kategorizacija voda

po naravovarstvenem pomenu – Primor-
ska in Prekmurje.

3. Vrednost dodeljenega naročila:
6,912.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 15. 6. 1998 in zaključek 30. 1. 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

Za izvajanje navedene naloge se izbere
Vodnogospodarski inštitut, d.o.o., Hajdriho-
va 28, Ljubljana, na podlagi referenc in us-
treznejše projektne skupine.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 29. 5.
1998 ob 13. uri, na naslovu: MOP, Uprava
RS za varstvo narave, Vojkova 1b, Ljublja-
na.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-
na: 3,961.268 SIT, najvišja cena:
6,912.522 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. 35 z dne 8. 5. 1998;
Ob-2170.

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

Ob-4406
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava
RS za varstvo narave, kont. oseba Ada
Štravs-Brus, dipl. inž. gradb., Vojkova 1b,
Ljubljana, tel. 061/178-44-38, faks
061/178-40-52, soba št. 221, e-mail:
ada.straus-brus@mopuvn.sigov.mail.si.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: odvodnja zalednih

voda iz območja Čatežkega polja v po-
vezavi z izgradnjo HE Mokrice in načrto-
vano avtocesto.

3. Vrednost dodeljenega naročila:
3,496.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 3. 7. 1998 in zaključek 30. 9. 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

Za izvajanje navedene naloge je bil izve-
den ponovljen javni razpis. Naloga je bila
oddana z neposredno pogodbo edinemu
ponudniku – Vodnogospodarski inštitut,
d.o.o., Hajdrihova 28, Ljubljana.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 30. 6.
1998 ob 12. uri.

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-3327.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 24. 7. 1998.

Ob-4407
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava
RS za varstvo narave, kont. osebi Gordana
Beltram, Robert Bolješič, Vojkova 1b, Ljub-
ljana, tel. 061/178-45-56,
061/178-45-01, faks 061/178-40-52, so-
bi št. 304, 305, e-mail: gordana.beltram-
@gov.si., robert.bolješič@gov.si.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: inventarizacija mo-

krišč v Sloveniji.
3. Orientacijska vrednost naročila:

10,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: 24 mesecev, začetek julij
1998 in zaključek 31. junij 2000.

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 29. 6.
1998 ob 12. uri, na naslovu: MOP, Uprava
RS za varstvo narave, Vojkova 1b, Ljublja-
na.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-
na: 9,693.545 SIT, najvišja cena:
11,320.950 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. 43 z dne 5. 6.
1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 10. 7. 1998.

Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za varstvo narave

Ob-4408
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 Kočevje, kont. oseba Marko
Lovko, Ljubljanska c. 26, Kočevje, tel.
061/851-343, faks 061/855-531.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: vključitev vrtin v vo-
dovodno omrežje v Dolu.

3. Orientacijska vrednost naročila:
35,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 9. 1998 in/ali zaključek fazna izgrad-
nja.

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: merila, navedena v razpisni doku-
mentaciji.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 9. 6.
1998 ob 9. uri, na naslovu: Občina Kočev-
je, Ljubljanska c. 26, Kočevje.

Število prispelih ponudb: 4, najnižja ce-
na: 4,595.908 SIT (delna ponudba), najviš-
ja cena: 38,800.000 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 35 z dne 8. 5. 1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 10. 7. 1998.

Ob-4409
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 Kočevje, kont. oseba Marko
Lovko, Ljubljanska c. 26, Kočevje, tel.
061/851-343, faks 061/855-531.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izgradnja vodovoda
Knežja lipa.

3. Orientacijska vrednost naročila:
25,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 15. 7. 1998 in/ali zaključek 31. 12.
1998.

5. 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: merila, navedena v razpisni doku-
mentaciji.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 9. 6.
1998 ob 8. uri, na naslovu: Občina Kočev-
je, Ljubljanska c. 26, Kočevje.

Število prispelih ponudb: 5, najnižja ce-
na: 11,147.193 SIT (delna ponudba), naj-
višja cena: 27,046.429,72 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. 35 z dne 8. 5. 1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 10. 7. 1998.

Občina Kočevje

Št. 60-134/98 Ob-4410
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: JP Komunala, d.o.o., Novo mesto, kont.
oseba Bogoslav Numič, Muzejska 5, Novo
mesto, tel. 068/321-514, faks
068/324-115.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: kanalizacija Straža
– Kanal SD na odseku od jaška J232/SD
do J260/S1 v Straži.

3. Orientacijska vrednost naročila:
12,933.724 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 60 dni, začetek 23. 7.
1998 in/ali zaključek 21. 9. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

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

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: izpolnjuje razpisne pogoje, ima
reference, je usposobljen za taka dela, ce-
novno ugoden.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 16. 6.
1998 ob 10. uri, na naslovu: JP Komunala,
d.o.o., Rozmanova 2, Novo mesto.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-
na: 12,933.724 SIT, najvišja cena:
13,777.587 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-2640C.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 10. 7. 1998.

Komunala Novo mesto, d.o.o.

Ob-4411
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Stanovanjski sklad Republike Slovenije,
kont. oseba Jani Vogelnik, dia., Poljanska
c. 31, Ljubljana, tel. 061/17-10-525, faks
061/17-10-503.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: sanacija in prenova
stanovanjske stavbe Graščina Turn, Šo-
štanj, Cesta talcev 15.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa:
150,000.000 SIT, 29. 5. 1998.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 13. 7. 1998 in/ali zaključek 12. 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: rok izvedbe, izvedba na ključ v
okviru ponujenega obsega del, cena. Izbran
je bil ponudnik Cigrad, d.o.o., Gradnje, Šo-
štanj, vrednost dodeljenega naročila je
179,871.383 SIT, za izvedbo na ključ.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 29. 6.
1998 ob 14. uri, na naslovu: Stanovanjski
sklad Republike Slovenije, Poljanska c. 31,
Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 5, najnižja ce-
na: 171,306.079 SIT, najvišja cena:
203,805.821 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. 41 z dne 29. 5. 1998;
Ob-2884.

Stanovanjski sklad
Republike Slovenije

Št. 5998 Ob-4412
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: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izgradnja poslovne-
ga prostora Rimske Toplice.

3. Orientacijska vrednost naročila:
20,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 8. 1998 in/ali zaključek 31. 10.
1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena; druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: reference na trgu, zmogljivost in
zaposleni s podizvajalci.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 29. 6.
1998 ob 11. uri, na naslovu: Pošta Sloveni-
je, d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor.

Število prispelih ponudb: 9, najnižja ce-
na: 8,784.314 SIT, najvišja cena:
10,925.266 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. 43 z dne 5. 6. 1998;
Ob-3175.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 28. 7. 1998.

Št. 5998 Ob-4413
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: gradbena
dela.

Navedba vsebine: adaptacija samskih
sob, Vojkova 60, Ljubljana.

3. Orientacijska vrednost naročila:
50,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek julij 1998 in/ali zaključek 30. 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, zmogljivost –
opremljenost.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 23. 6.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Pošta Sloveni-
je, d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor.

Število prispelih ponudb: 11, najnižja ce-
na: 92,594.561 SIT, najvišja cena:
138,603.282 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 39 z dne 22. 5. 1998;
Ob-2758B.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 16. 7. 1998.

Št. 5998 Ob-4414
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: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izgradnja poslovne-
ga prostora pošte Zg. Ložnica.

3. Orientacijska vrednost naročila:
15,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek julij 1998 in/ali zaključek 31. 10. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena; druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: reference na trgu, zmogljivost,
opremljenost.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 29. 6.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Pošta Sloveni-
je, d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor.

Število prispelih ponudb: 4, najnižja ce-
na: 6,552.963 SIT, najvišja cena:
8,534.273 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. 43 z dne 5. 6. 1998;
Ob-3176.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 28. 7. 1998.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Ob-4415
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: Šolski center Rudolf Maister, kont. ose-
ba Dušan Kavka, Novi trg 41a, Kamnik, tel.
817-210, faks 817-114, soba št. 5.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: čiščenje šolskih pro-

storov ca. 4.900 m2.
3. Orientacijska vrednost naročila:

6,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 12 mesecev.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga

merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-

števane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: cena, finančno stanje, reference,
plačilni pogoji in druge ugodnosti.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 22. 6.
1998 ob 13. uri, na naslovu: Šolski center
Rudolf Maister, Novi trg 41a, Kamnik.

Število prispelih ponudb: 8, najnižja ce-
na: 5,880.000 SIT, najvišja cena:
7,661.052 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. 43 z dne 5. 6. 1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 10. 7. 1998.

Šolski center Rudolf Maister Kamnik

Ob-4416
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 Celje, Trg celjskih kne-
zov 9, Celje, kont. oseba Marko Planinšek,
VO–KA Celje, tel. 063/40-50-30.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela: izvedba raziskovalno-kaptažne vr-
tine Laška vas

3. Začetek in dokončanje del: začetek
julij 1998, končanje v 30-ih dneh.

4. Utemeljitev izbire ponudnika: referen-
ce pri izvajanju razpisanih del in tržno spre-
jemljive cene.

5. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo dne 16. 6.
1998 ob 9. uri, v prostorih MOC, Komunal-
na direkcija, Prešernova 27/II, Celje.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-
na: 3,456.500 SIT, najvišja cena:
3,840.000 SIT.

6. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Ur. l. RS, št. 41 z dne 29. 5. 1998,
Ob-1712.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 10. 7. 1998.

Mestna občina Celje

Ob-4417
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: Osnovno zdravstvo Gorenjske Kranj,
kont. oseba Lidija Anzelc, Gosposvetska c.
9, Kranj, tel. 064/28-20, faks
064/226-718.

2. Predmet javnega naročila: blago
Navedba vsebine:
a) Ekstra lahko kurilno olje – EL
b) Srednje kurilno olje S – mazut
3. Orientacijska vrednost naročila
a) 14,000.000 SIT
b) 30,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja dobav: 12 mesecev, začetek
15. 7. 1998 in/ali zaključek 14. 7. 1999.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena; druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

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

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe:

– ponudbena cena,
– plačilni rok,
– veljavnost ponudbe.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 8. 6.

1998, ob 12. uri na naslovu: Osnovno
zdravstvo Gorenjske Kranj, odpiranje je vo-
dil Mitja Ulčar, dipl. jur., Gosposvetska c. 9,
Kranj, soba direktorja.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-
na (a. + b.): 49,180.700 SIT, najvišja cena
(a. + b.): 51,599.836 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Ur. l. RS, št. 35/98, z dne 8. 5. 1998,
Ob-2249.

8. Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 17. 7. 1998.

Osnovno zdravstvo Gorenjske, Kranj

Št. 324 Ob-4418
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kam-

nik, kont. oseba Vladimir Breznik, dr. med.,
Novi trg 26, Kamnik, tel. 061/831-611 int.
358, faks 061/832-628.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: reševalno vozilo
3. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: 45 dni po sklenitvi pogod-
be.

4. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: izpolnjevanje tehničnih zahtev vo-
zila, cena in plačilni pogoji, dobavi rok, ga-
rancijski roki, reference in drugi pogoji po-
nudnika.

5. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 29. 6.
1998, ob 12. uri na naslovu: Zdravstveni
dom dr. Julija Polca Kamnik, Novi trg 26,
Kamnik.

Število prispelih ponudb: 2, najnižja ce-
na: 11,655.656,30 SIT, najvišja cena:
11,655.656,30 SIT.

6. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Ur. l. RS, št. 42–43, z dne 5. 6. 1998,
Ob-3230.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 17. 7. 1998.

Zdravstveni dom dr. Julija Polca
Kamnik

Ob-4419
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 PE Maribor, kont.
oseba Dušan Sprogar, dipl. inž., Titova ce-
sta 38, Maribor, tel. 062/44-254, faks
062/104-444.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izbira izvajalca za
polaganje telekomunikacijskega optič-
nega kabla na relaciji Slovenska Bistri-
ca–Pragersko

3. Orientacijska vrednost naročila:
16,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 3 mesece, začetek 30. 6.
1998 in/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.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 5, 6,
1998, ob 9. uri, na naslovu: Telekom Slo-
venije, d.d., PE Maribor, Titova c. 38, Mari-
bor.

Število prispelih ponudb: 7, najnižja ce-
na: 13,418.090 SIT, najvišja cena:
17,951.330 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: Ur. l. RS, št. 35, z dne 8. 5. 1998,
Ob-2174.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 10. 6. 1998.

Telekom Slovenije, d.d.,
PE Maribor

Ob-4420
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: Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o., kont. oseba Dušan Jazbinšek, Ve-
rovškova 70, p.p. 2374, Ljubljana, tel.
188-92-02, faks 188-92-09.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: dobava pisarniške-

ga materiala
3. Orientacijska vrednost naročila:

8,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: začetek je predviden junija
1998 in zaključek julij 1999.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Opis odločujočih meril za priznanje spo-
sobnosti: merila, navedena v razpisni doku-
mentaciji.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo dne
29. 6. 1998 ob 12. uri, na naslovu: Javno
podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Ve-
rovškova 70, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 6.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljan-
jem sposobnosti.

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Ur. l. RS, št. 39 z dne 22. 5. 1998,
Ob-2788.

Predvideni datum objave priznanja spo-
sobnosti: do 6. 6. 1998.

8. Ponudniki, ki jim je bila priznana spo-
sobnost:

– Cankarjeva založba, d.d., Ljubljana,
Kopitarjeva 2,

– MK Birooprema, d.d., Ljubljana, Du-
najska 121,

– MK Trgovina, d.d., Ljubljana, Sloven-
ska c. 29,

– DZS, d.d., Trgovina, Ljubljana, Šmar-
tinska 152,

– SET, d.d., Ljubljana, Vevška c. 52.
Javno podjetje Energetika Ljubljana,

d.o.o.

Št. 8120/1998/1042 Ob-4421
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
Igor Podobnik, Hajdrihova 2, Ljubljana, tel.
061/174-24-41, faks 061/174-24-42.

2. Predmet javnega naročila: sanacija
streh na poslovnih stavbah v RTP Gorica

3. Orientacijska vrednost naročila:
11,500.000 SIT.

4. Rok izvedbe del: september, oktober
1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro ponud-
be: skupna ponudbena cena, plačilni pogo-
ji, reference ponudnika.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo dne 19.
6. 1998 ob 10. uri, v sejni sobi RCV, Elek-
tro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljublja-
na.

Število prispelih ponudb: 2, najnižja ce-
na: 12,351.882,60 SIT, najvišja cena:
12,955.053 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Ur. l. RS, št. 41 z dne 29. 5. 1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 10. 7. 1998.

Elektro-Slovenija, d.o.o.,
Ljubljana

Št. 05-85-98 Ob-4422
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: Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o.,
kont. oseba Flak Branko, Hajdrihova 2,
Ljubljana, tel. 061/174-35-54, faks
061/222-633, soba št. 2, B7.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: zapiranje pretočne-
ga polja, sanacija tesnenja in obnova
protikorozijske zaščite segmentne za-
pornice HE Vrhovo.

3. Orientacijska vrednost naročila:
29,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: začetek 15. 6. 1998 in/ali
zaključek 31. 10. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: izbrani ponudnik je cenovno spre-
jemljiv, ima ustrezne reference za tovrstna
dela po predpisani tehnologiji, potrebne re-
ference na drugih objektih ter ugoden rok
za izvedbo razpisanih del.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 29. 5.
1998, ob 11. uri, na naslovu: Savske elek-
trarne Ljubljana, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljub-
ljana.

Število prispelih ponudb: 5, najnižja ce-
na: 22,899.996 SIT, najvišja cena:
28,802.712 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Ur. l. RS, št. 34-35/98 z dne 8. 5.
1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 30. 6. 1998.

Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o.

Ob-4423
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: Premogovnik Velenje, kont. oseba Fran-
ci Lenart, Partizanska 78, Velenje, tel.
063/853-312 int. 1453, e-mail franci.le-
nart@rlv.si in Termoelektrarna Šoštanj, kont.
oseba Egon Jurač, Lole Ribarja 18, Šo-
štanj, tel. 063/420-32-90.

2. Predmet javnega naročila: izdelava
projekta “Gospodarjenje z vodami v pri-
dobivalnem prostoru Rudnika lignita Ve-
lenje”.

3. Orientacijska vrednost naročila:
12,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek del julij 1998, konec izvedbe julij 1999.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: opis od-
ločujočih meril za izbrane ponudnike: refe-
rence, nižja cena.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je potekalo v
prostorih Premogovnika Velenje, Partizan-
ska 78, Velenje, dne 20. 5. 1998 ob 11.
uri.

Število prispelih ponudb: 2, najnižja ce-
na: 11,975.925 SIT, najvišja cena:
18,158.250 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: zbiranje
predlogov.

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Ur. l. RS, št. 29, z dne 10. 4. 1998,
Ob- 1738.

Premogovnik Velenje in
Termoelektrarna Šoštanj

Ob-4424

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 Kranj, kont.
oseba Jože Eržen, dipl. inž. gr., Mirka Vad-
nova 1, Kranj, tel. 064/340-410, faks
064/242-449.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: zemeljska dela, ba-
gerski izkop in razvoz materiala, izkop
kanalov.

3. Orientacijska vrednost naročila:
20,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 12 mesecev, začetek 1. 7.
1998 in/ali zaključek 30. 6. 1999.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 50 / 10. 7. 1998 / Stran 4977

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: tehnološka usposobljenost, ce-
na in plačilni pogoji, kadrovska usposob-
ljenost, prilagoditev delovnega časa, refe-
rence.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 8. 6.
1998 ob 12.15, na naslovu: Javno podjetje
Komunala Kranj, Mirka Vadnova 1, Kranj.

Število prispelih ponudb: 8.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavlja-
njem sposobnosti.

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 39 z dne 22. 5.
1998.

Javno podjetje Komunala Kranj

Ob-4425

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Carinska uprava RS, kont. oseba Bar-
bara Gašperlin, Šmartinska 130, Ljubljana,
tel. 061/140-10-44, int. 22-77, faks
061/140-21-55, soba št. 723, e-mail: Bar-
bara.Gasperlin@curs.sigov.mail.si.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: izdelava usnjenih ro-

kavic.
Dobava usnjenih rokavic se bo izvajala

na lokacije posameznih carinarnic: Celje,
Dravograd, Jesenice, Koper, Ljubljana, Ma-
ribor, Murska Sobota, Nova Gorica in Seža-
na.

3. Orientacijska vrednost naročila:
9,200.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 20. 7. 1998 in/ali zaključek 30. 9.
1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

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

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe

Za izdelavo usnjenih rokavic je bil izbran
ponudnik, katerega ponudba je bila popol-
na, ustrezna in cenovno ugodna, vzorec us-
njenih rokavic pa je ustrezal zahtevam na-
ročnika.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 18. 6.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Carinska upra-
va RS, Šmartinska 130, Ljubljana, sejna so-
ba, 11. nad.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-
na: 7,769.750 SIT, najvišja cena:
8,692.320 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.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 10. 7. 1998.

Ministrstvo za finance
Carinska uprava RS

Ob-4426
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Slovenske železnice, d.d., kont. oseba
Franc Snoj, Kolodvorska 11, Ljubljana, tel.
291-4604, faks 133-5150, soba št. 367.

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

dokumentacije PZR, PGD, PZI obnove
električnega voznega omrežja – 3000 V
– na posameznih odsekih železniške
proge Postojna–Sežana.

3. Orientacijska vrednost naročila:
35,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 10 mesecev, začetek 1. 7.
1998 in/ali zaključek 30. 4. 1999.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena; druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe:

– nižja cena,
– reference.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 8. 6.

1998 ob 9.30, na naslovu: Slovenske že-
leznice, Kolodvorska 11, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 2, najnižja ce-
na: 35,410.000 SIT, najvišja cena:
49,800.000 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 17. 7. 1998.

Slovenske železnice, d.d.

Ob-4427

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Slovenske železnice, d.d., Infrastruktu-
ra, kont. oseba Zoran Jelovčan, Kolodvor-
ska 11, Ljubljana, tel. 291-4570, faks
13-36-037, soba št. 205.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine:
1. izvedba AKZ zaščite jeklenega

mostu v km 103+097 proge Jesenice–
Sežana,

2. izvedba AKZ zaščite jeklenega
mostu v km 34+890 proge Jesenice–
Sežana.

3. Orientacijska vrednost naročila:
1. 6,210.900 SIT,
2. 2,311.835 SIT.

4. Dobavni rok:
1. 35 dni,
2. 15 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: popolna ponudba, ustrezne refe-
rence, cenovno najugodnejši.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 26. 5.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Slovenske
železnice, d.d., Infrastruktura, Kolodvorska
11, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 1) 4, 2) 3, naj-
nižja cena: 1) 6,210.900 SIT, 2) 2,311.835
SIT, najvišja cena: 1) 8,443.800 SIT, 2)
3,395.839,90 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-2177.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 10. 7. 1998.

Slovenske železnice, d.d.
Infrastruktura

Ob-4428
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Slovenske železnice, d.d., kont. oseba
Zvezdana Dolenec, Kolodvorska 11, Ljub-
ljana, tel. 291-4586, faks 1339-661, soba
št. 209.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izdelava tehnične
rešitve in izvedba sanacije AB razpornih
nosilcev, vzdolžnih betonskih sten in iz-
voznega portala predora Šmarje na pro-
gi Sv. Rok ob Sotli–Grobelno.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 8,000.000
SIT, objava je bila 24. 4. 1998.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 1 mesec in/ali 20 dni, za-
četek 1. 8. 1998 in/ali zaključek 20. 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:

– najkrajši rok izvedbe,
– zelo dobre reference,
– tehnološko najugodnejša rešitev in

uporaba kval. mater.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 2. 6.

1998 ob 10. uri, na naslovu: Slovenske
železnice, d.d., Kolodvorska 11, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 6, najnižja ce-
na: 6,533.100 SIT, najvišja cena:
11,074.683 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.
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Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 3. 7. 1998.

Ob-4429
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Slovenske železnice, d.d., kont. oseba
Zvezdana Dolenec, Kolodvorska 11, Ljub-
ljana, tel. 291-4586, faks 1339-661, soba
št. 209.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izvedba sanacije de-
la kalote v predoru Bohinj na progi Je-
senice–Nova Gorica.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 15,000.000
SIT – 8. 5. 1998.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 1 mesec in/ali 30 dni, za-
četek julij 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena, druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe:

– ugodnejše cene,
– najboljše reference pri tovrstnih delih.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 9. 6.

1998 ob 10. uri, na naslovu: Slovenske
železnice, d.d., Kolodvorska 11, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-
na: 13,811.703,60 SIT, najvišja cena:
25,449.288 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.

Ob-4430
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Slovenske železnice, d.d., kont. oseba
Zvezdana Dolenec, Kolodvorska 11, Ljub-
ljana, tel. 291-4586, faks 1339-661, soba
št. 209.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: sanacija galerije Av-
če v km 64+779 do km 64+909 žel. pr.
Jesenice–Nova Gorica–Sežana, po pro-
jektu PGD-PZI, št. 191 166/96.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 60,000.000
SIT – 24. 4. 1998.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 3 mesece in/ali 90 dni,
začetek 30. 7. 1998 in/ali zaključek 30.
10. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe:

– druga najugodnejša cena,
– najkrajši rok izvedbe,
– zelo dobre reference pri izvedbi ob-

jektov SŽ.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 4. 6.

1998 ob 10. uri, na naslovu: Slovenske
železnice, d.d., Kolodvorska 11, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 4, najnižja ce-
na: 46,587.424,81 SIT, najvišja cena:
66,286.799,50 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.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 3. 7. 1998.

Slovenske železnice, d.d.

Ob-4431

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:

Stanovanjski sklad občine Celje, kont. ose-
ba Hren Tatjana, Trg celjskih knezov 8, Ce-
lje, tel. 063/481-511, faks 063/481-512.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: gradbeno-obrtniška
in instalacijska dela prenove glavne dvo-
rane objekta Celjski dom, Krekov trg 3,
Celje.

3. Orientacijska vrednost naročila:
25,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 20. 6. 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: reference, garancija, izvedbeni
roki, cena.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 8. 6.
1998 ob 13. uri, na naslovu: Stanovanjski
sklad občine Celje, Trg celjskih knezov 8,
Celje.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-
na: 21,382.866 SIT, najvišja cena:
23,407.013 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-4432
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:

Stanovanjski sklad občine Celje, kont. ose-
ba Hren Tatjana, Trg celjskih knezov 8, Ce-
lje, tel. 063/481-511, faks 063/481-512.

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

predhodnim ugotavljanjem sposobnosti
za investicijska, vzdrževalna dela in čiš-
čenje ter storitve projektiranja, nadzora
in izdelavo strokovnih podlag investicij
na področju upravljanja, vzdrževanja
stanovanj, stanovanjskih hiš in poslov-
nih prostorov Občine Celje.

3. Dobavni rok: 12 mesecev.
4. 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: reference, garancija, dežurna
služba, dobavni roki, usposobljenost ponud-
nikov, cena urne postavke.

5. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 9. 6.
1998 ob 12. uri, na naslovu: Stanovanjski
sklad občine Celje, Trg celjskih knezov 8,
Celje.

Število prispelih ponudb: 33.
6. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljan-
jem sposobnosti (50. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 37 z dne 15. 5. 1998.

Stanovanjski sklad občine Celje

Št. 080-09-3000 Ob-4433
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 Železniki, Češnjica 48, p.p. 2,
Železniki, kont. oseba Jolanda Pintar, tel.
064/600-000.

2. Predmet javnega razpisa: pridobitev
koncesionarja za izvajanje lokalne gos-
podarske službe pregledovanje, nadzi-
ranje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih
vodov in zračnikov zaradi varstva zraka
v Občini Železniki.

3. Potrditev koncesije: koncesija se raz-
pisuje za dobo 5 let.

4. Utemeljitev izbire ponudnika: merila
navedena v javnem razpisu (strokovno-teh-
nična in kadrovska opremljenost in uspo-
sobljenost ponudnika za prevzem koncesi-
je, cena storitev, program izvajanja dimni-
karske službe, reference).

5. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 12. 5.
1998 ob 12. uri, na sedežu Občine Želez-
niki, Češnjica 48.

Na javni razpis sta prispeli dve ponudbi.
6. Postopek izbire koncesionarja: javni

razpis za izbiro izvajalca brez omejitev (18.
do 42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 24, z dne 27. 3.
1998.
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Predvideni datum objave podelitve kon-
cesije: 10. 7. 1998.

Občina Železniki

Ob-4434

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
in v zvezi s 50. členom zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavljamo

sklep
o priznanju sposobnosti

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Jadran-
ska c. 31, Ankaran, kont. oseba Elizabeta
Mazalin, dipl. inž. živ. teh., tel.
066/462-211, faks 066/527-185.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nabava tekstila in

tekstilnih izdelkov ter drugega potrošne-
ga materiala.

3. Orientacijska vrednost naročila:
15,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 12 mesecev od sklenitve
pogodbe z izbranimi ponudniki.

5. Utemeljitev izbire ponudnika
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: merila, navedena v razpisni doku-
mentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

Sposobnost se prizna:
– Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, Ljub-

ljana,
– Odeja, d.d., Kidričeva 80, Škofja Lo-

ka.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 5. 6.

1998 ob 14. uri, na naslovu: Ortopedska
bolnišnica Valdoltra, Jadranska c. 31, An-
karan, v sejni sobi na upravi, tel.
066/462-212, faks 066/527-185.

Število prispelih ponudb: 4.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavlja-
njem sposobnosti (50. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 34-35, z dne 8. 5.
1998; Ob-2374.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 10. 7. 1998.

Ob-4435
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

in v zvezi s 50. členom zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavljamo

sklep
o priznanju sposobnosti

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Jadran-
ska c. 31, Ankaran, kont. oseba Liljana
Vouk, dipl. inž. živ. teh., tel. 066/462-252,
faks 066/527-185.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nabava živil in ma-

teriala za prehrano po skupinah:
I. skupina: sadje in zelenjava,
II. skupina: mleko in mlečni izdelki,
III. skupina: ribe in morski sadeži, maš-

čobe rastlinskega izvora, sladkor, sladki na-
mazi, napitki, kompoti, začimbe, koncen-
trati in ostala živila.

3. Orientacijska vrednost naročila:
26,310.000 SIT, oziroma po skupinah:

I. skupina v vrednosti: 8,000.000 SIT,
II. skupina v vrednosti: 9,000.000 SIT,
III. skupina v vrednosti: 9,310.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: 12 mesecev od sklenitve
pogodbe z izbranimi ponudniki.

5. Utemeljitev izbire ponudnika
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: merila, navedena v razpisni doku-
mentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

Sposobnost se prizna:
– Jestvina Koper, d.d., Koper,
– Kovačič Zvonko, Kozina,
– Vičič Rudolf, Ilirska Bistrica,
– KGZ “Sloga”, Kranj,
– Agraria Koper, p.o., Koper,
– Ljubljanske mlekarne, d.o.o., Ljublja-

na, PO Dekani,
– Forti Karlo, Ankaran.
II. skupina: mleko in mlečni izdelki:
– Gorenjska mlekarna, d.d., Kranj,
– Mlekarna Celeia, d.o.o., Petrovče,
– Agroind “Vipava 1894”, Vipava,
– Ljubljanske mlekarne, d.o.o., Ljublja-

na, PO Dekani.
III. skupina: ribe in morski sadeži, maš-

čobe rastlinskega izvora, sladkor, sladki na-
mazi, napitki, kompoti, začimbe, koncentra-
ti in ostala živila:

– Jestvina Koper, d.d., Koper,
– Kolinska, d.d., Ljubljana,
– Droga, d.d., Portorož,
– Citropres, d.o.o., Koper,
– Oljarica, d.d., Kranj,
– Tovarna olja Gea, d.d., Slovenska Bi-

strica,
– Delmar, d.d., Izola,
– Matik, d.o.o., Ljubljana,
– OVO, d.o.o., Ankaran.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo:
I. skupino 4. 6. 1998 ob 11. uri,
II. skupino 5. 6. 1998 ob 10. uri,
III. skupino 5. 6. 1998 ob 12. uri,
na naslovu: Ortopedska bolnišnica Val-

doltra, Jadranska c. 31, Ankaran, v sejni
sobi na upravi, tel. 066/462-212, faks
066/527-185.

Število prispelih ponudb: 20.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavlja-
njem sposobnosti (50. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 34-35, z dne 8. 5.
1998; Ob-2380.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 10. 7. 1998.

Ortopedska bolnišnica Valdoltra

Št. 80/98 Ob-4436
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Zavod za varstvo in usposabljanje dr.
Marijana Borštnarja, kont. oseba Simona

Petrovič, Dornava 128, Dornava, tel.
062/755-014, telefaks 062/755-050.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine:
D) mleko in mlečni izdelki,
E) ostali prehrambeni artikli.
Ponudniki lahko ponudijo blago posa-

mezne skupine artiklov (D, E) ali za obe
skupini.

3. Orientacijska vrednost naročila:
D) 10,179.166 SIT,
E) 18,267.500 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: začetek 1. 7. 1998 in za-
ključek 30. 4. 1999.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.

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

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: ponudnik je bil izbran na podlagi
najnižje cene.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 1. 6.
1998 ob 11. uri, na naslovu: Zavod za vars-
tvo in usposabljanje dr. Marijana Borštnarja
Dornava.

Število prispelih ponudb: 7; najnižja ce-
na: D) 10,406.966,75 SIT, E)
15,405.618,40 SIT, najvišja cena: D)
15,342.178,70 SIT, E) 18,199.161,90
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; Ob-2296.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 10. 7. 1998.

Zavod za varstvo in usposabljanje
dr. Marijana Borštnarja

Št. 16/98 Ob-4437
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Naročnik: Mestna občina Koper, Ver-

dijeva 10, Koper.
2. Kontaktna oseba: Grozdana Počkaj

(tel. 066/446-281).
3. Predmet: izbor svetovalne organi-

zacije za izvedbo projekta “Ravnanje z
odpadki v Mestni občini Koper.

4. Orientacijska vrednost naročila:
14,000.000 SIT.

5. Predvideni čas objave razpisa: 10. 4.
1998.

6. Rok: začetek del je predviden takoj
po podpisu pogodbe – julija 1998, zaklju-
ček pa predvidoma v roku 3 let.

7. Utemeljitev izbire ponudnika:
– kakovost predlaganega koncepta za

realizacijo razpisane naloge,
– pozitivne reference,
– delež redno zaposlenih strokovnjakov

ponudnika,
– primerna strokovna usposobljenost za-

poslenih in pogodbenih partnerjev,
– najnižja cena,
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– ponujajo vlaganje nepovratnih sredstev
v projekt.

8. Javno odpiranje ponudb je bilo 5. 6.
1998 ob 10. uri, na istem naslovu, v sejni
sobi.

9. Na javno odpiranje je prispelo šest
ponudb. Najnižja cena je bila 11,800.000
SIT. Najvišja cena je bila 16,997.400 SIT.

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

11. Datum in številka objave javnega raz-
pisa: Uradni list RS, št. 29, z dne 10. 4.
1998.

Mestna občina Koper
Urad za okolje in prostor

Št. 05000/98 Ob-4438

Sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Naročnik: Zavod za pokojninsko in in-

validsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska
15, Ljubljana.

2. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

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

in mikrofilmske opreme.
4. Orientacijska vrednost naročila:

44,000.000 SIT.
5. Dobavni rok: 45 dni.
6. Utemeljitev izbire ponudnika
Merila navedena v razpisni dokumentaciji:
– tehnične lastnosti opreme,
– zagotavljanje servisa,
– komercialni pogoji.
7. Naslov, prostor, datum in ura javnega

odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 16. 6.

1998 ob 10. uri, na Zavodu za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolod-
vorska 15, Ljubljana, v mali sejni sobi, VIII.
nadstropje.

8. Število prispelih ponudb: na javni raz-
pis je prispelo 9 ponudb.

9. Objava javnega razpisa: javni razpis je
bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 41, z
dne 29. 5. 1998; Ob-2952.

Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije

Ob-4439
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Občina Rogatec, Ceste 11, Rogatec,
kont. oseba Pavel Strajn, tajnik občine, Ce-
ste 11, Rogatec, tel. 063/827-127, faks
063/827-363.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: rekonstrukcija ob-
činske ceste Kuternik–Bele.

3. Orientacijska vrednost naročila:
30,000.000 SIT.

4. Rok pričetka in dokončanja del: pri-
četek del: konec junija 1998, dokončanje
del: konec julija 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Opis odločujočih meril: cena, plačilni po-
goji, reference, rok dokončanja, usposob-
ljenost ponudnika.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 2. 6.
1998 ob 14. uri, na sedežu naročnika.

Število prispelih ponudb: 6, najnižja ce-
na: 36,462.365 SIT, najvišja cena:
53,628.707 SIT.

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

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 35, z dne 8. 5. 1998;
Ob-2287.

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

Občina Rogatec

Št. 122-2/98 Ob-4440
Na podlagi analize z oceno ustreznosti

in kakovosti prispelih ponudb na javni razpis
in predloga št. 121/98 z dne 16. 6. 1998,
ki ga je oblikovala strokovna komisija, izda-
jam skladno določilom prvega odstavka 42.
člena zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97)

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
za izvajanje storitev varnostno receptor-

ske službe poslovnih prostorov Slovenske-
ga etnografskega muzeja na Metelkovi 2 v
Ljubljani (objava razpisa v Uradnem listu RS,
št. 37, z dne 15. 5. 1998). Izbrana je bila
ponudba št. 3, Varnost Bežigrad, d.d., Ljub-
ljana.

Odločujoča merila za izbor so:
– usposobljenost in sposobnost ponud-

nika za realizacijo razpisanih del,
– konkurenčnost cen,
– plačilni pogoji,
– druge ugodnosti,
– certifikat ISO 9001 za kvalitetno oprav-

ljanje storitev.
Slovenski etnografski muzej Ljubljana

Št. 316 Ob-4441
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: slikople-
skarska dela.

3. Navedba vsebine: pleskanje.
4. Orientacijska vrednost naročila: ca.

5,000.000 SIT.
5. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja nabav: eno leto.
6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in omejitve, ki so bile upoštevane: cena,
kakovost, plačilni pogoji in druga merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.

7. Dodelitev naročila: naročilo je bilo do-
deljeno:

  1. Žagar Zvonimir s.p.,
  2. Novoplesk, d.o.o.,
  3. Grm Jože s.p.

8. Rok za začetek in dokončanje del:
začetek: maj 1998, dokončanje maj 1999.

9. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: kakovost, plačilni pogoji, prilago-
ditev delovnemu procesu RTV.

10. Javno odpiranje ponudb je bilo 12.
5. 1998 ob 11. uri, v prostorih 52/V JZ
RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljub-
ljana.

11. Število prispelih ponudb: 7, najnižja
cena: 7,980.000 SIT, najvišja cena:
11,160.000 SIT.

12. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

13. Datum in številka objave javnega raz-
pisa: Uradni list RS, št. 29, z dne 10. 4.
1998.

Javni zavod RTV Slovenija

Ob-4443
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Občina Rače-Fram, Grajski trg 14, Ra-
če.

2. Predmet javnega naročila: prevozi
učencev za šol. leto 1998/99 v in iz
Osnovne šole Rače in Osnovne šole
Fram.

3. Orientacijska vrednost celotnega jav-
nega naročila: 9,000.000 SIT.

4. Utemeljitev izbire ponudbe: merila,
navedena v razpisu.

5. Datum, ura in kraj javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje pravočasno prispelih po-
nudb je bilo 8. junija 1998, ob 9. uri, v
prostorih Občine Rače-Fram.

6. Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-
na: za OŠ Rače – 438 SIT/km, za OŠ Fram
– 230 SIT/km, prevoz na pouk plavanja –
200 SIT/km; najvišja cena: za OŠ Rače –
550 SIT/km, za OŠ Fram – 238 SIT/km,
prevoz na pouk plavanja – 250 SIT/km.

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.

8. Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 3. 7. 1998.

Občina Rače-Fram

Št. 111/98 Ob-4444
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: Gimnazija Ljubljana Šiška, kont. oseba
Danilo Emberšič, Derčeva 1 (delovni naslov
Aljaževa 32), tel. 061/556-695.

2. Predmet javnega naročila: blago.
3. Navedba vsebine: nabava, dobava

in postavitev fitness opreme.
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4. Orientacijska vrednost naročila:
5,500.000 SIT.

5. Dobavni rok: do 1. 7. 1998.
6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be, ki so bila upoštevana: kvaliteta izdelka,
garancijski roki, drugo kar je ponudil po-
nudnik in druga merila navedena v razpisni
dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference domačih ponudnikov.

7. Dodelitev naročila: naročilo je bilo do-
deljeno Sport market, d.o.o., Celovška 25,
Ljubljana.

8. Rok za začetek in dokončanje del:
julij 1998, dokončanje avgust 1998.

9. Utemeljitev izbire ponudnika: cena,
plačilni pogoji, tehnična ustreznost, kvalite-
ta, garancijski roki.

10. Javno odpiranje ponudb je bilo 8. 6.
1998 ob 12. uri, na Gimnaziji Ljubljana Šiš-
ka, Aljaževa 32, Ljubljana.

11. Število prispelih ponudb: 6.
12. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

13. Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 37, z dne 15. 5. 1998.

Gimnazija Ljubljana Šiška

Ob-4446
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 Lendava, Trg Ljudske pravice 5,
Lendava, kont. oseba Alenka Kekec Galič,
tel. 069/76-117.

2. Predmet javnega naročila: izvedba
gradbeno-obrtniških del pri ureditvi pod-
strešja v učilnice v Glasbeni šoli Lenda-
va.

3. Orientacijska vrednost razpisanih del:
9,000.000 SIT.

4. Rok izvedbe del: julij–avgust 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika:
– najnižja cena ob ustrezni kvaliteti,
– reference ponudnika,
– rok garancije.
6. Javno odpiranje ponudb je bilo 18. 6.

1998 ob 12. uri, v prostorih Občine Lenda-
va, TLP 5.

Na javni razpis so prispele 4 veljavne po-
nudbe, najnižja cena ponudbe: 9,789.088,50
SIT, najvišja cena: 12,817.398 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

8. Datum in številka objave javnega raz-
pisa: Uradni list RS, št. 42-43, z dne 5. 6.
1998; Ob-3247.

Občina Lendava

Št. 1271/98 Ob-4447
Na podlagi tretjega odstavka 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 opreme za

rekonstrukcijo 110 kV stikališča, 20 kV
stikališča ter naprav lastne rabe v RTP
110/10 kV Kočevje.

3. Orientacijska vrednost: 40,000.000
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 četr-
tek 4. 6. 1998 ob 12. uri, v sejni sobi
uprave javnega podjetja Elektro Ljubljana,
Slovenska 58, Ljubljana.

7. Objava javnega naročila: Uradni list
RS, št. 34-35, z dne 8. 5. 1998.

Št. 1282/98 Ob-4448
Na podlagi tretjega odstavka 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 opreme za

rekonstrukcijo 10 kV stikališča, v RTP
110/10 kV Šiška.

3. Orientacijska vrednost: 120,000.000
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 četr-
tek 4. 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, z dne 8. 5. 1998.

Javno podjetje Elektro Ljubljana, d.d.

Št. 8/0-1485/5.2-98 Ob-4453
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o priznanju sposobnosti

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Telekom Slovenije, d.d., Poslovna eno-
ta Trbovlje, kont. oseba Jože Šantej, inž.
el., Trg revolucije 27a, tel. 0601/30-150,
faks 0601/26-900, soba št. 301.

2. Navedba vsebine: izbira izvajalca za
izvedbo zemeljskih del in del na gradnji
in investicijskem vzdrževanje RNO na
področju PE Trbovlje za leto 1998.

3. Orientacijska vrednost naročila:
25,000.000 SIT.

4. Ime oziroma naziv ponudnikov, ki jim
je bila priznana sposobnost in obdobje, za
katerega je priznana:

– Teleg – Jože Zakrajšek, s.p., Betajno-
va 25, Vrhnika,

– Tegrad, d.d., Kamniška 41, Ljubljana,
– Halcom, d.o.o., Olimje 6, Podčetrtek,
– Telsim Igor Berk, s.p., Ljubljanska c.

16, Celje,
– Štrajhar, d.o.o., Jože Štrajhar, Novi

dom 54a, Trbovlje,

– Telekomunikacije-gradbena dela,
Hrovat Alojz, s.p., Kristan Vrh 2a, Pristava,

– PAP Telematika, d.d., Pivovarniška 6,
Ljubljana.

Čas priznanja sposobnosti: 12 mese-
cev, od 25. 6. 1998 do 25. 6. 1999.

5. Utemeljitev izbire ponudnikov: upo-
števana merila, navedena v razpisni doku-
mentaciji.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 29. ma-
ja 1998 ob 10. uri, na naslovu: Telekom
Slovenije, d.d., Poslovna enota Trbovlje,
Trg revolucije 27a.

Število prispelih ponudb: 8.
7. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca s predhodnim ugo-
tavljanjem sposobnosti (50. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 33, z dne 24. 4.
1998.

Št. 8/0-1485/5.1-98 Ob-4454
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o priznanju sposobnosti

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Telekom Slovenije, d.d., Poslovna eno-
ta Trbovlje, kont. oseba Gvido Lovše, inž.
el., Trg revolucije 27a, tel. 0601/21-245,
faks 0601/26-900, soba št. 302.

2. Navedba vsebine: izbira izvajalca
za izvajanje zemeljskih, gradbenih in
montažnih del na TK omrežju za potre-
be novogradenj in vzdrževalnih del na
področju PE Trbovlje za leto 1998.

3. Orientacijska vrednost naročila:
55,000.000 SIT.

4. Ime oziroma naziv ponudnikov, ki jim
je bila priznana sposobnost in obdobje, za
katerega je priznana:

– TK & EL, d.o.o., Dimičeva 16, Ljub-
ljana,,

– Tegrad, d.d., Kamniška 41, Ljublja-
na,

– Halcom, d.o.o., Olimje 6, Podčetr-
tek,

– Telsim Igor Berk, s.p., Ljubljanska c.
16, Celje,

– PAP Telematika, d.d., Pivovarniška 6,
Ljubljana.

Čas priznanja sposobnosti: 12 mese-
cev, od 25. 6. 1998 do 25. 6. 1999.

5. Utemeljitev izbire ponudnikov: upo-
števana merila, navedena v razpisni doku-
mentaciji.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 28. ma-
ja 1998 ob 10. uri, na naslovu: Telekom
Slovenije, d.d., Poslovna enota Trbovlje,
Trg revolucije 27a.

Število prispelih ponudb: 8.
7. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca s predhodnim ugo-
tavljanjem sposobnosti (50. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 33, z dne 24. 4.
1998.

Telekom Slovenije, d.d., PE Trbovlje
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Št. 01-02/916 Ob-4455

Sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Energetika Ravne, d.o.o., Koroška ce-
sta 14, Ravne na Koroškem, Slovenija, di-
rektorica Mojca Kert Kos, dipl. inž., tel.
00386 602/21-131, faks 00386
602/21-762, e-mail Mojca.Kos@siol.net.

2. Predmet javnega naročila: ponudba
izvedbe na ključ:

Navedba vsebine:
– dobava in montaža opreme postro-

jenja za kombinirano proizvodnjo elek-
trične in toplotne energije s plinskimi
moduli motor-generator s skupno max.
močjo Pel = 8 MW,

– poskusno obratovanje,
– šolanje kadra,
– vzdrževanje opreme v dobi eksploa-

tacije,
– financiranje investicije.
3. Okvirna vrednost naročila:

970,000.000 SIT.
4. Rok izvedbe del oziroma začetek in

zaključek del: 12 mesecev, začetek del. 1.
10. 1998 in zaključek del 1. 10. 1999.

5. Utemeljitev izbire ponudnika in opis
odločujočih meril za izbiro izbrane ponud-
be:

– kompleksnost ponudbenega obsega
predmeta javnega naročila – izvedba na
ključ,

– reference ponudnika in bonitete,
– pogoji financiranja,
– cene in gospodarnost obratovanja,
– rok dokončanja del,
– druga merila, navedena v razpisni do-

kumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-

števane preference za domače ponudnike.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega

odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 20. 5.

1998 ob 13. uri, na naslovu: Energetika
Ravne, d.o.o., Koroška cesta 14, 2390
Ravne na Koroškem, odpiranje je vodila
strokovna komisija.

Število prispelih ponudb: 9, od tega 7
popolnih, najnižja cena: 673 mio SIT, naj-
višja cena: 1316 mio SIT.

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

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 29, z dne 10. 4.
1998; Ob-1762.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 10. 9. 1998.

Energetika Ravne, d.o.o.,
Ravne ne Koroškem

Ob-4399
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Mari-
bor, Maribor. Ul. talcev 9, kont. oseba mag.
Miran Žitnik, dipl. ek., tel. 062/22-86-263.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: čistilna sredstva.

3. Orientacijska vrednost naročila:
9,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 12 mesecev, začetek 1. 7.
1998, zaključek 30. 6. 1999.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: cena in
reference ponudnika.

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

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: najnižja cena (90%) in najugod-
nejše reference (10%) ponudnika.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 3. 6. 1998
ob 9. uri v sejni sobi Zdravstvenega doma dr.
Adolfa Drolca Maribor, Ul. talcev 9.

Število prispelih ponudb: 7, najnižja ce-
na: 8,208.461 SIT, najvišja cena:
9,319.420 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-2462.

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

Zdravstveni dom
dr. Adolfa Drolca Maribor

Št. 006-06/98-21 Ob-4449

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: modernizacija lokal-
ne ceste L5834 Dobindol–Gorenje Su-
šice.

3. Orientacijska vrednost naročila:
8,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 15 delovnih dni.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja

cena; druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: nižja cena, ugodnejše reference
podjetja in odgovornega vodja del.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 18. 6.
1998 ob 12.30, na naslovu: Mestna občina
Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo me-
sto.

Število prispelih ponudb: 2, najnižja ce-
na: 9,370.940 SIT, najvišja cena:
9,963.205 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. 41 z dne 29. 5. 1998;
Ob-2881.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 10. 7. 1998.

Mestna občina Novo mesto

Št. 663-05-010/98-03 Ob-4450
Na podlagi prvega odstavka 42. člena

zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) in izvedenega postopka javnega raz-
pisa za izbiro izvajalca brez omejitev za or-
ganizacijo, polnjenje in distribucija zavitkov
za novorojenca, objavljenega v Uradnem li-
stu RS, št. 22 z dne 20. 3. 1998, naročnik
izdaja

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
Najugodnejši ponudnik za organizacijo,

polnjenje in distribucijo zavitkov za novoro-
jenca za potrebe naročnika Republika Slo-
venija, Ministrstvo za delo, družino in social-
ne zadeve, Ljubljana, Kotnikova 5, je Želva,
d.o.o., Ljubljana, Trebinjska ulica 11.

Ponudbena cena je letno 23,140.000
SIT oziroma za štiriletno obdobje
92,560.000 SIT, ob letnem pakiranju in raz-
delitvi okrog 13.000 zavitkov.

Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve

Št. 243/98 Ob-4451
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: Nacionalni inštitut za biologijo, kont. ose-
ba Janko Štok, Večna pot 111, Ljubljana,
tel. 061/12-333-88, faks 061/12-35-038,
soba št. 03.14.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: sistem za analizo

slik (IMAGE ANALYSIS SYSTEM) sestav-
ljen iz: 1) mikroskopa s pripadajočo ka-
mero in povezovalnimi kabli z osebnim
računalnikom, 2) osebnega računalni-
ka, 3) programske opreme za analizo
slik.

Kraj izpolnitve: NIB, Večna pot 111,
Ljubljana.

3. Orientacijska vrednost naročila:
7,800.000 SIT.

4. 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: tehnične karakteristike, cena, pla-
čilni pogoji, dobavni pogoji, garancija, ser-
visiranje in zagotavljanje rezervnih delov,
čas, potreben za zamenjavo ali kalibracijo
senzorjev, uvajanje v delo s sistemom, mož-
nost poznejše nadgradnje.

5. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 30. 6.
1998 ob 9. uri, na naslovu: Nacionalni inšti-
tut za biologijo, Večna pot 111, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 4, najnižja ce-
na: 5,530.786 SIT, najvišja cena:
9,991.993 SIT.

6. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 50 / 10. 7. 1998 / Stran 4983

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 39 z dne 22. 5. 1998;
Ob-2753B.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 10. 7. 1998.

Št. 243/98 Ob-4452
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: Nacionalni inštitut za biologijo, kont. ose-
ba Janko Štok, Večna pot 111, Ljubljana,
tel. 061/12-333-88, faks 061/12-35-038,
soba št. 03.14.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: sistem za merjenje

tokov v obalnih vodah, sestavljen iz: 1)
akustičnega tokomera, ki na Dopplerje-
vem principu meri tokove v različnih pla-
steh vodnega stolpa (po možnosti z ul-
trazvočnim anemometrom, ki bi bil in-
staliran na signalni boji nad tokomerom,
2) akustičnega tokomera za merjenje
trenutnega vertikalnega profila hitrosti
z (po možnosti UZ) anemometrom, oba
instalirana na plovilu.

Kraj izpolnitve: NIB, MBP, Fornače 41,
Piran.

3. Orientacijska vrednost naročila:
10,500.000 SIT.

4. 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: tehnične karakteristike, cena,
plačilni pogoji, dobavni pogoji, garancija,
servisiranje in zagotavljanje rezervnih de-
lov, možnost vzdrževanja opreme, uvajanje
v delo s sistemom, možnost kasnejše nad-
gradnje.

5. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 30. 6.
1998 ob 11. uri, na naslovu: Nacionalni
inštitut za biologijo, Večna pot 111, Ljublja-
na.

Število prispelih ponudb: 6, najnižja ce-
na: 10,800.000 SIT, najvišja cena:
17,300.000 SIT.

6. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 39 z dne 22. 5. 1998;
Ob-2753A.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 10. 7. 1998.

Nacionalni inštitut za biologijo

Ob-4482

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Naročnik del je Slovensko narodno

gledališče Drama Ljubljana, Erjavčeva 1,
Ljubljana.

2. Predmet razpisa je bil zamenjava
treh obstoječih dvigal v zgradbi SNG
Drama Ljubljana.

3. Ponujene cene so bile med
10,094.000 SIT in 21,001.700 SIT.

Ponujeni izvedbeni časi so bili od 2 me-
seca do 8 mesecev.

4. Pričetek izvajanja storitve bo julij
1998.

5. Pri izboru so bila upoštevana merila
podana v razpisni dokumentaciji.

6. Javno odpiranje šestih ponudb je bilo
12. junija 1998 ob 15. uri v prostorih na-
ročnika.

7. Razpis je bil objavljen v Ur. l. RS, št.
39 z dne 22. maja 1998.

8. Izbran ponudnik je Inovacija d.o.o.,
Ulica čebelarja Močnika 22, 2204 Miklavž.

SNG Drama

Ob-4509
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 Ravne-Prevalje, kont. oseba Sta-
nislav Osojnik, Čečovje 12/a, Ravne na Ko-
roškem, tel. 0602/23-821.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: obnovitvena dela,
športni pod in oprema športne dvorane
pri Osnovni šoli Prežihovega Voranca
Ravne na Koroškem.

3. Orientacijska vrednost naročila:
29,750.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 1 mesec in/ali 20 dni, zače-
tek 20. 6. 1998 in/ali zaključek 10. 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, fiksnost
cene, ugodni plačilni pogoji, ponudbena ce-
na in tehnični pogoji, izkušnje, rok.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 3. 6.
1998 ob 12. uri, na naslovu: Občina Rav-
ne-Prevalje, Čečovje 12/a, Ravne na Ko-
roškem.

Število prispelih ponudb: 6, najnižja ce-
na: 27,151.945 SIT, najvišja cena:
31,465.912,40 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 20. 6. 1998.

Občina Ravne-Prevalje

Ob-4510
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Carinska uprava RS, kont. oseba Bar-

bara Gašperlin, Šmartinska 130, Ljubljana,
tel. 061/140-10-44, int. 22-77, faks
061/140-21-55, soba št. 723, e-mail: Bar-
bara.Gasperlin@curs.sigov.mail.si.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: servisiranje fotoko-

pirnih strojev, telefaksov in računskih
strojčkov.

Servisiranje fotokopirnih strojev, te-
lefaksov in računskih strojčkov se bo
izvajalo na lokacijah carinarnic: Celje,
Dravograd, Jesenice, Koper, Ljubljana,
Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica,
Sežana in CURS.

3. Orientacijska vrednost naročila:
10,940.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 9. 1998 in/ali zaključek 31. 8. 1999.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

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

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: za servisiranje fotokopirnih stro-
jev, telefaksov in računskih strojčkov so bili
izbrani trije ponudniki, katerih ponudbe so
popolne, ustrezne in cenovno ugodne.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 29. 6.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Carinska upra-
va RS, Šmartinska 130, Ljubljana, sejna so-
ba, 11. nad.

Število prispelih ponudb: 5, najnižja ce-
na: za vse lokacije 3,036.049 SIT, za foto-
kopirne stroje za posamezne lokacije
1,224.644 SIT, za posamezne lokacije
1,299.611 SIT, najvišja cena: za vse loka-
cije 5,385.545 SIT.

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

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 43 z dne 5. 6. 1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 24. 7. 1998.

Ministrstvo za finance
Carinska uprava RS

Št. 0048/1-308/35-98 Ob-4511
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Ministrstvo za notranje zadeve RS, kont.
oseba Franci Hrabar, Štefanova 2, Ljublja-
na, tel. 061/172-4904, faks
061/172-4894.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela:

Navedba vsebine: adaptacija objekta
Maistrova 2, Maribor, III. nadstropje:

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

13,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: pred-

videni začetek 1. 7. 1998 in/ali zaključek
30. 8. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji:
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cena, finančno stanje ponudnika, reference
kadrov, reference ponudnika, strokovna izo-
brazba kadrov.

Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-
vane preference za domače ponudnike v
višini do 10%.

Opis:
Na javni razpis so prispele 4 veljavne

ponudbe. Na odpiranju ponudb je bila 1
ponudba izločena zaradi nepopolnosti. Na
analizi ponudb je komisija najprej preverila
ali so vsi dokumenti, priloženi v ponudbah,
ustrezni oziroma ali so le-ti v skladu z zahte-
vami iz razpisne dokumentacije, ter ugotovi-
la, da eden od ponudnikov v ponudbi ni
priložil ustreznega dokumenta, zato je bila
ponudba izločena zaradi nepopolnosti. Pri
pregledu ostalih dveh popolnih ponudb je
komisija upoštevala vsa merila, podana v
razpisni dokumentaciji in zaščito domačih
ponudnikov ter ugotovila, da je po merilih
ugodnejšo ponudbo predložil ponudnik Sa-
lita GTG Peserl, s.p., zato je le-ta izbran kot
najugodnejši ponudnik, v vrednosti
13,975.521 SIT brez PD.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 19. 6.
1998 ob 9. uri, na naslovu: Visoka policij-
sko-varnostna šola, Kotnikova 8a, Ljublja-
na.

Naročnik: MNZ RS, Kotnikova 8a, Ljub-
ljana.

Število prispelih ponudb: 4 (2 popolni
ponudbi), najnižja cena: 13,975.521 SIT
brez PD, najvišja cena: 15,056.120 SIT
brez PD.

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. 41 z dne 29. 5. 1998;
Ob-2970.

Št. 0048/1-308/70-97 Ob-4512
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o neuspelem delnem ponovnem

javnem razpisu
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Ministrstvo za notranje zadeve RS, kont.
oseba Mira Pecl, Štefanova 2, Ljubljana,
tel. 061/59-666.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: dobava svežega me-

sa in mesnih izdelkov MNZ.
3. Orientacijska vrednost naročila:

30,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 12 mesecev.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga

merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Merila: cena, finančno stanje ponudni-

ka, lastna predelava, rok dobave, rok doba-
ve pri interventnih dobavah, reference, čas
rešitve morebitnih reklamacij.

Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-
vane preference za domače ponudnike v
višini do 10%.

Opis:
Na javni razpis sta prispeli 2 veljavni po-

nudbi. Na odpiranju ponudb je bila zaradi
nepopolnosti izločena 1 ponudba.

Glede na to, da je naročniku po pregle-
du ponudb ostala le ena popolna ponudba,
javni razpis v skladu z 41. členom zakona o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97), ni
uspel.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 22. 6.
1998 ob 11. uri, na naslovu: Visoka policij-
sko-varnostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana.

Naročnik: MNZ RS, Kotnikova 8a, Ljub-
ljana.

Število prispelih ponudb: 2 (1 popolna).
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. 41 z dne 29. 5. 1998;
Ob-2968 in Uradni list RS, št. 42-43 z dne
5. 6. 1998 (popravek).

Ministrstvo za notranje zadeve

Ob-4519
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 Ljubljana, kont. oseba
Vida Stanovnik, Adamič Lundrovo nabrežje
2, Ljubljana, tel. 133-3269, faks 318-350,
soba št. 255.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: nadaljevanje obno-
ve fasade na cerkvi sv. Jakoba v Ljublja-
ni (JR 53).

3. Orientacijska vrednost naročila:
20,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 6. 1998 in/ali zaključek 30. 9. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika
Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-

vane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: cena, garancija.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 2. 6.

1998 ob 13. uri, na naslovu: Adamič Lun-
drovo nabrežje 2, Ljubljana.

Naročnik: Mestna občina Ljubljana,
Mestni trg 1, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 2, najnižja ce-
na: 17,372.416 SIT, najvišja cena:
20,824.190 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: zbiranje po-
nudb po predhodno priznani sposobnosti.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 10. 7. 1998.

Ob-4520
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 Ljubljana, kont. oseba
Vida Stanovnik, Adamič Lundrovo nabrežje
2, Ljubljana, tel. 133-3269, faks 318-350,
soba št. 255.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: obnova Hribarjeve-
ga nabrežja v Ljubljani (JR 52).

3. Orientacijska vrednost naročila:
40,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: za-
četek 29. 6. 1998 in/ali zaključek 1. 9.
1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika
Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-

vane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: cena, garancija, reference.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 18. 5.

1998 ob 13. uri, na naslovu: Adamič Lun-
drovo nabrežje 2, Ljubljana.

Naročnik: Mestna občina Ljubljana,
Mestni trg 1, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 2, najnižja ce-
na: 29,996.721 SIT, najvišja cena:
45,267.323 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. 31 z dne 18. 4. 1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 10. 7. 1998.

Ob-4521
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 Ljubljana, kont. oseba
Vida Stanovnik, Adamič Lundrovo nabrežje
2, Ljubljana, tel. 133-3269, faks 318-350,
soba št. 255.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: obnova sanitarij v
Vrtcu Center (JR 55).

3. Orientacijska vrednost naročila:
18,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 29. 6. 1998 in/ali zaključek 20. 8.
1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika
Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-

vane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: cena, kvaliteta, roki.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 8. 6.

1998 ob 13. uri, na naslovu: Adamič Lun-
drovo nabrežje 2, Ljubljana.

Naročnik: Mestna občina Ljubljana,
Mestni trg 1, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 7, najnižja ce-
na: 23,006.572,40 SIT, najvišja cena:
28,929.853 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: zbiranje po-
nudb po predhodno priznani sposobnosti.

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 37 z dne 15. 5. 1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 10. 7. 1998.

Mestna občina Ljubljana
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Št. 5998 Ob-4495
Na podlagi tretjega odstavka 55. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:

Pošta Slovenije, d.o.o., kont. oseba Peter
Hometer, Slomškov trg 10, Maribor, tel.
062/449-200, faks 062/449-2311, III. nad.

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

prostora v Sevnici.
3. Vrednost dodeljenega naročila:

44,229.150 SIT.
4. Utemeljitev izbire ponudnika
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: edini primeren in razpoložljivi pro-
stor za opravljanje poštne dejavnosti v kraju
Sevnica.

5. Kraj, datum in ura javnega odpiranja po-
nudb: Pošta Slovenije, d.o.o., kont. oseba
Peter Hometer, Slomškov trg 10, Maribor.

Število prispelih ponudb: 1, najnižja ce-
na: 44,220.150 SIT, najvišja cena:
44,229.150 SIT.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Ob-4496
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: Slovenske železnice, d.d., kont. oseba
Zvezdana Dolenec, Kolodvorska 11, Ljub-
ljana, tel. 291-4586, faks 133-9661, soba
št. 209.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: strokovni nadzor pri

izvedbi sanacije galerije Avče, na progi
Jesenice–Nova Gorica–Sežana.

3. Orientacijska vrednost naročila:
1,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 3 mesece in/ali 90 dni,
začetek 1. 8. 1998 in/ali zaključek 20. 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,
– dobre reference.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb: SŽ, d.d., kont. oseba Zvezdana
Dolenec, Kolodvorska 11, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 2, najnižja cena:
990.000 SIT, najvišja cena: 2,490.000 SIT.

Ob-4497
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: Slovenske železnice, d.d., kont. oseba

Zvezdana Dolenec, Kolodvorska 11, Ljub-
ljana, tel. 291-45, faks 133-9661, soba št.
209.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: strokovni nadzor pri

izvedbi sanacije dela kalote v predoru
Bohinj, na progi Jesenice–Nova Gorica–
Sežana.

3. Vrednost dodeljenega naročila:
500.000 SIT.

4. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe:

– najcenejša ponudba,
– dobre reference.
5. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb: Slovenske železnice, d.d., kont.
oseba Zvezdana Dolenec, Kolodvorska 11,
Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 2, najnižja cena:
430.000 SIT, najvišja cena: 996.760 SIT.

Slovenske železnice, d.d.
Ljubljana

Ob-4498
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: Krajevna skupnost Šmartno ob Dreti,
kont. oseba Remic Franjo, Šmartno ob Dre-
ti, tel. 041/735-124, faks 063/833-022.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: gradnja mrliške ve-
žice v Šmartnem ob Dreti.

3. Vrednost dodeljenega naročila: 24
mio SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek julij 1998 in/ali zaključek oktober 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena; druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe:

– najnižja cena,
– dodatne ugodnosti,
– usposobljenost izvajalca.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb: Krajevna skupnost Šmartno ob
Dreti, kont. oseba Remic Franjo, Šmartno
ob Dreti.

Število prispelih ponudb: 4, najnižja ce-
na: 24 mio SIT, najvišja cena: 35 mio SIT.

Izbrani ponudnik: Pluton, d.o.o., Šem-
peter v Savinjski dolini.

Krajevna skupnost Šmartno ob Dreti

Ob-4499
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: ŠRZ Rdeča dvorana, kont. oseba Mar-
jan Klepec, Šaleška 3, Velenje, tel.
063/855-741, faks 063/854-641.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izvedba razsvetlja-
ve na mestnem stadionu Velenje.

3. Vrednost dodeljenega naročila:
66,500.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 20. 7. 1998 in/ali zaključek 30. 9.
1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: cena in način financiranja; roki za
izvedbo; tehnična oprema in tehnologija iz-
vedbe.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: ŠRZ Rdeča dvorana, kont. oseba
Marjan Klepec, Šaleška 3, Velenje.

Število prispelih ponudb: 4.
ŠRZ Rdeča dvorana

Velenje

Ob-4500
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 Nazarje, kont. oseba Štiglic Jo-
že, Savinjska cesta 4, Nazarje, tel.
063/833-022, faks 063/833-022.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: asfaltiranje lokalnih
cest in javnih poti v Občini Nazarje.

3. Vrednost dodeljenega naročila: 23
mio SIT.

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

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena; druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe:

– najnižja cena,
– usposobljenost izvajalca.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb: Občina Nazarje, kont. oseba Šti-
glic Jože, Savinjska cesta 4, Nazarje.

Število prispelih ponudb: 2, najnižja ce-
na: 25 mio SIT, najvišja cena: 38 mio SIT.

Izbrani ponudnik: Cestno podjetje Celje.
Občina Nazarje

Ob-4501
Na podlagi tretjega odstavka 55. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Naročnik: Občina Mengeš, Slovenska

cesta 30, Mengeš.
2. Predmet javnega naročila: izvedba

gradbeno-obrtniških del na podstrešju
OŠ Mengeš.

3. Izbrani ponudnik: Zarja Kovis, d.o.o.,
Molkova pot 5, Kamnik.

4. Vrednost dodeljenega naročila:
10,000.000 SIT.

5. Rok izvedbe: 25. 8. 1998.

Oddaja javnega naročila brez
javnega razpisa (55. člen)
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6. Utemeljitev izbire ponudnika: izbra-
ni ponudnik je predložil veljavno in popol-
no ponudbo z vsemi potrebnimi referen-
cami in garancijami za tovrstno izvedbo
del in najugodnejšo ponudbeno ceno.

Občina Mengeš

Ob-4502
Na podlagi osmega odstavka 55. čle-

na 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 gospodarske dejavno-
sti, Kotnikova 5, Ljubljana, kont. oseba
Zdenka Bokal, tel. 061/178-32-20, faks
061/178-33-94.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: finančna spremlja-

va naložb.
3. Vrednost dodeljenega naročila:

17,700.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: 12 mesecev, začetek ja-
nuar 1998, dokončanje december 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: izvaja-
lec je bil izbran na podlagi dosedanjih re-
ferenc in nudenja nestandardnih storitev
ter zagotavljanja celovitosti na finančnem
in pravnem področju in drugih ekspertnih
znanj, ki so potrebna na področju držav-
nega premoženja.

Ministrstvo za gospodarske
dejavnosti

Javni razpisi

Preklic

Ob-4523
Na podlagi 3. in 7. člena zakona o gos-

podarskih javnih službah (Ur. l. RS, št.
32/93), 2., 4. in 7. člena odloka o gospo-
darskih javnih službah Občine Tržič (Ur. l.
RS, št. 47/97 in 76/97) in 10., 16. in 59.
člena statuta Občine Tržič (Ur. l. RS, št.
41/95 in 33/97) objavlja Občina Tržič

razveljavitev
javnega razpisa za oddajo koncesije za

oskrbo širšega območja mesta Tržič z ze-
meljskim plinom, objavljenega v Uradnem
listu RS, št. 9/96

Plačnikom kotizacije se le-ta vrne v pri-
meru, če bodo v roku 30 dni od objave
razveljavitve javnega razpisa za oddajo kon-
cesije za oskrbo širšega območja mesta
Tržiča z zemeljskim plinom podali pisno zah-
tevo za vračilo. Pisno zahtevo za vračilo ko-
tizacije je potrebno nasloviti na Občino Tr-
žič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, s pripi-
som “vračilo kotizacije”.

Občina Tržič

Popravek

Ob-4525
V javnem razpisu za sofinanciranje izo-

braževalnih, ozaveščevalnih in informativ-
no-komunikacijskih dejavnosti v zvezi z oko-
ljem in prostorom, objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 49 z dne 3. 7. 1998, Ob-4175,
se 4. točka pravilno glasi:

4. Ministrstvo bo sofinanciralo dejavno-
sti, ki so se ali se bodo začele v letu 1998
in bodo končane do 30. novembra 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 30.
novembra 1998.

Ministrstvo za okolje in prostor

Popravek

Ob-4536
V javnem razpisu za sofinanciranje v ob-

novo in razvoj turističnih objektov, objavlje-
nem v Uradnem listu RS, št. 47 z dne 29. 6.
1998, Ob-4102, se:

– v točki II. Splošni kriteriji, za drugo
alineo vnese nova alinea, ki glasi:

– O Druge javne, skupne in osebne
storitvene dejavnosti – dejavnost smu-
čarskih centrov in smučišč (šifra
92.622).

– v točki IV. Dokazila o izpolnjevanju
splošnih in posebnih kriterijv... se besedilo
pete alinee spremeni, tako da glasi:

– veljavno lokacijsko dovoljenje in do-
kazilo o pravici do uporabe zemljišč, name-
njenih za smučišča (slednje velja le za sku-
pini 60.213 in 92.622).

Ministrstvo za malo gospodarstvo
in turizem

Ob-4487

Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana in Republiš-
ki zavod za zaposlovanje, Glinška 12, Ljub-
ljana, objavlja na podlagi 7.člena odredbe o
načinu dajanja subvencij, dotacij in drugih
transferov iz sredstev proračuna Republike
Slovenije (Ur.l. RS, št.5/98)

javni razpis
za izbor programov, izvajalcev

programov in projektov zaposlovanja
za obdobje 1998/99

1. Uporabnika:
Ministrstvo za delo, družino in socialne

zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana in Republiš-
ki zavod za zaposlovanje

2. Predmet razpisa
 Predmet javnega razpisa je izbira pro-

gramov in izvajalcev aktiviranja brezposel-
nih oseb in spodbujanja lokalnih zaposlitve-
nih projektov ter programov odpiranja novih
delovnih mest za obdobje 1998/99 s po-
dročij:

1.1. lokalnih, razvojnih in eksperimental-
nih zaposlitvenih programov, s ciljem zapo-
slovanja brezposelnih oseb in trajnih pre-
sežkov v novih oblikah, kot so na primer:

part-time zaposlovanje, delo na domu, sa-
mozaposlovanje, zaposlovanje v dopolnilnih
dejavnostih in kooperative.

1.2. ustanovitev ali delovanje regijskih,
lokalnih, panožnih in podjetniških skladov
dela ter izvajanje aktivnosti z udeleženci
skladov dela,

1.3. vzpostavitev in izvajanje povratnega
sistema financiranja za podjetnike začetni-
ke in spodbujanje odpiranja novih delovnih
mest na področju malega gospodarstva za
600 delovnih mest, pri čemer bosta naroč-
nika zagotovila 300.000 SIT za posamezno
delovno mesto.

1.4. Zaposlovanje in usposabljanje v ok-
viru razvoja učnih podjetij in učnih delavnic.

3. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavi-
telj

3.1. Programe, projekte in lokalne izva-
jalce programov in projektov zaposlovanja
iz 1.1 točk lahko prijavijo lokalni ali regio-
nalni pospeševalni centri, ki izpolnjujejo na-
slednje pogoje:

– so bili izbrani na javnem razpisu PCMG
in RZZ za spodbujanje lokalnih programov v
letu 1996 in 1997,

– so izpolnili pogodbene obveznosti v
skladu s Pogodbo o izvedbi projekta, skle-
njeno med naročnikoma PCMG in RZZ,

– so posredovali prijave na razpis, potrje-
ne na občinskih svetih in programsko razvoj-
nem svetu lokalnega/regionalnega centra,

– so izdelali program v sodelovanju z Ob-
močno enoto ali Uradom za delo Republiš-
kega zavoda za zaposlovanje ali pridobili
ustrezno mnenje Območne enote Republiš-
kega zavoda za zaposlovanje o primernosti
programa,

– so zagotovili vsaj 30% sofinanciranja
partnerjev na lokalnem nivoju.

Prav tako se na razpis lahko prijavijo dru-
gi izvajalci lokalnih zaposlitvenih projektov,
ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

– da pred podpisom pogodbe zagotovi-
jo formalne pogoje:

 1. za izvajanje izobraževalnih, razisko-
valnih ali zaposlitvenih projektov in progra-
mov (registracija),

 2. tehnične pogoje za izvajanje projek-
tov in programov zaposlovanja (prosto-
ri, oprema),

 3. ustrezno usposobljene kadre za iz-
vedbo projektov in programov zaposlovanja
in projektni svet za vodenje in spremljanje
pogodbe,

– so posredovali prijave na razpis, potr-
jene na občinskih svetih,

– so izdelali program v sodelovanju z Ob-
močno enoto ali Uradom za delo Republiš-
kega zavoda za zaposlovanje ali pridobili
ustrezno mnenje Območne enote Republiš-
kega zavoda za zaposlovanje o primernosti
programa,

– lokalni zaposlitveni projekti so del inte-
gralnega razvojnega programa lokalne skup-
nosti,
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– so zagotovili vsaj 30% sofinanciranje
partnerjev na lokalni ravni.

3.2. Na razpis iz 1.2 točke se lahko pri-
javijo gospodarske družbe, lokalne skupno-
sti ali več lokalnih skupnosti, ki izpolnjujejo
naslednje pogoje:

– imajo sklep pristojnega organa o vklju-
čevanju v projekt ustanovitve in vzpostavitve
skladov dela ter izvajanje aktivnosti z udele-
ženci skladov dela,

– imajo pismo o nameri vseh ustanovite-
ljev o sofinanciranju sklada dela, z opredeli-
tvijo predvidene višine in oblike njihovega
sofinanciranja.

– imajo izjavo, da pričakujejo določitev
trajnih presežkov v gospodarski družbi, lo-
kalni skupnosti ali večih skupnostih, ki pre-
sega število 100 delavcev, razen za že us-
tanovljene sklade dela, kjer mora število pre-
segati 50 delavcev,

– imajo sklenjene pogodbe za zagotovi-
tev vsaj 30% sredstev s strani gospodarskih
družb, lokalnih skupnosti, drugih pravnih
oseb, fizičnih oseb ter asociacij za sofinan-
ciranje aktivnosti skladov dela,

– so pridobili predhodno mnenje pristoj-
ne službe Republiškega zavoda za zaposlo-
vanje in ustrezno mnenje Območne enote
Republiškega zavoda za zaposlovanje.

3.3. Na razpis iz 1.3 točke se lahko pri-
javijo pravni subjekti/izvajalci, ki izpolnjujejo
naslednje pogoje:

– so bili podprti s strani Ministrstva za
malo gospodarstvo in turizem v letu 1997,
oziroma v okviru javnega razpisa za pomoč
pri postavitvi in začetku delovanja garancij-
skih skladov (Ur. list št. 39/22.5.1998),

– so posredovali prijave na razpis, potr-
jene na občinskih svetih ali programsko raz-
vojnih svetih razvojnih koalicij, za območje,
ki ga imajo namen pokrivati,

– bodo s projektom povratnega sistema
financiranja trajno presežnim delavcem ali
brezposelnim osebam prijavljenim na Re-
publiškem zavodu za zaposlovanje, sofinan-
cirali odpiranje delovnih mest na področju
malega gospodarstva,

– bodo zagotovili najmanj 200.000 SIT
po posameznem delovnem mestu na lokal-
nem nivoju (sredstva lokalnih skupnosti,
podjetnikov, skladi,…),

– predložijo s strani banke ustrezno za-
gotovilo, da bo banka na podlagi vezave
depozita v višini najmanj 500.000 SIT odo-
brila kredit najmanj v višini 1.000.000 SIT
za posamezno delovno mesto, pri čemer
obrestna mera ne sme biti višja od
TOM+2%, ob tem, da bo banka obrestovala
depozit najmanj v višini TOM+0%,

– bo banka odobrila kredit za ne manj
kot 3 leta in z odložitvijo odplačila obresti in
glavnice za obdobje najmanj 6 mesecev po
sklenitvi pogodbe,

– imenujejo komisijo za odobritev kre-
dita, v kateri so tudi predstavniki regional-
nega oziroma lokalnega pospeševalnega

centra, pristojne območne enote RZZ in
banke.

3.4. Na razpis iz 1.4. točke se lahko
prijavijo gospodarske družbe, zadruge in
zavodi, ki:

– zagotovijo tehnične pogoje za izvaja-
nje usposabljanja brezposelnih oseb, po
modelu učne delavnice in učnega podjetja
(prostori, oprema za izvedbo praktičnega
usposabljanja, prilagojena učna oziroma de-
lovna mesta),

– imajo ustrezno usposobljene kadre za
izvedbo poklicnega usposabljanja ali izpo-
polnjevanja,

– so izdelali program v sodelovanju z Ob-
močno enoto ali Uradom za delo Republiš-
kega zavoda za zaposlovanje ali pridobili
ustrezno mnenje Območne enote Republiš-
kega zavoda za zaposlovanje o primernosti
programa.

So zagotovili vsaj 30% sofinanciranje
stroškov vzpostavitve partnerjev v lokalnem
okolju (podjetja, občine, donatorji).

 Prednost pri izbiri prijav iz 1.4. točke
razpisa bodo imeli tisti, ki bodo po zaključe-
ni participaciji zagotovili zaposlitve.

4. Obvezna vsebina in oblika prijave
Prijavitelji morajo poslati ponudbe v za-

prtem ovitku z označbo “Ne odpiraj - Prijava
za izbor programov, izvajalcev programov in
projektov zaposlovanja - “navedba točke
predmeta razpisa”.” Na ovitku mora biti ja-
sno naveden naziv in naslov prijavitelja.

V primeru, da prijavitelj odda svojo po-
nudbeno dokumentacijo v več ovitkih, mora
biti vsak ovitek tako opremljen in zaporedno
označen.

Prijava na razpis mora vsebovati:
za 1.1, 1.2, 1.3 točke in 1.4.:
– razpisni obrazec NDM/98,
– predstavitev izvajalca programa in sez-

nam kadrov, ki bodo sodelovali pri izvajanju
programa,

– reference posameznih izvajalcev, ki
bodo sodelovali pri izvedbi programa,

– izjave zunanjih izvajalcev o sodelova-
nju pri izvedbi programa,

– organizacijski in tehnični pogoji izvajal-
ca za izvedbo programa,

– izjava, da ponudnik v celoti sprejema
razpisne pogoje in je v primeru, da je izbran
kot ponudnik, pripravljen skleniti pogodbo.

za 1.1 točko pa še:
– predstavitev lokalnega zaposlitvenega

programa po predloženi metodologiji,
– zagotovilo lokalne skupnosti o sofinan-

ciranju projekta v višini najmanj 30% vred-
nosti projekta,

– potrdilo o izdelanem programu v so-
delovanju z Območno enoto ali Uradom za
delo Republiškega zavoda za zaposlovanje
ali pridobljenem ustreznem mnenju Območ-
ne enote Rapubliškega zavoda za zaposlo-
vanje o primernosti programa.

za 1.2 točko pa še:
– analiza gibanj zaposlovanja v gospo-

darski družbi oziroma v lokalni skupnosti ali
regiji,

– (pred)pogodbo vseh lokalnih sofinan-
cerjev, ki bodo zagotovili sredstva za usta-
novitev in vzpostavitev sklada dela ter izvaja-
nje aktivnosti z udeleženci sklada dela,

– ustrezne izjave o zagotovitvi prostorov
in opreme za izvedbo programa,

– poslovni načrt za petletno obdobje, ki
mora vsebovati najmanj : cilj programa, za
leto 1998 in 1999 pa tudi operativni cilj
programa, opis programa, potrebna sreds-
tva in predvidene vire financiranja, kritična
tveganja programa in predvidene rešitve in
terminski plan izvedbe programa z meseč-
no opredeljenimi operativnimi cilji za leto
1998 in 1999, dinamiko in število vključe-
nih oseb v program oziroma projekt in pri-
čakovane rezultate projekta,

– soglasje pristojne službe Republiške-
ga zavoda za zaposlovanje in ustrezno mne-
nje Območne enote ali Urada za delo Re-
publiškega zavoda za zaposlovanje,

– izjavo o pričakovani določitvi trajnih
presežkov v gospodarskem subjektu, lokal-
ni skupnosti ali večih skupnostih.

za 1.3 točko pa še:
– zagotovilo lokalne skupnosti o sofinan-

ciranju projekta v višini najmanj 100.000
SIT za posamezno delovno mesto,

– dokumentirajo ustrezno zagotovilo
banke o odobritvi kredita pod pogoji, dolo-
čenimi s tem razpisom,  priložijo predlog
imen članov komisije za odobravanje kredi-
tov.

 za 1.4 točko pa še:
– potrdilo o izdelanem programu v so-

delovanju z Območno enoto ali Uradom za
delo Republiškega zavoda za zaposlovanje
ali pridobljenem ustreznem mnenju Območ-
ne enote Rapubliškega zavoda za zaposlo-
vanje o primernosti programa.

5. Orientacijska vrednost razpisa
Orientacijska vrednost razpisa je

300,000.000 SIT za vse dejavnosti, ki po-
tekajo v letu 1998, za leto 1999 pa bodo
sredstva opredeljena v skladu z razpoložlji-
vimi sredstvi v okviru državnega proračuna
za leto 1999.

6. Obdobje izvajanja
Predvideno izvajanje programov je leto

1998 in 1999.
Predviden rok za dokončanje programov

iz točke 1.1 in 1.2 je leto 1999.
Predviden rok za dokončanje programov

iz točke 1.3 in 1.4. je december 1999.
7. Rok za prijavo
– Komisija bo pri prvem odpiranju upo-

števala le tiste prijave, ki bodo prispele na
naslov Republiškega zavoda za zaposlova-
nje do 07.09.1998 do 12. ure. Ponudbe,
ki bodo prispele po zgoraj navedenem roku
do prvega petka v mesecu do 12. ure, bo-
do obravnavane na komisiji naročnikov v
ponedeljek ob 13. uri, do porabe sredstev.
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– Prijavitelji bodo o odpiranju ponudb in
o izbiri pisno obveščeni v zakonitem roku.

Izbrani izvajalci bodo k podpisu pogod-
be pozvani v roku 14 dni od prejema sklepa
o izbiri izvajalca.

Prijava mora biti pripravljena v sloven-
skem jeziku, cene pa v slovenski valuti.

Pravilno opremljene in popolne prijave
bo obravnavala razpisna komisija naročni-
kov.

8. Kraj, čas, oseba, pri kateri lahko zain-
eresirani dvignejo razpisno dokumentacijo

Razpisne obrazce in razpisno dokumen-
tacijo dobijo prijavitelji na Območnih enotah
Republiškega zavoda za zaposlovanje vsak
delovni dan od 8. do 12. ure, pri vodji od-
delka za programe zaposlovanja.

Vse dodatne informacije v zvezi z razpi-
som dobijo ponudniki na Centralni službi
Republiškega zavoda za zaposlovanje,
Glinška 12, Ljubljana pri Maji Ziherl, telefon
061/218 838 ali 061/125 10 99 ali pri
Albinu Kerecu, Gregorčičeva ulica 37, Ma-
ribor, telefon 062/214 146.

Ponudbe z ustrezno dokumentacijo mo-
rajo ponudniki poslati na naslov: Republiški
zavod za zaposlovanje, Razpisna komisija
Glinška 12, 1000 Ljubljana.

Republiški zavod za zaposlovanje

Št. 20/98 Ob-4507

Na podlagi sporazuma o znanstvenem in
tehnološkem sodelovanju med Vlado Re-
publike Slovenije in Vlado Republike Argen-
tine z dne 3. novembra 1997, zakona o
raziskovalni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/91)
in pravilnika o financiranju in sofinanciranju
mednarodnega znanstvenega in tehnološ-
kega sodelovanja (Ur. l. RS, št. 62/96 in
11/98) Ministrstvo za znanost in tehnologi-
jo Republike Slovenije, Slovenska 50, Ljub-
ljana, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje projektov v okviru

programa bilateralnega medvladnega
znanstveno-tehnološkega sodelovanja

med Vlado Republike Slovenije in
Vlado Republike Argentine v obdobju

med 1999 in 2001
1. Naročnik: Ministrstvo za znanost in

tehnologijo, Slovenska 50, Ljubljana.
2. Predmet razpisa je program bilateral-

nega medvladnega znanstveno-tehnološke-
ga sodelovanja med Vlado Republike Slo-
venije in Vlado Republike Argentine. Predvi-
dene oblike sodelovanja so:

– skupni raziskovalni/razvojni projekti,
– znanstveni in tehnološki simpoziji,
– konference, delavnice.
3. Pogoji za opravljanje predmeta razpi-

sa:
– na razpis se lahko prijavijo domače

pravne ali fizične osebe, ki opravljajo razi-
skovalno dejavnost in izpolnjujejo pogoje,

določene z zakonom o raziskovalni dejav-
nosti (Ur. l. RS, št. 8/ 91);

– predlogi projektov se morajo navezo-
vati na projekte temeljnega in aplikativnega
raziskovanja, financirane v okviru nacional-
no-raziskovalnega programa (Ur. l. št.
8/95);

– prednost pri izbiri bodo imeli predlogi
projektov, ki se nanašajo na usmerjene razi-
skave;

– slovenski in argentinski nosilec morata
prijavi vložiti sočasno;

– predlogi za organizacijo znanstvenih in
tehnoloških simpozijev, konferenc in delav-
nic morajo biti v interesu obeh sodelujočih
držav.

4. Čas izvajanja skupnih raziskovalnih
projektov je praviloma 1 do 3 leta.

5. Predvideni rok začetka izvajanja pred-
meta razpisa je januar 1999.

6. Orientacijska vrednost za izvedbo raz-
pisa je 10 milijonov SIT.

7. Prijava na razpis mora vsebovati na-
slednje elemente:

– naslov projekta oziroma znanstvene-
ga in tehnološkega simpozija, konference
ali delavnice v slovenskem in angleškem
jeziku,

– podatke o prijavitelju,
– podatke o slovenskem in argentinskem

nosilcu projekta,
– podatke o drugih sodelujočih razisko-

valcih,
– načrt obiskov slovenskih in argentin-

skih raziskovalcev,
– kratke življenjepise slovenskega in ar-

gentinskega nosilca projekta ter sodelujo-
čih raziskovalcev z najpomembnejšimi pub-
likacijami, ki se nanašajo na vsebino pro-
jekta,

– opis projekta oziroma znanstvenega in
tehnološkega simpozija, konference ali de-
lavnice.

8. Razpisno dokumentacijo lahko po-
nudniki dvignejo vsak dan po objavi razpisa
do vključno do 8. avgusta 1998 med 9. in
15. uro v prostorih Ministrstva za znanost in
tehnologijo, Ljubljana, Slovenska 50, tel.:
13 11 107 pri Ireni Podlesnik, soba 317,
oziroma v tajništvu v 3. nadstropju.

9. Merila za izbiro so:
– kakovost znanstvenega projekta,
– izvedljivost projekta,
– nacionalna prioritetna področja,
– interes za sodelovanje – komplemen-

tarnost skupin,
– perspektive sodelovanja – možnosti

razširitve mednarodnega znanstvenega so-
delovanja,

– uporabnost projektov v praksi.
10. Pisne vloge z vso dokumentacijo v

dveh izvodih in z oznako »Ne odpiraj, vloga
za javni razpis v okviru slovensko-argentin-
skega znanstvenega in tehnološkega sode-

lovanja v letu 1999« morajo prijavitelji do-
staviti v zaprtih ovojnicah na naslov: Irena
Podlesnik, Ministrstvo za znanost in tehno-
logijo, Slovenska 50, 1000 Ljubljana, Slo-
venija.

11. Ovojnice z vlogo morajo prispeti na
naslov iz 10. točke tega razpisa ne glede na
način dospetja pošiljke do vključno 15. sep-
tembra 1998 do 12. ure.

12. Odpiranje vlog bo v prostorih Mini-
strstva za znanost in tehnologijo na Sloven-
ski 50, Ljubljana (sejna soba), 21. septem-
bra 1998 ob 10. uri.

13. Vloge bo odprla komisija za odpira-
nje in ocenjevanje vlog. Nepravočasno dos-
pelih in nepravilno opremljenih vlog komisi-
ja ne bo obravnavala in bodo vrnjene prijavi-
teljem.

14. O izbiri bodo prijavitelji obveščeni
po 1. zasedanju slovensko-argentinskega
skupnega odbora, predvidoma do 15. de-
cembra 1998.

15. Vse dodatne informacije v zvezi z
javnim razpisom dobijo interesenti na Mini-
strstvu za znanost in tehnologijo, Sloven-
ska 50, Ljubljana, pri Ireni Podlesnik, Od-
delek za bilateralno mednarodno znans-
tveno-tehnološko sodelovanje, soba 317.

Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Št. 21/98 Ob-4508

Na podlagi določil zakona o raziskovalni
dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/91-I), pravilnika
o financiranju in sofinanciranju mednarod-
nega znanstvenega in tehnološkega sode-
lovanja Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
62/96 in 11/98), sporazuma o znanstve-
nem in tehnološkem sodelovanju med Vla-
do Republike Slovenije in Vlado Republike
Bosne in Hercegovine, objavljen v Ur. l. RS,
št. 4/96, Ministrstvo za znanost in tehnolo-
gijo Republike Slovenije, Slovenska 50,
Ljubljana, objavlja

javni razpis
za izbiro predlogov

znanstveno-raziskovalnih projektov v
okviru znanstvenega sodelovanja med

Republiko Slovenijo ter Bosno in
Hercegovino v letih

1999 in 2000
1. Predmet razpisa je: sofinanciranje

medsebojnih obiskov (stroški potovanja in
bivanja) raziskovalcev iz Slovenije in Bosne
in Hercegovine, ki izvajajo skupne razisko-
valne projekte in sicer: krajši obiski do 12
dni in daljši obiski od 1–3 mesecev;

2. Merila za izbiro so:
– kvaliteta projekta,
– reference prijaviteljev,
– pomembnost projekta v mednarodnih

okvirih,
– aplikativnost projekta.
3. Pogoji za opravljanje predmeta raz-

pisa:



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 50 / 10. 7. 1998 / Stran 4989

– na razpis se lahko prijavijo domače
pravne ali fizične osebe, ki opravljajo razi-
skovalno dejavnost in izpolnjujejo pogoje,
določene z zakonom o raziskovalni dejav-
nosti (Ur. l. RS, št. 8/91) in pravilnikom o
financiranju in sofinanciranju mednarodne-
ga znanstvenega in tehnološkega sodelova-
nja (Ur. l. RS, št. 62/96 in 11/98);

– predlogi projektov se morajo navezo-
vati na projekte temeljnega in aplikativnega
raziskovanja, financirane v okviru nacional-
no-raziskovalnega programa (Ur. l. RS, št.
8/95), ali odobrene mednarodne projek-
te.

4. Čas izvajanja skupnih raziskovalnih
projektov je 2 leti.

5. Predvideni rok začetka izvajanja pred-
meta razpisa je januar 1999.

6. Orientacijska vrednost za izvedbo
predmeta razpisa je 10,000.000 SIT.

7. Prijava na razpis mora vsebovati na-
slednje elemente:

– naslov projekta,

– podatke o instituciji,

– podatke o slovenskem in bosanskem
nosilcu projekta,

– podatke o drugih sodelujočih razisko-
valcih,

– načrt obiskov slovenskih in bosanskih
raziskovalcev za 2 leti,

– kratke življenjepise slovenskega in bo-
sanskega nosilca projekta z najpomembnej-
šimi publikacijami, ki se nanašajo na vsebi-
no projekta,

– opis projekta.

8. Partner iz BiH mora prav tako oddati
prijavo na enem od naslednjih naslovov:
Ministrstvo za zunanje zadeve BiH, Musala
2, Sarajevo, Federalno ministrstvo za izo-
braževanje, znanost, kulturo in šport, Sa-
rajevo, Obala Maka Dizdara ali Hotel Ero,
Mostar in Ministrstvo za znanost in kulturo
v Banji Luki.

9. Razpisno dokumentacijo lahko prija-
vitelji dvignejo vsak dan po objavi razpisa
med 9. in 15. uro v prostorih Ministrstva za
znanost in tehnologijo, Ljubljana, Slovenska
50, tel.: 13 11 107 (kontaktna oseba: Slavi
Krušič).

10. Pisne vloge z vso dokumentacijo in
z oznako “Ne odpiraj, vloga za javni razpis
v okviru znanstvenega sodelovanja med
Republiko Slovenijo ter Bosno in Hercego-
vino v letih 1999-2000, morajo prijavitelji
dostaviti v zaprtih ovojnicah na naslov: Sla-
vi Krušič, Ministrstvo za znanost in tehno-
logijo, Slovenska 50, 1000 Ljubljana, Slo-
venija.

11. Vloge morajo prispeti na naslov iz
10. točke tega razpisa ne glede na vrsto
prenosa pošiljke do vključno 15. septem-
bra 1998 do 15. ure.

12. V roku dostavljene vloge za sofinan-
ciranje bo odprla komisija za odpiranje vlog

18. septembra 1998. Nepravočasnih in ne-
pravilno opremljenih vlog komisija ne bo
obravnavala in bodo vrnjene ponudnikom.

13. O izidu javnega razpisa bodo prijavi-
telji obveščeni v roku 120 dni od poteka
roka za oddajo vlog za sofinanciranje.

Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Št. 50/98 Ob-4494

Na podlagi drugega odstavka 18. člena
zakona o uresničevanju javnega interesa na
področju kulture (Ur. l. RS, št. 75/94) ter 2.
in 5. člena zakona o Skladu RS za ljubitelj-
ske kulturne dejavnosti (Ur. l. RS, št. 1/96),
Sklad RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti (v
nadaljnjem besedilu: sklad) objavlja

javni razpis
za zbiranje predlogov za financiranje in
sofinanciranje kulturnih programov in

projektov s področja ljubiteljskih
kulturnih dejavnosti za leto 1999

I. Področja kulturnih programov in pro-
jektov

Sklad zbira predloge z naslednjih podro-
čij ljubiteljskih kulturnih dejavnosti:

– glasba, gledališče in lutke, folklora, film
in video, ples, likovno ustvarjanje in fotogra-
fija, literatura ter multimedialni projekti, ki
združujejo omenjena področja;

– založništvo (razen leposlovnih izdaj);

– kulturno delovanje Slovencev, ki žive
zunaj Republike Slovenije;

– mednarodno sodelovanje;

– raziskovalne naloge;

– druge naloge, ki smiselno izhajajo iz
omenjenih področij.

II. Predlagatelji

Predloge programov in posameznih pro-
jektov lahko pošljejo registrirana kulturna
društva in njihove zveze.

Posamezniki ali neformalne avtorske
skupine lahko svoje projekte prijavijo preko
kulturnih društev ali njihovih zvez.

III. Izbira predlogov

Merila za oblikovanje programov in izbi-
ro projektov ter postopke za izbiro predlo-
gov kulturnih programov in projektov določi
upravni odbor sklada v soglasju z Ministrs-
tvom za kulturo RS. Merila za oblikovanje
programov in izbiro projektov so sestavni
del razpisne dokumentacije.

Upravni odbor sklada bo predlog pro-
grama pripravljal s pomočjo strokovno-pro-
gramskih komisij za posamezna področja
kulturnih dejavnosti.

Predlogi morajo biti podani na ustreznih
prijavnih obrazcih iz razpisne dokumentaci-
je, ki jo je mogoče dobiti na sedežu sklada
(Štefanova 5, Ljubljana) in pri območnih iz-
postavah sklada oziroma zvezah kulturnih
društev, kjer še ni območnih izpostav skla-

da. Po potrebi morajo biti opremljeni z us-
trezno dokumentacijo.

Rok za oddajo predlogov je petek, 11.
september 1998, na sedežu sklada, do 12.
ure, ali s priporočeno pošto. Predlogi mora-
jo biti poslani na: Sklad RS za ljubiteljske
kulturne dejavnosti, Štefanova 5, p. p. 136,
1001 Ljubljana.

Predlogi morajo biti oddani v zaprtih ovoj-
nicah z oznako: “Razpis Sklada 1999 – Ne
odpiraj!”. Na njih mora biti na hrbtni strani
navedeno tudi področje (iz prvega odstavka
I. poglavja) in naziv (ime) predlagatelja, nje-
gov sedež in poštni naslov.

Upravni odbor sklada bo predlagatelje o
sprejemu ali zavrnitvi vloženega predloga
obvestil najpozneje dva meseca po spreje-
mu državnega proračuna RS za leto 1999.

Predlagatelji bodo dolžni v roku, ki ga
določi upravni odbor, potrditi izvedbo pred-
laganega programa na predloženi način.

Sklad RS za ljubiteljske
kulturne dejavnosti

Ob-4318

Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, na
podlagi 33. člena zakona o lokalni samou-
pravi (Ur. l. RS, št. 72/93, 6/94, 45/94,
57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95,
9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97 in
10/98) 2. člena zakona o dimnikarski služ-
bi (Ur. l. SRS, št. 16/74), odloka o določitvi
dimnikarskih okolišev v Občini Krško (SDL,
št. 5/71), ter 35. člena statuta Občine Krš-
ko (Ur. l. RS, št. 2/96), objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za izvajanje
gospodarske javne službe za

pregledovanje, nadzorovanje in
čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov

in zračnikov v dimnikarskih okoliših
Občine Krško ter izdelava in vodenje

katastra kurilnih, dimnovodnih in
prezračevalnih naprav ter evidenc

emisij dimnih plinov

1. Naročnik: Občina Krško.
2. Predmet oddaje: izvajanje gospodar-

ske javne službe za pregledovanje, nadzo-
rovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih
vodov in zračnikov v dimnikarskih okoliših
Občine Krško, ter izdelava in vodenje kata-
stra kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih
naprav, ter evidenc emisij dimnih plinov.

3. Območje izvajanja: v dimnikarskih
okoliših Občine Krško. Izvajanje razpisane
gospodarske javne službe se lahko podeli
samo enemu izvajalcu ali pa se izbere raz-
lične izvajalce za posamezne dimnikarske
okoliše.

4. Čas izvajanja razpisanih del: do za-
četka zagotavljanja te gospodarske javne
službe v eni izmed oblik skladno s 6. čle-
nom zakona o gospodarskih javnih službah
(Ur. l. RS, št. 32/93).
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5. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponud-
nik:

– da je pravna oseba, vpisana v sodni
register ali samostojni podjetnik, prijavljen
pri pristojni davčni upravi v RS,

– da je registriran za opravljanje dimni-
karske dejavnosti,

– da je ustrezno tehnično opremljen za
izvajanje razpisanih del,

– da ima zadostno število strokovnih ka-
drov za učinkovito opravljanje dimnikarske
službe,

– da dokaže strokovno in kadrovsko us-
posobljenost za vzpostavitev in vodenje ka-
tastra kurilnih, dimovodnih in prezračeval-
nih naprav ter evidenc emisij dimnih plinov,

– da predloži reference o dosedanjem
delu,

– da uporabnikom zagotavlja kontinuira-
ne in kvalitetne storitve,

– da poda pismeno izjavo, da bo sklenil
zavarovanje proti odgovornosti za škodo, ki
jo z opravljanjem javne službe lahko povzro-
či tretji osebi, državi ali občini,

– da ni v kazenskem postopku in da ni
bil pravnomočno obsojen za kaznivo deja-
nje zoper življenje in telo ter premoženje.

6. Vsebina ponudbe:
– dokazila o izpolnjevanju pogojev iz

predhodne točke;
– predlog cene za opravljanje storitev;
– opcija ponudbe;
– predlog plačila naročniku.
7. Razpisna dokumentacija je na razpo-

lago na Občini Krško, v Uradu župana, pri
Branku Petanu, proti plačilu 5.000 SIT na
žiro račun številka Občine Krško:
51600-630-13042.

8. Pismene ponudbe z zahtevanimi do-
kazili morajo biti oddane v zapečateni ku-
verti z naslovom Občina Krško, Urad župa-
na, CKŽ 14, 8270 Krško, s pripisom: “Ne
odpiraj – ponudba dimnikarske storitve”. Na
hrbtni strani mora biti naslov ponudnika.

9. Skrajni rok za oddajo ponudb je 30.
7. 1998 do 10. ure. Javno odpiranje po-
nudb bo 30. 7. 1998 ob 10.30, na Občini
Krško, v sejni sobi E.

Občina Krško

Št. 61/98 Ob-4374
Na podlagi 36. člena zakona o gospodar-

skih javnih službah (Ur. l. RS, št. 32/93), 2.
in 3. člena odloka o izvajanju gospodarskih
javnih služb s podelitvijo koncesije v Občini
Radenci (Ur. l. RS, št. 14/97), 13. člen sta-
tuta Občine Radenci (Ur. l. RS, št. 52/95),
2. člena odloka o organiziranosti in izvajanju
gospodarske javne službe za pregledovanje,
nadziranje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih
vodov in zračnikov zaradi varstva zraka na
območju Občine Radenci (Ur. l. RS, št.
7/98) objavlja Občina Radenci

javni razpis
za podelitev koncesije za

pregledovanje, nadzorovanje in
čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov

in zračnikov zaradi varstva zraka
(dimnikarska služba)

1. Koncedent: Občina Radenci, Rad-
gonska cesta 9, Radenci.

2. Predmet koncesije je pregledovanje,
nadziranje in čiščenje kurilnih naprav, dim-
nih vodov in zračnikov.

3. Območje koncesije: Občina Raden-
ci. Konecija se bo podelila za območje ce-
lotne občine.

4. Trajanje koncesije: koncesijska po-
godba se bo sklenila za določen čas, za
dobo 5 let.

5. Prijava na razpis mora vsebovati do-
kazila o izpolnjevanju pogojev iz 5. člena
odloka o organiziranju in izvajanju lokalne
javne službe za pregledovanje, nadziranje
in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in
zračnikov zaradi varstva zraka na območju
Občine Radenci, cenik dimnikarskih stori-
tev, osnutek koncesijske pogodbe in obraz-
ce BON-1, BON-2 oziroma BON-3.

6. Razpisno dokumentacijo za izdelavo
ponudbe lahko pooblaščeni zastopniki po-
nudnikom prevzamejo na Občini Radenci,
Radgonska cesta 9, na referatu za UPGD,
vsak dan med 8. in 10. uro.

7. Merila za izbiro koncesionarja so:
– ponujena izhodiščna cena za posa-

mezno vrsto storitev in način letnega uskla-
jevanja cen,

– dokazila o izpolnjevanju bistvenih po-
gojev iz 5. člena odloka o koncesiji,

– reference o dosedanjem delu na po-
dročju dejavnosti, za katero se podeljuje
koncesija,

– ponujeni čas za opravljanje koncesije,
– celovitost ponudbe,
– druge morebitne ugodnosti, ki jih po-

nudnik nudi koncedentu.
8. Ponudbo z vso ustrezno dokumenta-

cijo z oznako “Ne odpiraj – javni razpis za
koncesijo za opravljanje dimnikarske služ-
be” je potrebno dostaviti v zapečateni ku-
verti v roku 30 dni od objave tega razpisa,
na naslov: Občina Radenci, Radgonska ce-
sta 9, 9252 Radenci.

9. Javno odpiranje ponudb bo opravila
posebna komisija, ki jo imenuje župan. O
kraju, datumu in uri odpiranja ponudb bodo
vsi ponudniki pisno obveščeni.

10. O izbiri koncesionarja bo odločil kon-
cedent z upravno odločbo, najkasneje v 30
dneh po odpiranju ponudb.

11. Občina Radenci si pridržuje pravi-
co, da ne izbere nobenega od prijavljenih
kandidatov. Ob tem lahko določi, da se raz-
pis ponovi ali da se s ponovnim razpisom
počaka za določen ali nedoločen čas.

Občina Radenci

Ob-4481
Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska

10, Slovenska Bistrica, na podlagi odloka o
gospodarskih javnih službah v Občini Slo-
venska Bistrica (Ur. l. RS, št. 34/96) in
odloka o načinu in pogojih podelitve konce-
sije za dejavnost oglaševanja (Ur. l. RS, št.
38/98) objavlja

javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje
dejavnosti oglaševanja na področju

Občine Slovenska Bistrica
1. Koncendent: Občina Slovenska Bistri-

ca.
2. Predmet koncesije: dejavnost oglaše-

vanja na oglasnih panojih velikega formata
in na tablah, ki so trajno pritrjene na kande-
laber javne razsvetljave.

3. Trajanje koncesije: določen čas za ob-
dobje petih let.

4. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevat inter-
senti:

– da je pravna oseba, vpisana v sodni
register ali samostojni podjetnik prijavljen
pri ustrezni davčni upravi v Republiki Slove-
niji;

– da je registriran za opravljanje dejav-
nosti in da ima zato potrebna soglasja in
dovoljenja pristojnih organov;

– da predloži program izvajanja oglaše-
vanja na območju občine za čas trajanja
koncesije;

– da razpolaga z zadostnim številom stro-
kovnega kadra za učinkovito opravljanje
koncesionarske dejavnosti;

– da je ustrezno tehnično opremljen za
izvajanje kocesije.

5. Minimalna odškodnina za koncesijo:
– določena z odlokom o načinu in pogo-

jih podelitve koncesije za dejavnost oglaše-
vanja.

6. Vsebina ponudbe:
– dokumenti, ki dokazujejo izpolnjeva-

nje zahtev 4. točke tega razpisa,
– dokazila o finančni boniteti, ki ne sme-

jo biti starejša od 60 dni,
– predlog koncesijske pogodbe.
7. Merila za izbor koncesionarja:
– izpolnjevanje 4. točke tega razpisa,
– druge posebne ugodnosti ponudnikov.
8. Odgovorna oseba za dajanje informa-

cij: Iztok Dorič
9. Rok za oddajo ponudbe:
– 30 dni po objavi razpisa v sprejemno

pisarno Občine Slovenska Bistrica v zaprti
kuverti z oznako “Ne odpiraj – javni razpis
za koncesijo – oglaševanje”. Prvi dan se
šteje dan objave.

10. Odpiranje ponudb:
– prvi delovni dan ob 9. uri po zapadlosti

roka oddaje ponudb v prostorih Občine Slo-
venska Bistrica, Kolodvorska 10, Sloven-
ska Bistrica.

11. O izbiri bodo ponudniki obveščeni
po pridobitvi soglasja s strani Občinskega
sveta Občine Slovenska Bistrica.

 Občina
 Slovenska Bistrica

Objave
delniških družb

Javne prodaje delnic

Št. 906/98-2855 Ob-4312
Banka Celje, d.d., v skladu s svojim sta-

tutom objavlja naslednjo

ponudbo
za prodajo delnic Banke Celje, d.d.:
Prodajalec: Pekarna – slaščičarna Ro-

gla, d.d., Slovenske Konjice, Stari trg 16,
Slovenske Konjice.

Predmet prodaje:
– 218 navadnih delnic Banke Celje,

d.d., na ime po ceni 17.500 SIT za delni-
co,
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– 22 prednostnih delnic Banke Celje,
d.d., na ime po ceni 17.500 SIT za delni-
co.

Prednostno pravico imajo v skladu z do-
ločili statuta delničarji Banke Celje, d.d.,
imetniki delnic na ime, ki s pismenim sporo-
čilom izjavijo, da sprejmejo ponudbo.

Ponudba veže ponudnika vse dokler jo
prvi izmed obstoječih delničarjev ne akcep-
tira.

Delničarji lahko svojo predkupno pravi-
co uveljavljajo do vključno 23. 7. 1998. Po
preteku roka bodo delnice pod enakimi po-
goji ponujene ostalim kupcem.

Ponudbe zbira Banka Celje, d.d., Ce-
lje, Sektor zakladništva, Vodnikova 2,
3000 Celje.

Št. 906/98-2856 Ob-4313

Banka Celje, d.d., v skladu s svojim sta-
tutom objavlja naslednjo

ponudbo
za prodajo delnic Banke Celje, d.d.:
Prodajalec: Zdravilišče Rogaška, d.d.,

Zdraviliški trg 14, Rogaška Slatina.
Predmet prodaje:
– 482 prednostnih delnic Banke Celje,

d.d., na ime po ceni 16.000 SIT za delnico.
Prednostno pravico imajo v skladu z

določili statuta delničarji Banke Celje,
d.d., imetniki delnic na ime, ki s pisme-
nim sporočilom izjavijo, da sprejmejo po-
nudbo.

Ponudba veže ponudnika vse dokler jo
prvi izmed obstoječih delničarjev ne akcep-
tira.

Delničarji lahko svojo predkupno pravi-
co uveljavljajo do vključno 31. 7. 1998. Po
preteku roka bodo delnice pod enakimi po-
goji ponujene ostalim kupcem.

Ponudbe zbira Banka Celje, d.d., Ce-
lje, Sektor zakladništva, Vodnikova 2,
3000 Celje.

Banka Celje, d.d.

Sklepi o povečanju in zmanjšanju
kapitala

Ob-4306
Dne 12. 12. 1997 je bil na skupščini

družbenikov sprejet sklep o zmanjšanju os-
novnega kapitala. Osnovni kapital v višini
1.724,486.419 SIT se zmanjša za
1.722,986.419 SIT na 1,500.000 SIT.

Sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala
je bil v skladu s prvo alineo drugega od-
stavka 454. člena zakona o gospodarskih
družbah dvakrat objavljen v Uradnem listu
RS, in sicer v št. 81/97 in 82-87/97. Sk-
lep je bil objavljen tudi v časniku Delo z
dne 16. 12. 1997.

V skladu s prvo alineo drugega odstav-
ka 454. člena zakona o gospodarskih druž-
bah vas kot upnika, ki je naši družbi oseb-
no znan, vljudno pozivamo, da nam v roku
14 dni pisno sporočite ali soglašate z
zmanjšanjem osnovnega kapitala.

BTC Shopping center, d.o.o.

Sklici skupščin in nasprotni predlogi

Ob-4464
Na podlagi 283. člena zakona o gospo-

darskih družbah, 66. člena zakona o prev-
zemih in 38. člena statuta družbe sklicuje
direktor družbe Zdravilišče Moravske Topli-
ce, d.d., Kranjčeva 12, Moravske Toplice

4. sejo skupščine družbe
Zdravilišče Moravske Toplice, d.d.,
ki bo na sedežu družbe v sredo, 26. 8.

1998 ob 13. uri z naslednjim dnevnim re-
dom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles

Uprava in nadzorni svet družbe predla-
gata sprejem sklepa: ugotovi se, da je
skupščina sklepčna. Imenujejo se organi
skupščine v naslednji sestavi:

Predsedujoči: Leonardo F. Peklar, dipl.
prav.

Verifikacijska komisija: Marjan Kovač –
predsednik Branko Beznec in Marija Pucko
– člana.

Vabljeni notar je mag. Andrej Rošker.
2. Sprejem sprememb statuta družbe
Uprava in nadzorni svet predlagata, da

skupščina sprejme sklepe:
2.1. V predlagani vsebini se dopolni 3.

člen statuta.
2.2. V predlagani vsebini se spremeni 5.

odstavek 38. člena statuta.
Predlog sprememb statuta družbe je del-

ničarjem dostopen na sedežu družbe.
3. Sprejem letnega poročila za leto 1997

z mnenjem revizorja
Direktor in nadzorni svet predlagata na-

slednji sklep: na podlagi pozitivnega mne-
nja nadzornega sveta in mnenja pooblašče-
nega revizorja sprejme skupščina družbe
letno poročilo o poslovanju družbe za leto
1997.

4. Sprejem sklepa o ugotovitvi in delitvi
dobička za leto 1997

Direktor družbe in nadzorni svet predla-
gata sprejem sklepov:

4.1. Članom nadzornega sveta se za le-
to 1997 določi udeležba na dobičku v višini
2% od doseženega čistega dobička. Ude-
ležba na dobičku se razdeli med člane nad-
zornega sveta tako, da prejme  predsednik
20%, vsak član pa 10% skupnega zneska
udeležbe na dobičku.

4.2. Ugotovi se, da je družba v letu 1997
ustvarila čisti dobiček v višini
176,110.521,84 SIT.

Navedeni dobiček se razdeli:
– 56,983.738 SIT – plačilo dividend del-

ničarjem,
– 3,522.210,44 SIT – udeležba na do-

bičku članom nadzornega sveta,
– 115,604.573,40 – nerazporejeni do-

biček družbe.
Dividende se izplačajo do 30. 9. 1998

skupaj s pripadajočo revalorizacijo od 1. 1.
1998 do 30. 9. 1998.

Dividende se bodo izplačale zakonitim
imetnikom delnic, ki bodo kot delničarji vpi-
sani v knjigo delničarjev na dan 31. 8. 1998.

5. Obvestilo skupščini o zamenjavi člana
nadzornega sveta.

6. Imenovanje revizorja za leto 1998

Nadzorni svet družbe predlaga sklep: za
revizorja poslovanja družbe Zdravilišče Mo-
ravske Toplice, d.d., se za leto 1998 ime-
nuje revizijska hiša KPMG iz Ljubljane, Du-
najska 21.

7. Vprašanja delničarjev
Gradivo za sejo skupščine imajo delni-

čarji na voljo vsak delovnik med 11. in 14.
uro v tajništvu direktorja, na sedežu družbe.

Pogoj za udeležbo na skupščini in uve-
ljavljanje glasovalne pravice je, da delničarji
na podlagi 40. člena statuta družbe do
vključno 23. 7. 1998 pisno prijavijo svojo
udeležbo. Prijava se lahko pošlje tudi po
telefaksu št. 069/48-607.

Glasovalno pravico lahko uveljavljajo del-
ničarji, ki so lastniki delnic ob sklicu skupš-
čine. Pisna pooblastila se morajo deponirati
na sedežu družbe do vključno 23. 7. 1998.

Prihod na sejo se začne ob 12. uri, zato,
da delničarji podpišejo listino navzočih ter
prevzamejo glasovalne lističe.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se identificirajo z osebnim dokumentom in
pismenim pooblastilom, zastopniki pa tudi z
izpiskom iz sodnega registra.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo po-
novno zasedanje v istih prostorih uro ka-
sneje.

Zdravilišče Moravske Toplice, d.d.
direktor

Ob-4465
Na podlagi določil 21. člena statuta druž-

be Pionir Standard – gradbeništvo, d.d.,
uprava družbe sklicuje

17. redno skupščino
družbe Pionir Standard – gradbeništvo,

družba za gradnjo in inženiring, d.d.,
Novo mesto, Kočevarjeva 4,

ki bo v torek, 18. avgusta 1998 ob 10.
uri, v sejni sobi na sedežu družbe, Kočevar-
jeva 4, Novo mesto.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine delniške družbe,

ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih te-
les skupščine in potrditev notarja za sestavo
notarskega zapisnika.

Predlog sklepa: izvolijo se delovna tele-
sa skupščine po predlogu uprave in potrdi
se notar Andrej Tiran iz Novega mesta.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la za leto 1997

Predlog sklepa: skupščina sprejme let-
no poročilo za leto 1997 z mnenjem nad-
zornega sveta o rezultatih poslovanja in re-
vizijskim poročilom.

3. Obravnava in sprejem sklepa o delitvi
dobička.

Predlog sklepa: v letu 1997 znaša na
dan 31. 12. 1997 ugotovljeni čisti dobiček
družbe: 2,890.275,11 SIT in ostane neraz-
porejeni dobiček.

4. Obravnava in sprejem sklepa o ime-
novanju revizorja

Predlog sklepa: za izvedbo revizije raču-
novodskih izkazov družbe za poslovno leto
1998 se imenuje revizijska družba ITEO Re-
vizija, d.o.o., Ljubljana.

5. Obravnava in sprejem sklepa o razši-
ritvi dejavnosti

Predlog sklepa: dejavnost družbe se raz-
širi z naslednjo dejavnostjo: I/60.230 Drug
kopenski potniški promet.
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6. Razrešitev dveh članov nadzornega
sveta na lastno željo

Predlog sklepa: skupščina razreši člane
nadzornega sveta Andreja Eršteta in Jožeta
Preskarja.

7. Odpoklic štirih članov nadzornega
sveta

Predlog sklepa: skupščina odpokliče
člane nadzornega sveta: Egidij Skube, Bo-
ris Škedelj, Igor Čampa in Zvone Novina.

8. Obravnava in sprejem sklepa o spre-
membah statuta družbe ter določitev pre-
čiščenega besedila statuta

Predlog sklepa: sprejme se spremembe
in dopolnitve statuta in prečiščeno besedilo
statuta.

9. Izvolitev novih članov nadzornega sveta
Predlog sklepa: po predlogu nadzorne-

ga sveta skupščina družbe izvoli nove člane
nadzornega sveta.

Pravico udeležbe na skupščini in uresni-
čevanja glasovalne pravice na skupščini
imajo delničarji, ki so vpisani v delniško knji-
go najmanj 20 dni pred zasedanjem skupš-
čine in njihovi pooblaščenci, če najkasneje
3 dni pred zasedanjem skupščine v tajniš-
tvu uprave pisno prijavijo svojo udeležbo.

Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled v tajništvu uprave družbe na sede-
žu v Novem mestu, Kočevarjeva 4, delovne
dni od 18. julija do 17. avgusta 1998, od 9.
do 12. ure.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo po-
novno zasedanje skupščine istega dne, to
je 18. avgusta 1998, ob 11. uri v isti dvora-
ni. Na ponovnem zasedanju bo skupščina
veljavno odločala ne glede na višino zasto-
panega osnovnega kapitala.

Pionir Standard gradbeništvo, d.d.
uprava

Ob-4466
Protech, Podjetje za projektiranje, inže-

niring, gradnjo in vodenje investicijskih pro-
jektov, d.d., Maribor, Ulica Vita Kraigherja
5/V, Maribor, sklicuje

6. redno letno zasedanje skupščine
družbe Protech, d.d.,

ki bo dne 10. 8. 1998 ob 11. uri na
sedežu družbe, Ulica Vita Kraigherja 5, v
Mariboru.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
skupščine

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine in potrdi predlagani dnevni red.

2. Izvolitev delovnih teles skupščine
Predlog sklepa: na predlog uprave

skupščina izvoli predsednika skupščine in
verifikacijsko komisijo ter ugotovi prisotnost
notarja.

3. Obravnava in sprejem poslovnega po-
ročila za leto 1997

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta skupš-
čina sprejme poslovno poročilo družbe za
leto 1997.

4. Obravnava in sprejem poročila revizij-
skega organa za poslovno leto 1997

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta skupš-
čina sprejme revizijsko poročilo za leto
1997.

5. Obravnava in sprejem predloga skle-
pa o razporeditvi čistega dobička za leto
1997

Predlog sklepa: na predlog uprave in
ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta
skupščina sprejme sklep o razporeditvi či-
stega dobička za leto 1997, kot je predla-
gano.

6. Obravnava in sprejem povečanja os-
novnega kapitala družbe

A. Povečanje osnovnega kapitala druž-
be iz sredstev družbe

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina sprejme pove-
čanje osnovnega kapitala družbe iz sred-
stev družbe.

B. Povečanje osnovnega kapitala druž-
be z novimi vložki

Predlog sklepa: skupščina sprejme po-
večanje osnovnega kapitala družbe z novimi
vložki.

7. Volitev članov nadzornega sveta druž-
be

Predlog sklepa: na predlog delničarjev
skupščina izvoli tri člane nadzornega sveta.

8. Imenovanje revizijskega organa za le-
to 1998

Predlog sklepa: skupščina imenuje revi-
zorja za leto 1998 revizijsko hišo KPMG
Slovenija.

9. Obravnava in sprejem predloga spre-
memb statuta družbe

Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-
lagane spremembe statuta ter na podlagi
vseh sprememb sprejme prečiščeno bese-
dilo statuta.

9. Vprašanja in pobude delničarjev
Skupščine se lahko udeležijo in na njej

glasujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in
zakoniti zastopniki (pooblastilo mora biti pi-
sno), ki bodo svojo udeležbo prijavili na se-
dežu družbe najmanj eno uro pred začet-
kom zasedanja skupščine.

Glasovalna pravica se uresničuje glede
na nominalne zneske delnic.

Delničarji imajo v enem tednu po objavi
sklica skupščina pri družbi pravico pisno
predlagati dopolnitev dnevnega reda in po-
dati nove oziroma nasprotne predloge skle-
pov.

Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe, v Mariboru, Uli-
ca Vita Kraigherja 5, vsak delovnik od 8. do
12. ure od dneva objave sklica skupščine
do vključno dneva zasedanja skupščine.

Protech, d.d., Maribor
direktor družbe

Št. 1100/1624 Ob-4467
Na podlagi 7.3. člena statuta družbe Is-

krainvest, d.d., sklicuje uprava

3. skupščino delničarjev,

ki bo dne 23. 7. 1998 ob 14. uri v sejni
sobi družbe, Stegne 25a, v Ljubljani z na-
slednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev organov skupščine

Predlog sklepa: izvoli se predsednik
skupščine, zapisnikar, dva preštevalca gla-
sov in notar.

2. Obravnava in sprejem poslovnega po-
ročila, revizorskega poročila in mnenja nad-
zornega sveta za leto 1997.

Predlog sklepa: sprejme se poslovno po-
ročilo uprave in revizorsko poročilo za leto
1997.

3. Sklepanje o delitvi dobička za leto
1997 na predlog uprave in na podlagi mne-
nja nadzornega sveta

Predlog sklepa: dobiček za leto 1997
se razdeli:

– v rezerve – 8,411.000 SIT,
– nerazporejenega ostane – 7,000.000

SIT.
4. Imenovanje revizorja družbe za leto

1998
Predlog sklepa: za pooblaščeno revizij-

sko družbo za leto 1998, skupščina imenu-
je družbo Texima–Konta, d.o.o., Moste
74b, Žirovnica.

5. Oblikovanje sklada lastnih delnic
Predlog sklepa: z namenom, da bo druž-

ba skladno s 1. in 2. alinejo 1. odstavka
240. člena ZGD lahko kupovala lastne del-
nice, se v okviru rezerv oblikuje sklad last-
nih delnic v višini do 10% osnovnega kapita-
la, to je do 13,923.000 SIT. Pravila poslo-
vanja s skladom lastnih delnic sprejme Nad-
zorni svet družbe.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled na sedežu druž-
be v Ljubljani, Stegne 25a, v tajništvu vsak
delovni dan med 11. in 14. uro.

Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v 7 dneh
po objavi tega sklica v tajništvu uprave del-
niške družbe.

Skupščine se lahko udeležijo vsi delni-
čarji skladno s statutom oziroma njihovi
pooblaščenci in zastopniki.

Delničarji, njihovi pooblaščenci in za-
stopniki naj pisno prijavijo svojo udeležbo
najkasneje 3 dni pred sejo skupščine.

Delničarji glasujejo osebno, po pooblaš-
čencu ali zastopniku na podlagi glasovnice,
ki jo prejme delničar ob vstopu v skupščin-
ske prostore, ko tudi podpišejo seznam pri-
sotnosti udeležencev.

Pooblastilo mora biti pisno.
Delničarje prosimo, da pridejo na skupš-

čino pred pričetkom, zaradi evidence in
prevzema glasovnic.

Če skupščina ob objavljeni uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 15. uri v istih prostorih. Skupščina bo
takrat veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.

Iskrainvest, d.d., Ljubljana
glavni direktor

Ob-4468
Na podlagi 7.3. člena statuta družbe Zar-

ja Kovinooprema, d.d., Petrovče, uprava
sklicuje

2. skupščino družbe
Zarja Kovinooprema, d.d., Petrovče,
ki bo 19. avgusta 1998 ob 13. uri v

prostorih jedilnice družbe Zarja v Petrovčah
z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev orga-
nov skupščine

Predlog sklepa uprave: ugotovi se
sklepčnost skupščine, izvoli predsedujoče-
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ga skupščine in verifikacijsko komisijo v se-
stavi predsednika in dveh preštevalcev gla-
sov. Seji bo prisostvoval vabljeni notar.

2. Potrditev 4. točke 1. skupščine,
24. 7. 1997

Predlog sklepa uprave: sprejme se po-
ročilo uprave o poslovanju podjetja za leto
1996.

3. Sprejem letnega poročila za leto
1997 z mnenjem revizorja

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta je predlog sklepa uprave: sprejme se
poročilo uprave o poslovanju podjetja za l.
1997 v predloženem besedilu.

4. Sprejem sklepa o pokrivanju izgube
za leto 1993 iz rezerv

Predlog sklepa uprave: sprejme se sk-
lep o pokrivanju izgube za leto 1993 iz re-
zerv v višini 3,949.000 SIT.

5. Imenovanje revizorske hiše
Predlog sklepa: za finančnega revizorja

družbe za leto 1998 se imenuje revizorska
hiša START, d.o.o., Jadranska 18, Ljublja-
na.

6. Sprejem sklepa o spremembi in do-
polnitvi statuta

Po predlogu nadzornega  sveta skupšči-
na sprejme sklep: spremembe statuta pod
zap. št. 4. in 5., kot sledi:

4. Osnovni kapital
4.2. Spremeni se lastnik navadnih

delnic z oznako A serijskih številk od 13.302
do 22.961 v skupni nominalni vrednosti
9,660.000 SIT 20% dr. kap.

– črta se Sklad RS za razvoj in se
vpiše NFD 1 na podlagi listine o nakupu
delnic.

Organi družbe
5. Uprava
5.3. Uprava družbe ima enega člana.

Mandat člana uprave traja do 5 let z mož-
nostjo ponovnega imenovanja

5.4. Družbo predstavlja in zastopa
predsednik uprave neomejeno (ostalo se
črta)

Črta se člen 5.5. stari, na novo se
vpiše

Nadzorni svet lahko predčasno odpo-
kliče člana uprave.

5.7. se črta
5.8. se preštevilči v člen 5.7.
5.9. se preštevilči v člen 5.8.

Sklep o potrditvi statuta Zarja Kovinoo-
prema, d.d., Petrovče v skladu zakona o
gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št.
30/93). Nadzorni svet se pooblasti, da be-
sedilo statuta (pogodbe) uskladi s sprejeti-
mi spremembami in dopolnitvami statuta
(pogodbe) in izdela njegovo prečiščeno be-
sedilo s preštevilčenjem členov.

7. Razrešitev in imenovanje člana nad-
zornega sveta

8. Predlog in sprejetje sejnine za člane
nadzornega sveta

Predlog sklepa: sejnina za člane nadzor-
nega sveta znaša:

– za predsednika nadzornega sveta
18.800 SIT,

– za člane nadzornega sveta 14.100
SIT.

9. Vprašanja in predlogi delničarjev
Gradivo za skupščino, s predlogi skle-

pov delničarjem, so na voljo v tajništvu
uprave v Petrovčah 21, vsak delovnik od
9. do 12. ure v času od dneva objave

dnevnega reda, do vključno dneva zaseda-
nja skupščine.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Nasprotni predlogi delničarjev, k posa-
meznim točkam dnevnega reda, morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku 7
dni po objavi tega sklica v tajništvu uprave
delniške družbe.

Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne eno uro za prvim sklicem z istim dnevnim
redom. V tem primeru bo skupščina veljav-
no odločala ne glede na višino zastopanega
kapitala.

Zarja Kovinooprema, d.d.,
predsednik uprave

Št. 79 Ob-4469
Napredek, Trgovina d.d., Domžale, upra-

va družbe na podlagi 283. člena ZGD skli-
cuje

5. skupščino družbe

v ponedeljek 10. 8. 1998 ob 9. uri na
sedežu družbe v Domžalah, Ljubljanska 64.

Dnevni red:
1. Odprtje skupščine in imenovanje de-

lovnih teles
Uprava družbe predlaga sprejem nasled-

njega sklepa: za sestavo notarskega zapisa
se pooblasti Majdo Lokošek, notarko v
Domžalah. Za preštevalki glasov se določi
Emo Kokalj Prelc in Jano Cedilnik.

2. Sprejem poslovnega poročila za leto
1997

Uprava in nadzorni svet predlagata spre-
jem naslednjega sklepa: sprejme se poslov-
no poročilo za leto 1997.

3. Sklepanje o uporabi dobička
Uprava in nadzorni svet predlagata spre-

jem sklepa: sprejme se sklep o uporabi do-
bička po predlogu uprave.

4. Imenovanje revizorja
Nadzorni svet predlaga sprejem sklepa:

za revizorja se imenuje Jakob Mavsar, v
okviru njegove revizijske hiše.

5. Sklepanje o spremembi statuta
Uprava in nadzorni svet predlagata spre-

jem sklepa: dopolni se dejavnost družbe,
kot je navedeno v predlogu uprave.

6. Sklepanje o plačilu članom nadzorne-
ga sveta

Uprava predlaga sprejem sklepa: sprej-
me se sklep o plačilu članom nadzornega
sveta po predlogu uprave.

7. Sprejem gospodarskega načrta za le-
to 1998

Uprava in nadzorni svet predlagata spre-
jem sklepa: sprejme se gospodarski načrt
za leto 1998.

Gradivo za skupščino in predlog za spre-
membo statuta je delničarjem na vpogled
na sedežu družbe v Domžalah, Ljubljanska
64, in sicer vse delovnike, razen sobot, od
9. do 12. ure.

Predlogi delničarjev so lahko le pisni,
obrazloženi in vloženi v enem tednu po ob-
javi tega sklica na sedežu družbe.

Udeležba na skupščini: skupščine se
lahko udeležijo delničarji navadnih delnic z
oznako A, B, C, D in G, njihovi pooblaščen-

ci in zastopniki, če najkasneje tri dni pred
zasedanjem skupščine pisno prijavijo upravi
družbe svojo udeležbo na skupščini. Ude-
ležba na skupščini je pogojena s predloži-
tvijo potrdila o delnicah pri vstopu v prostor,
kjer bo potekala skupščina. Vsaka delnica
daje delničarju en glas.

Člani uprave in člani nadzornega sveta
se lahko udeležijo skupščine, tudi če niso
delničarji.

Prostor, v katerem bo skupščina, bo od-
prt 30 minut pred pričetkom zasedanja. Če
skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje naslednjega dne ob isti
uri in v istem prostoru. Ob ponovnem sklicu
bo skupščina sklepala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.

Navodila za glasovanje: o vseh točkah
dnevnega reda je glasovanje javno.

Predlagane sklepe sprejemajo delničarji
z navadno večino oddanih glasov, razen
sklepa o spremembi stauta, ko je potrebna
večina 3/4 pri sklepanju zastopanega os-
novnega kapitala.

Glasuje se osebno oziroma po pooblaš-
čencu ali zastopniku na podlagi glasovnice,
ki jo sprejme delničar ob vstopu v dvorano.
Pooblastilo mora biti pisno.

Napredek, Trgovina, d.d., Domžale
gen. direktor

Št. 2304 Ob-4470
Na podlagi 5.6 točke statuta družbe Živi-

la Kranj, trgovina in gostinstvo, d.d., Naklo,
Cesta na Okroglo 3, sklicujem

4. skupščino
delniške družbe Živila Kranj, d.d.,

Naklo,
ki bo v torek, 8. 9. 1998, s pričetkom

ob 10. uri, v sejni sobi, na sedežu družbe v
Naklem, Cesta na Okroglo 3, z naslednjim
dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.

Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupš-
čina sklepčna.

Izvolijo se predsednik skupščine in dve
preštevalki glasov ter se imenuje zapisnika-
rica po predlogu sklicatelja. Na seji skupš-
čine je prisotna vabljena notarka.

2. Sprejem letnega poročila o poslova-
nju družbe v letu 1997.

Predlog sklepa: skupščina sprejme let-
no poročilo o poslovanju družbe v letu 1997
skupaj z revizorjevim poročilom in mnenjem
nadzornega sveta.

3. Uporaba in razdelitev dobička.
Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-

lagano razdelitev čistega dobička in predla-
gano višino dividende. Dividende bodo iz-
plačane delničarjem, ki so na dan sklica
skupščine, vpisani v delniški knjigi, izplačilo
pa bo izvršeno v prvem tednu meseca de-
cembra 1998.

4. Imenovanje revizorja družbe.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za

leto 1998 se imenuje revizorska hiša Coo-
pers & Lybrand, d.d., Ljubljana.

5. Uporaba lastnih delnic zaradi prepre-
čitve hude in neposredne škode.

Predlog sklepa: skupščina se seznani s
poročilom uprave o uporabi lastnih delnic
zaradi preprečitve hude in neposredne
škode.
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Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda.

Vsak nov predlog delničarjev mora biti
predložen v pisni obliki, obrazložen in vlo-
žen v roku 7 dni po objavi tega sklica.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji

navadnih delnic z oznako A, B in C oziroma
njihovi pooblaščenci in zastopniki, če naj-
kasneje 4. 9. 1998 pisno prijavijo upravi
družbe svojo udeležbo na skupščini. Poob-
laščenci morajo prijavi priložiti tudi pisno
pooblastilo.

Organizirano zbirana pooblastila morajo
biti izdana po postopku in z vsebino po za-
konu o prevzemih.

Vsaka delnica daje delničarju en glas.
Uprava družbe in člani nadzornega sveta

se lahko udeležijo skupščine, tudi če niso
delničarji.

Navodilo za glasovanje
O vseh točkah dnevnega reda se glasu-

je z glasovnicami.
Glasuje se lahko:
– z osebno udeležbo po predhodni pri-

javi,
– s pooblastilom.
Gradivo je na vpogled v pisarni pomoč-

nika direktorja družbe za splošno področje
na sedežu družbe v Naklem, Cesta na Okro-
glo 3, vse delavnike, od 3. 8. 1998 do 4. 9.
1998, in sicer med 10. in 12. uro.

Prostor za skupščino bo odprt 30 minut
pred začetkom zasedanja skupščine. Če
skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno za-
sedanje istega dne ob 11. uri, v istem pro-
storu in z istim dnevnim redom. Skupščina
bo takrat veljavno odločala ne glede na viši-
no zastopanega osnovnega kapitala.

Vljudno vabljeni!
Živila Kranj, d.d.

uprava družbe

Ob-4471
Na podlagi 16. člena statuta Zavaroval-

nice Concordia, d.d., Ljubljana in drugega
odstavka 283. člena zakona o gospodar-
skih družbah uprava Zavarovalnice Concor-
dia, d.d., sklicuje

skupščino,
Zavarovalnice Concordia, d.d.,

Ljubljana, Trg republike 3,

ki bo v ponedeljek, 3. 8. 1998 ob 10.
uri, v konferenčni dvorani poslovne stavbe
LB Propria, Trg republike 3 (14. nadstrop-
je), Ljubljana.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost

skupščine, izvoli se predsedujočega skupš-
čine in sprejme se predlog o imenovanju
zapisnikarja in notarja.

2. Sprejem letnega poročila uprave z
mnenjem nadzornega sveta in mnenjem re-
vizijske hiše za leto 1997.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo uprave o poslovanju Zavarovalnice Con-
cordia, d.d., v letu 1997, z mnenjem nad-
zornega sveta in mnenjem revizijske hiše v
predlaganem besedilu.

3. Sklep o pokrivanju izgube poslovne-

ga leta.
Predlog sklepa: izkazana izguba za po-

slovno leto 1997 v višini 167,874.485 SIT
ostane nepokrita. Pokrije se iz pozitivnih
rezultatov v naslednjih 5 letih.

4. Spremembe statuta Zavarovalnice
Concordia, d.d.

Predlog sklepa: sprejme se sklep o spre-
membi statuta družbe v predlaganem bese-
dilu.

5. Razrešitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: razrešijo se predsednik

in člani nadzornega sveta: Gorazd Čuk, Mi-
lena Sedovnik, Jasna Slapničar, Stanislav
Plavec, Marko Vresk, Janez Mihelj, Janez
Maksimiljan Senčar.

6. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za člane nadzornega

sveta se za štiriletno mandatno obdobje ime-
nujejo: Janez Maksimiljan Senčar, Tomaž
Košir, Iztok Pečnik, Renato Frelih, Gorazd
Čuk.

7. Imenovanje revizorja za poslovno leto
1998.

Predlog sklepa: za revidiranje poslova-
nja in računovodskih izkazov Zavarovalni-
ce Concordia, d.d., za leto 1998, se ime-
nuje revizijska hiša po predlogu nadzorne-
ga sveta.

8. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Nasprotni predlogi delničarjev k posa-

mezni točki dnevnega reda morajo biti v
pisni obliki, obrazloženi in posredovani taj-
ništvu uprave družbe v enem tednu po obja-
vi sklica skupščine.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-

vadnih delnic, njihovi pooblaščenci ali za-
stopniki. Slednji morajo predložiti pisno
pooblastilo na dan zasedanja skupščine.

Skupščine se lahko udeležijo in uveljav-
ljajo glasovalno pravico vsi delničarji, njihovi
pooblaščenci ali zastopniki, ki so na dan
skupščine vpisani v delniško knjigo Zavaro-
valnice Concordia, d.d. Na dan seje skupš-
čine se morajo udeleženci prijaviti v sejni
sobi, kjer bo potekala skupščina.

Gradivo za skupščino je delničarjem do-
stopno na sedežu Zavarovalnice Concor-
dia, d.d., Ljubljana, Trg republike 3, v de-
lovnem času (v tajništvu) od objave dalje.

Ponovno zasedanje skupščine
Če skupščina ob sklicu ne bo sklepčna,

bo ponovno sklepanje istega dne ob 11.
uri, v istem prostoru. Skupščina bo takrat
veljavno odločala ne glede na višino zasto-
panega kapitala.

Zavarovalnica Concordia, d.d.
uprava

Ob-4472
Na podlagi 7.3.3. točke statuta delniške

družbe SVEA Lesna industrija, d.d., Zagorje
ob Savi sklicuje uprava

4. skupščino delničarjev
družbe SVEA, d.d., Zagorje ob Savi,
ki bo dne 10. 8. 1998 ob 12. uri, v

konferenčni sobi družbe, Cesta 20. julija
23, Zagorje ob Savi, z naslednjim dnevnim
redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.

Predlog sklepa:

– ugotovi se sklepčnost skupščine,
– izvolijo se predsednik skupščine in dva

preštevalca glasov,
– imenuje se notar.
2. Poročilo o poslovanju družbe za leto

1997 z mnenjem revizorske hiše Coopers
& Lybrand in mnenjem nadzornega sveta.

Predlog sklepa: skupščina sprejme po-
slovno poročilo za leto 1997 z izkazom izi-
da in bilanco stanj, mnenjem revizorske hi-
še Coopers & Laybrand in mnenjem nad-
zornega sveta.

3. Razporeditev dobička za leto 1995,
1996 in 1997.

Predlog sklepa: na predlog uprave in z
mnenjem nadzornega sveta skupščina
sprejme sklep o razporeditvi dobička v pred-
laganem besedilu.

4. Ustanovitev sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta se v skladu z zakonom
ustanovi sklad lastnih delnic.

5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za revidiranje računovodskih izka-
zov za leto 1998 imenuje predlagano revi-
zijsko družbo.

Popolno gradivo k posameznim točkam
dnevnega reda lahko delničarji vpogledajo
na sedežu družbe Cesta 20. julija 23, Za-
gorje ob Savi, vsak delovnik od 8. do 12.
ure.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, če naj-
kasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine
pisno prijavijo upravi družbe svojo udelež-
bo na skupščini. Pooblastilo mora biti pi-
sno.

Če bo sklic skupščine neuspešen, se
skupščina sklicuje ponovno istega dne ob
13. uri v istem prostoru. Po ponovnem skli-
cu bo skupščina veljavno odločala ne glede
na višino zastopanega kapitala.

SVEA Lesna industrija, d.d.,
Zagorje ob Savi

uprava

Ob-4474
Na podlagi 36. točke statuta družbe

Modna konfekcija IDEAL, d.d., Nova Gori-
ca, sklicuje začasna uprava družbe

1. redno skupščino
Modne konfekcije IDEAL, d.d., Nova

Gorica,
ki bo dne 19. 8. 1998 ob 16. uri, v

prostorih družbe v Novi Gorici, Cesta 25.
junija 22.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev nav-

zočnosti in izvolitev delovnih teles skupš-
čine.

Predlog sklepa začasne uprave: ugotovi
se sklepčnost skupščine, izvoli predlagani
predsednik skupščine in preštevalec gla-
sov.

Na seji bo prisotna notarka Lučovnik Eva
za sestavo zapisnika skupščine v notarski
obliki.

2. Sprejem letnega poročila za leto
1997.

Predlog sklepa začasne uprave: na pred-
log začasne uprave in na podlagi mnenja
začasnega nadzornega sveta se sprejme let-
no poročilo uprave za leto 1997.
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3. Obravnava in odločanje o poravnava-
nju izgube iz preteklih let in leta 1997.

Predlog sklepa začasne uprave: ugo-
tovljena izguba iz let 1995, 1996 in leta
1997 v skupnem znesku 65,703.000 SIT
se pokrije z odpisi sestavnih delov kapita-
la razen osnovnega kapitala in zneska re-
zerv.

4. Imenovanje revizorja za revidiranje ra-
čunovodskih izkazov za leto 1998.

Predlog sklepa začasnega nadzornega
sveta: za revidiranje računovodskih izkazov
za poslovno leto 1998 se imenuje revizijska
hiša AB-REV Družba za revidiranje, d.o.o.,
Nova Gorica.

5. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa začasnega nadzornega

sveta: za člane nadzornega sveta se imenu-
jejo naslednji člani:

– Matijaševič Ivan,
– Kos Adrijana,
– Božič Irena,
– Hadalin Zorana,
– Tomažič Lidija.
6. Nagrada in sejnina članom nadzorne-

ga sveta.
Predlog sklepa začasne uprave: za ude-

ležbo na seji pripada predsedniku in čla-
nom nadzornega sveta nagrada in sejnina v
neto višini 20.000 SIT predsedniku in
10.000 SIT članom.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki, pisno pri-
javijo (osebno ali s priporočeno pošiljko)
najmanj 3 dni pred zasedanjem skupščine v
tajništvu družbe v Novi Gorici, Cesta 25.
junija 22.

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
na seznamu prisotnih delničarjev potrdili
svojo prisotnost.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumen-
tom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastop-
nik pa še z izpisom iz sodnega registra ali s
sklepom o imenovanju.

Nasprotni predlogi
Morebitne nasprotne predloge k posa-

meznim točkam dnevnega reda naj delni-
čarji pisno sporočijo upravi v enem tednu
po objavi sklica skupščine. Predloženi nas-
protni predlogi morajo biti obrazloženi.

Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne eno uro za prvim sklicem z enakim dnev-
nim redom. V tem primeru bo skupščina
veljavno odločala ne glede na višino zasto-
panega osnovnega kapitala.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem v tajništvu uprave
družbe v Novi Gorici, Cesta 25. junija 22,
vsak delovnik od 8. do 12. ure, od dneva
objave sklica skupščine do vključno dneva
zasedanja skupščine.

Modna konfekcija
Ideal, d.d., Nova Gorica

začasna uprava

Št. 4/98 Ob-4488
Uprava Maksime 1, pooblaščene inve-

sticijske družbe, d.d., pooblaščena investi-

cijska družba, Ljubljana, Šubičeva 2 na pod-
lagi statuta družbe, zakona o investicijskih
skladih in družbah za upravljanje, zakona o
gospodarskih družbah v soglasju z nadzor-
nim svetom sklicuje

5. letno skupščino
Maksime 1, pooblaščene investicijske

družbe, d.d., Ljubljana,
ki bo v ponedeljek, dne 10. 8.1998 ob

8. uri v sejni dvorani na Šubičevi 2 v Ljub-
ljani.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev pred-

sednika, dveh preštevalcev glasov in no-
tarja.

Predlog sklepa: skupščina potrdi pred-
sednika, preštevalca glasov in notarja v skla-
du s predlogom sklicatelja skupščine.

2. Ugotovitev sklepčnosti skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se ugotovitveni

sklep o sklepčnosti skupščine.
3. Obravnava in sprejem letnega poroči-

la o poslovanju družbe Maksima 1, d.d.,
Ljubljana za leto 1997.

Predlog sklepa: skupščina sprejme let-
no poročilo o poslovanju družbe Maksima
1, d.d., Ljubljana za leto 1997 v predloženi
vsebini.

4. Združitev Maksime 1 d.d., Ljubljana,
Maksime 2 d.d., Ljubljana in Maksime 3
d.d., Ljubljana

I. Poročilo uprave družbe o pripojitvi
Maksime 2 d.d., Ljubljana in Maksime 3
d.d., Ljubljana k Maksimi 1 d.d., Ljubljana

Predlog sklepa: Skupščina soglaša s po-
ročilom uprave o pripojitvi Maksime 2 d.d.,
Ljubljana in Maksime 3 d.d., Ljubljana k
Maksimi 1 d.d., Ljubljana, ki postane kot
priloga sestavni del tega sklepa.

II. Seznanitev skupščine z rezultati pri-
pojitvene revizije, ki jo je izdelala pooblašče-
na revizijska družba Coopers in Lybrand,
d.d., Ljubljana k pogodbi o pripojitvi.

Predlog sklepa: Skupščina se seznani z
rezultati pripojitvene revizije, ki jo je izdelala
pooblaščena revizijska družba Coopers in
Lybrand, d.d., Ljubljana k pogodbi o pripo-
jitvi.

III. Sklep o pripojitvi in potrditev po-
godbe o pripojitvi, sklenjene med Maksi-
mo 1 d.d., Ljubljana kot prevzemno druž-
bo in Maksimo 2 d.d., Ljubljana ter Mak-
simo 3 d.d., Ljubljana kot prevzetima druž-
bama.

Predlogi sklepov:
a) Maksima 1 d.d., Ljubljana kot prev-

zemna družba sprejme pripojitev Maksime
2 d.d., Ljubljana in Maksime 3 d.d., Ljublja-
na po stanju po zaključni bilanci na dan 31.
12. 1997, pri čemer se pri Maksimi 3 d.d.,
Ljubljana upošteva tudi njena druga emisija
delnic, ki je bila vpisana v sodni register z
dnem 17. 3. 1998.

b) Skupščina potrjuje pogodbo o pripoji-
tvi, sklenjeno med Maksimo 1 d.d., Ljublja-
na kot prevzemno družbo in Maksimo 2
d.d., Ljubljana ter Maksimo 3 d.d., Ljublja-
na kot prevzetima družbama.

5. Sprejem sklepa o povečanju osnov-
nega in odobrenega kapitala s spremembo
statuta

Predlogi sklepov:
I. Osnovni kapital Maksime 1 d.d., Ljub-

ljana se zaradi pripojitve poveča za

11.873,136.000 SIT oziroma 11,873.136
navadnih delnic v nominalni vrednosti 1.000
SIT tako, da bo celotni osnovni kapital Mak-
sime 1 d.d., Ljubljana po pripojitvi znašal
20.923,136.000 SIT oziroma 20.923.136
delnic, ki dajejo njihovim imetnikom:

– pravico do udeležbe pri upravljanju
družbe,

– sorazmerne dividende iz dobička, ki je
namenjen za izplačilo dividend,

– v primeru likvidacije pravico do soraz-
mernega dela iz preostanka likvidacijske
mase.

Delnice se izdajo delničarjem Maksime
2 d.d., Ljubljana in Maksime 3 d.d., Ljublja-
na v zameno za prenešeno premoženje na
Maksimo 1 d.d., Ljubljana na podlagi po-
godbe o pripojitvi.

II. Skupščina sprejme zaradi pripojitve
sklep o povečanju odobrenega kapitala
Maksime 1 d.d., Ljubljana za
593,657.000 SIT oziroma 593.657 delnic
tako, da bo celotni odobreni kapital Maksi-
me 1 d.d., Ljubljana po pripojitvi znašal
1.046,157.000 SIT oziroma 1,046.157
delnic.

III. Skupščina sprejme predlagane spre-
membe in dopolnitve statuta v predloženi
obliki.

IV. Skupščina sprejme prečiščeno be-
sedilo statuta v predloženi obliki.

6. Imenovanje revizorja za poslovno leto
1998

Predlog sklepa: za revizorja za poslovno
leto 1998 se imenuje revizijska družba Coo-
pers in Lybrand, d.d., Ljubljana.

7. Izvolitev članov nadzornega sveta
Predlog sklepa: skupščina razrešuje na-

slednje člane nadzornega sveta: Sonja Ja-
nežič, Ilja Medič in Anton Matjašič. Skupšči-
na imenuje nove člane nadzornega sveta, in
sicer Sonja Janežič, Vinko Gobec in Aleš
Ocepek.

Glasovanje in udeležba na skupščini
Seje skupščine se lahko udeležijo vsi

delničarji na dan 3. 8. 1998 ali njihovi
pooblaščeni zastopniki, ki svojo udeležbo
na skupščini pisno prijavijo družbi vsaj tri
dni pred zasedanjem skupščine. Poob-
lastilo mora biti notarsko overjeno in
družbi predloženo vsaj tri dni pred zase-
danjem skupščine. Prijava bo veljavna s
predložitvijo kopije veljavne lastninske na-
kaznice in vpisnice imetnika ali zastopni-
ka, ki je izpolnjena na Maksimo 1, d.d.,
Ljubljana, oziroma potrdila o lastništvu del-
nic Maksime 1, d.d., Ljubljana. Udeležen-
ci lahko dvignejo glasovnice, ki so hkrati
tudi vstopnice, eno uro pred začetkom
skupščine.

Če skupščina ob prvem sklicu ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne istega dne ob 8.30 na istem mestu.
Skupščina bo v tem primeru sklepala ne
glede na višino zastopanega osnovnega ka-
pitala.

Gradivo v zvezi s predlaganim dnevnim
redom je na vpogled vsem delničarjem Mak-
sime 1 d.d., Ljubljana, v prostorih LB Mak-
sime d.o.o., družbe za upravljanje, Ljublja-
na, Šubičeva 2 vsak delovni dan do skupšči-
ne med 10. in 12. uro.

Maksima 1 d.d., Ljubljana
pooblaščena investicijska družba

uprava družbe
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Št. 4/98 Ob-4489
Uprava Maksima 2, pooblaščene inve-

sticijske družbe, d.d., Ljubljana, Šubičeva 2
na podlagi statuta družbe, zakona o investi-
cijskih skladih in družbah za upravljanje, za-
kona o gospodarskih družbah v soglasju z
nadzornim svetom sklicuje

4. letno skupščino
Maksime 2, pooblaščene investicijske

družbe, d.d., Ljubljana,
ki bo v ponedeljek, dne 10. 8. 1998 ob

10. uri v sejni dvorani na Šubičevi 2 v Ljub-
ljani.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev pred-

sednika, dveh preštevalcev glasov in no-
tarja

Predlog sklepa: skupščina potrdi pred-
sednika, preštevalca glasov in notarja v skla-
du s predlogom sklicatelja skupščine.

2. Ugotovitev sklepčnosti skupščine:
Predlog sklepa: sprejme se ugotovitveni

sklep o sklepčnosti skupščine.
3. Obravnava in sprejem letnega poroči-

la o poslovanju družbe Maksima 2, d.d.,
Ljubljana za leto 1997

Predlog sklepa: skupščina sprejme let-
no poročilo o poslovanju družbe Maksima
2, d.d., Ljubljana za leto 1997 v predloženi
vsebini.

4. Pripojitev Maksime 2 d.d., Ljubljana k
Maksimi 1 d.d., Ljubljana

I. Poročilo uprave družbe o pripojitvi
Maksime 2 d.d., Ljubljana k Maksimi 1 d.d.,
Ljubljana

Predlog sklepa: skupščina soglaša s po-
ročilom uprave o pripojitvi Maksime 2 d.d.,
Ljubljana k Maksimi 1 d.d., Ljubljana, ki po-
stane kot priloga sestavni del tega sklepa.

II. Seznanitev skupščine z rezultati pri-
pojitvene revizije, ki jo je izdelala pooblašče-
na revizijska družba Coopers in Lybrand,
d.d., Ljubljana k pogodbi o pripojitvi.

Predlog sklepa: skupščina se seznani z
rezultati pripojitvene revizije, ki jo je izdelala
pooblaščena revizijska družba Coopers in
Lybrand, d.d., Ljubljana k pogodbi o pripo-
jitvi.

III. Sklep o pripojitvi in potrditev pogod-
be o pripojitvi, sklenjeno med Maksimo 1
d.d., Ljubljana kot prevzemno družbo in
Maksimo 2 d.d., Ljubljana ter Maksimo 3
d.d., Ljubljana kot prevzetima družbama.

Predlogi sklepov:
a) Maksima 2 d.d., Ljubljana se pripoji k

Maksimi 1 d.d., Ljubljana.
b) Skupščina potrjuje pogodbo o pripoji-

tvi, sklenjene med Maksimo 1 d.d., Ljublja-
na kot prevzemno družbo in Maksimo 2
d.d., Ljubljana ter Maksimo 3 d.d., Ljublja-
na kot prevzetima družbama.

c) Z dnem vpisa pripojitve po prevzemni
družbi v sodni register, Maksima 2 d.d.,
Ljubljana preneha obstajati.

IV. Imenovanje zastopnika za prejem del-
nic.

Predlog sklepa: za zastopnika za prejem
delnic po 2. odstavku 521. člena zakona o
gospodarskih družbah se imenuje Bojan Pe-
tan, Žaucerjeva ulica 20, Ljubljana.

Glasovanje in udeležba na skupščini
Seje skupščine se lahko udeležijo vsi

delničarji na dan 3. 8. 1998 ali njihovi poob-
laščeni zastopniki, ki svojo udeležbo na

skupščini pisno prijavijo družbi vsaj tri dni
pred zasedanjem skupščine. Pooblastilo
mora biti notarsko overjeno in družbi
predloženo vsaj tri dni pred zasedanjem
skupščine. Prijava bo veljavna s predložitvi-
jo kopije veljavne lastninske nakaznice in
vpisnice imetnika ali zastopnika, ki je izpol-
njena na Maksimo 2, d.d., Ljubljana, oziro-
ma potrdila o lastništvu delnic Maksime 2,
d.d., Ljubljana. Udeleženci lahko dvignejo
glasovnice, ki so hkrati tudi vstopnice, eno
uro pred začetkom skupščine.

Če skupščina ob prvem sklicu ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne istega dne ob 10.30 na istem mestu.
Skupščina bo v tem primeru sklepala ne
glede na višino zastopanega osnovnega ka-
pitala.

Gradivo v zvezi s predlaganim dnevnim
redom je na vpogled vsem delničarjem Mak-
sime 2 d.d., Ljubljana, v prostorih LB Mak-
sime d.o.o., družbe za upravljanje, Ljublja-
na, Šubičeva 2 vsak delovni dan do skupšči-
ne med 10. in 12. uro.

Maksima 2 d.d., Ljubljana
Pooblaščena investicijska družba

uprava družbe

Št. 4/98 Ob-4490
Uprava Maksime 3, pooblaščene inve-

sticijske družbe, d.d., Ljubljana, Šubičeva 2
na podlagi statuta družbe, zakona o investi-
cijskih skladih in družbah za upravljanje, za-
kona o gospodarskih družbah v soglasju z
nadzornim svetom sklicuje

3. letno skupščino
Maksime 3, pooblaščene investicijske

družbe, d.d., Ljubljana,
ki bo v ponedeljek, dne 10. 8. 1998 ob

12. uri v sejni dvorani na Šubičevi 2 v Ljub-
ljani.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev pred-

sednika, dveh preštevalcev glasov in notar-
ja

Predlog sklepa: skupščina potrdi pred-
sednika, preštevalca glasov in notarja v skla-
du s predlogom sklicatelja skupščine.

2. Ugotovitev sklepčnosti skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se ugotovitveni

sklep o sklepčnosti skupščine.
3. Obravnava in sprejem letnega poroči-

la o poslovanju družbe Maksima 3, d.d.,
Ljubljana za leto 1997

Predlog sklepa: skupščina sprejme let-
no poročilo o poslovanju družbe Maksima
3, d.d., Ljubljana za leto 1997 v predloženi
vsebini.

4. Pripojitev Maksime 3 d.d., Ljubljana k
Maksimi 1 d.d., Ljubljana

I. Poročilo uprave družbe o pripojitvi
Maksime 3 d.d., Ljubljana k Maksimi 1 d.d.,
Ljubljana

Predlog sklepa: skupščina soglaša s po-
ročilom uprave o pripojitvi Maksime 3 d.d.,
Ljubljana k Maksimi 1 d.d., Ljubljana, ki po-
stane kot priloga sestavni del tega sklepa.

II. Seznanitev skupščine z rezultati pri-
pojitvene revizije, ki jo je izdelala pooblaš-
čena revizijska družba Coopers in Lybrand,
d.d., Ljubljana k pogodbi o pripojitvi.

Predlog sklepa: skupščina se seznani z
rezultati pripojitvene revizije, ki jo je izdelala
pooblaščena revizijska družba Coopers in

Lybrand, d.d., Ljubljana k pogodbi o pripo-
jitvi.

III. Sklep o pripojitvi in potrditev pogod-
be o pripojitvi, sklenjene med Maksimo 1
d.d., Ljubljana kot prevzemno družbo in
Maksimo 2 d.d., Ljubljana ter Maksimo 3
d.d., Ljubljana kot prevzetima družbama.

Predlogi sklepov:
a) Maksima 3 d.d., Ljubljana se pripoji k

Maksimi 1 d.d., Ljubljana.
b) Skupščina potrjuje pogodbo o pripoji-

tvi, sklenjeno med Maksimo 1 d.d., Ljublja-
na kot prevzemno družbo in Maksimo 2
d.d., Ljubljana ter Maksimo 3 d.d., Ljublja-
na kot prevzetima družbama.

c) Z dnem vpisa pripojitve po prevzemni
družbi v sodni register, Maksima 3 d.d.,
Ljubljana preneha obstajati.

IV. Imenovanje zastopnika za prejem del-
nic

Predlog sklepa: za zastopnika za prejem
delnic po drugem odstavku 521. člena zako-
na o gospodarskih družbah se imenuje Bo-
jan Petan, Žaucerjeva ulica 20, Ljubljana.

Glasovanje in udeležba na skupščini
Seje skupščine se lahko udeležijo vsi

delničarji na dan 3. 8. 1998 ali njihovi
pooblaščeni zastopniki, ki svojo udeležbo
na skupščini pisno prijavijo družbi vsaj tri
dni pred zasedanjem skupščine. Poob-
lastilo mora biti notarsko overjeno in
družbi predloženo vsaj tri dni pred zase-
danjem skupščine. Prijava bo veljavna s
predložitvijo kopije veljavne lastninske na-
kaznice in vpisnice imetnika ali zastopni-
ka, ki je izpolnjena na Maksimo 3, d.d.,
Ljubljana, oziroma potrdila o lastništvu del-
nic Maksime 3, d.d., Ljubljana. Udeležen-
ci lahko dvignejo glasovnice, ki so hkrati
tudi vstopnice, eno uro pred začetkom
skupščine.

Če skupščina ob prvem sklicu ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne istega dne ob 12.30 uri na istem mestu.
Skupščina bo v tem primeru sklepala ne
glede na višino zastopanega osnovnega ka-
pitala.

Gradivo v zvezi s predlaganim dnevnim
redom je na vpogled vsem delničarjem Mak-
sime 3 d.d., Ljubljana, v prostorih LB Mak-
sime d.o.o., družbe za upravljanje, Ljublja-
na, Šubičeva 2 vsak delovni dan do skupš-
čine med 10. in 12. uro.

Maksima 3 d.d., Ljubljana
Pooblaščena investicijska družba

uprava družbe

Ob-4531
Na podlagi 283 člena ZGD in 16. člena

statuta družbe Rašica tovarna pletenin Ljub-
ljana d.d., Zg. Gameljne 20, sklicuje uprava

2. skupščino
družbe Rašica tovarna pletenin

Ljubljana d.d.
ki bo dne 10. 8. 1998 s pričetkom ob 8

uri, na sedežu družbe Zg. Gameljne 20 z
naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih
teles, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje
notarja

Predlog sklepa:
Skupščina družbe potrdi delovna telesa

v predlaganem sestavu in ugotavlja sklepč-
nost.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 50 / 10. 7. 1998 / Stran 4997

Za sestavo notarskega zapisnika se ime-
nuje notar Miro Košak.

2. Zmanjšanje osnovnega kapitala
družbe

Predlog sklepa:
a) Osnovni kapital družbe v znesku

517.817.000 SIT se zmanjša zaradi pokri-
vanja izgub oziroma negativnega kapitala po
stanju na dan 31. 12. 1996 v znesku
431.802.000 SIT na 86.015.000 SIT.

b) Zmanšanje osnovnega kapitala se iz-
vede z združitvijo po 6 navadnih imenskih
delnic v nominalnem znesku 1000 SIT v 1
navadno imensko delnico v nominalnem
znesku 1000 SIT.

Presežek vplačanega kapitala v višini
1.727.000 SIT se razporedi v rezerve druž-
be.

c) Osnovni kapital družbe je po izvrše-
nem zmanjšanju razdeljen na 86.015 na-
vadnih imenskih delnic v nominalnem zne-
sku po 1000 SIT za delnico.

3. Povečanje osnovnega kapitala družbe
Predlog sklepa: osnovni kapital družbe v

višini 86.015.000 se poveča za
837.446.000 SIT do zneska v višini
923.461.000 SIT.

Povečanje osnovnega kapitala se izve-
de:

a) za 637.446.000 SIT z izdajo navad-
nih imenskih delnic v nominalni vrednosti
1000 SIT za eno delnico.

Vplačilo novo izdanih delnic se izvrši s
stvarnimi vložki, kar predstavlja cesijo oziro-
ma konverzijo preostalih terjatev upnikov
ugotovljenih s pravnomočnim sklepom
Okrožnega sodišča v Ljubljani o potrditvi
prisilne poravnave ST 53/95 na Rašico d.d.

V prilogi sklepa so navedene osebe od
katerih se stvarni vložek pridobi, višina nji-
hovih terjatev in skupni nominalni znesek
delnic iz tega odstavka, ki se zagotovi posa-
mezni osebi za stvarni vložek.

Prednostna pravica ostalih delničarjev do
novih delnic se izključi.

Seznam: pravne osebe:
ŽITO PEKARNA VRHNIKA d.o.o.,

1.162.000,00 SIT – 1.162; ANDOR d.o.o.,
5.290.000,00 SIT – 5.290; JAVNI ZAVOD
ARBORETUM VOLČJI POTOK,
2.053.000,00 SIT – 2.053; AVTOBUSNA
POSTAJA LJUBLJANA d.d., 7.515.000,00
SIT – 7.515; CESTNO PODJETJE GRAD-
NJE d.o.o., 1.981.000,00 SIT – 1.981;
DELO REPROSTUDIO d.o.o., 55.000,00
SIT – 55; DELO TISKARNA d.o.o.,
522.000,00 SIT – 522; DIGRAD d.d.,
2.292.000,00 SIT – 2.292; DINOS TEK-
STILKA d.d., 1.430.000,00 SIT – 1.430;
DIP CONSULTING d.o.o., 261.000,00 SIT
– 261; DOM STANOVANJSKO PODJETJE
d.o.o., 541.000,00 SIT – 541; ECONO-
COM d.o.o., 16.573.000,00 SIT –
16.573; ELEKTRONABAVA d.d.,
28.891.000,00 SIT – 28.891; EMONA
MAXIMARKET, 13.905.000,00 SIT –
13.905; ERIAN d.o.o., 12.405.000,00 SIT
– 12.405; EUROSPEKTER d.o.o.,
3.009.000,00 SIT – 3.009; FININVEST
d.o.o., 1.103.000,00 SIT – 1.103; FORS
d.o.o., 16.244.000,00 SIT – 16.244;
GORENJSKA OBLAČILA d.d.,
8.827.000,00 SIT – 8.827; GP GRADIŠ-
ČE p.o., 11.102.000,00 SIT – 11.102;
GRADING CO d.o.o., 2.182.000,00 SIT –

2.182; GRADIS FINANCE d.o.o.,
6.743.000,00 SIT – 6.743; GRANT d.o.o.,
3.120.000,00 SIT – 3.120; HOUSING
d.o.o., 2.598.000,00 SIT – 2.598; HOUS-
ING DESIGN d.o.o., 431.000,00 SIT –
431; HTG-HOTELI, TURIZEM IN GOSTIN-
STVO p.o., 4.873.000,00 SIT – 4.873; IBI
INDUSTRIJA BOMBAŽNIH IZDELKOV,
6.093.000,00 SIT – 6.093; IMP ČRPAL-
KE d.d., 4.891.000,00 SIT – 4.891; IN-
GRAD VNG d.o.o., PC LJUBLJANA,
10.149.000,00 SIT – 10.149; FO INTE-
GRAL LJUBLJANA d.d., 5.566.000,00 SIT
– 5.566; IPE d.o.o., 666.000,00 SIT –
666; IREL d.o.o., 572.000,00 SIT – 572;
JP LJUBLJANSKE TRŽNICE,
12.416.000,00 SIT – 12.416; KEMOSTIK
p.o., 637.000,00 SIT – 637; KMETIJSKA
GOZDARSKA ZADRUGA TRŽIČ z.o.o. se-
dež KRIŽE, 7.979.000,00 SIT – 7.979;
KOMUNALNO PODJETJE p.o.,
5.602.000,00 SIT – 5.602; KOVOD POS-
TOJNA p.o., 7.657.000,00 SIT – 7.657;
LACKO MARIJA, 1.021.000,00 SIT –
1.021; LESPAL d.o.o., 2.118.000,00 SIT
– 2.118; LIMNA d.o.o., 2.437.000,00 SIT
– 2.437; LJUBLJANSKI KINEMATOGRAFI
p.o., 15.539.000,00 SIT – 15.539; LO-
GIS p.o., 9.237.000,00 SIT – 9.237; LO-
TERIJA SLOVENIJE p.o., 5.057.000,00
SIT – 5.057; LUKA KOPER p.o.,
2.115.000,00 SIT – 2.115; OZ MAGRO
p.o., 353.000,00 SIT – 353; MARMOR
HOTAVLJE p.o., 1.465.000,00 SIT –
1.465; MERCATOR PEKARNA GROSU-
PLJE d.o.o., 1.855.000,00 SIT – 1.855;
MESTNA OPTIKA d.d., 1.119.000,00 SIT
– 1.119; MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA
d.d., 6.997.000,00 SIT – 6.997; NEP
d.o.o., 71.000,00 SIT – 71; NIK d.o.o.,
263.000,00 SIT – 263; OBMOČNA
OBRTNA ZBORNICA SEVNICA,
3.674.000,00 SIT – 3.674; OBRTNO
PODJETJE KRANJ p.o., 2.572.000,00 SIT
– 2.572; ORFIS d.o.o., 620.000,00 SIT –
620; PEROZ d.o.o., 686.000,00 SIT –
686; PIH MIVOR d.o.o., 168.000,00 SIT –
168; PIRMA d.o.o., 4.638.000,00 SIT –
4.638; PIROTERM d.o.o., 2.242.000,00
SIT – 2.242; PODJ. ZA INFOR. SVE-
TOVANJE IN IZOBRAŽEVANJE-ISI d.o.o.,
801.000,00 SIT – 801; USLUGA ŠIŠKA,
4.658.000,00 SIT – 4.658; M.REPIČ
d.o.o., 292.000,00 SIT – 292; SGP
KRAŠKI ZIDAR p.o., 3.248.000,00 SIT –
3.248; SLOVENIJA PROJEKT p.o.,
4.110.000,00 SIT – 4.110; STANOVAN-
JSKA ZADRUGA VRHNIKA, 692.000,00
SIT – 692; SVEMA d.o.o., 1.877.000,00
SIT – 1.877; TEHNIŠKI MUZEJ SLOVENI-
JE, 3.041.000,00 SIT – 3.041; TISA FIN-
COM d.o.o., 39.189.000,00 SIT –
39.189; TRGOVSKO PODJETJE BON-
BONIERA p.o., 600.000,00 SIT – 600;
TUBA EMBALAŽA p.o., 5.008.000,00 SIT
– 5.008; UNIVERZA V LJ., VISOKA UP-
RAVNA ŠOLA, 16.275.000,00 SIT –
16.275; UNIVIT d.d., 4.071.000,00 SIT –
4.071; VENO d.o.o., 1.293.000,00 SIT –
1.293; ZADRUŽNA HRANILNICA IN POSO-
JILNICA p.o., 9.172.000,00 SIT – 9.172;
ZAMP ZAVOD ZA VARSTVO AVTORSKIH
PRAVIC SLOVENIJE, 2.024.000,00 SIT –
2.024; ZAVOD RS ZA TRANSFUZIJO KRVI
LJUBLJANA, 6.825.000,00 SIT – 6.825;

ZOOLOŠKI VRT MESTA LJUBLJANE,
5.541.000,00 SIT – 5.541; ZOP CR
d.o.o., 370.000,00 SIT – 370; ZTP AGRO-
PROGRES p.o., 33.242.000,00 SIT –
33.242; ZVEZDA p.o., 8.306.000,00 SIT
– 8.306; ČESALNICE LJUBLJANA d.d.,
18.635.000,00 SIT – 18.635; ETI IZLAKE,
1.885.000,00 SIT – 1.885; ZLOT d.o.o.,
27.611.000,00 SIT – 27.611; GPN d.o.o.,
5.660.000,00 SIT – 5.660; INTERTRANS
d.d., 3.166.000,00 SIT – 3.166; AV-
TOTEHNA d.d., 6.056.000,00 SIT –
6.056; KOLESARSKO DRUŠTVO “AS“,
1.252.000,00 SIT – 1.252; MITOL d.d.,
2.589.000,00 SIT – 2.589; RK SLOVENI-
JE, 5.380.000,00 SIT – 5.380; TISKARNA
TONE TOMŠIČ d.d., 2.613.000,00 SIT –
2.613; DELO d.o.o., 1.126.000,00 SIT –
1.126; ETOL CELJE p.o., 21.922.000,00
SIT – 21.922; KONIM p.o.,
18.161.000,00 SIT – 18.161; MC CENT-
ER ZA INFORMACIJSKI INŽENIRING d.d,
3.486.000,00 SIT – 3.486; NUMERA 3
d.o.o., 26.237.000,00 SIT – 26.237;
OBRTNA ZBORNICA SLOVENIJE,
8.501.000,00 SIT – 8.501; SPZ d.o.o.,
2.919.000,00 SIT – 2.919; AGRIMEX,
KOPER, 1.121.000,00 SIT – 1.121; AV-
TOHIŠA, LJUBLJANA, 1.855.000,00 SIT –
1.855; AVTOMOTOR, LJUBLJANA,
4.593.000,00 SIT – 4.593; BILANCA,
LJUBLJANA, 219.000,00 SIT – 219; EN-
ERGOINVEST, LJUBLJANA, 2.306.000,00
SIT – 2.306; GOSTINSKO PODJETJE
TROJANE, 400.000,00 SIT – 400; HID-
ROWAT, TRŽIČ, 643.000,00 SIT – 643;
HKS, KOČEVJE, 1.463.000,00 SIT –
1.463; KOMPAS MAGISTRAT, LJUBLJA-
NA, 1.559.000,00 SIT – 1.559; PROTEO,
KRANJ, 14.623.000,00 SIT – 14.623;
SATURNUS, LJUBLJANA, 1.488.000,00
SIT – 1.488; SLOVENIJALES DRF,
LJUBLJANA, 772.000,00 SIT – 772;

fizične osebe:
CINDRIČ MILKA, 1.000,00 SIT – 1;

STANKIČ SMILJKA, 1.000,00 SIT – 1;
CERAR ANKA, 1.000,00 SIT – 1; ŽALAC
IVAN, 1.000,00 SIT – 1; TOMAŠEVIČ MAR-
TA, 1.000,00 SIT – 1; NOVAK MILENA,
1.000,00 SIT – 1; PIŠKUR VERA,
1.000,00 SIT – 1; TRDIN SABINA,
1.000,00 SIT – 1; VODEB NATAŠA MIHE-
LAK, 1.000,00 SIT – 1; BERCE ERIKA,
1.000,00 SIT – 1; MUJKIČ ZLATICA,
1.000,00 SIT – 1; PODGORŠEK METKA,
1.000,00 SIT – 1; BURGAR MARIJA,
1.000,00 SIT – 1; MURATTI MIRALENA,
1.000,00 SIT – 1; RIBIČ MOJCA,
1.000,00 SIT – 1; REBOLJ MARIJA,
1.000,00 SIT – 1; PETERLIN MARIJA,
1.000,00 SIT – 1; URŠIČ CIRILA,
1.000,00 SIT – 1; JAREB BARE, 1.000,00
SIT – 1; MATIJEVIČ FRANJO, 1.000,00
SIT – 1; MEDJA MARIJA, 1.000,00 SIT –
1; GRMOVŠEK DARINKA, 1.000,00 SIT –
1; KASTELIC MARIJA, 1.000,00 SIT – 1;
VAVPETIČ IVANKA, 1.000,00 SIT – 1;
MIRTIČ VANJA, 1.000,00 SIT – 1; PAJK
ZLATA, 1.000,00 SIT – 1; PODGORŠEK
TEREZIJA, 1.000,00 SIT – 1; KOŠAK JAS-
NA, 1.000,00 SIT – 1; ČRV LUCIJAN,
1.000,00 SIT – 1; PETERLIN MOJCA,
1.000,00 SIT – 1; KOLMAN CECILIJA,
1.000,00 SIT – 1; PROSENC ANDREJA,
1.000,00 SIT – 1; KOLPČIČ IVANA,
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1.000,00 SIT – 1; ČEPON KATARINA,
1.000,00 SIT – 1; PEZDIR JOŽEFA,
1.000,00 SIT – 1; BLATNIK MARIJA,
1.000,00 SIT – 1; KOGOVŠEK IRENA,
1.000,00 SIT – 1; ZAMAN FRANČIŠKA,
1.000,00 SIT – 1; PETERKA VERA,
1.000,00 SIT – 1; KRANJC ROBERT,
1.000,00 SIT – 1; LUKIČ VIOLETA,
1.000,00 SIT – 1; PREBIL BRANKA,
1.000,00 SIT – 1; KOPAČ MARTA,
1.000,00 SIT – 1; MIŠE ANDREJA,
1.000,00 SIT – 1; STAMEJČIČ MARJETA,
1.000,00 SIT – 1; GORJUP LULIJANA,
1.000,00 SIT – 1; MAJDIČ MARTINA,
1.000,00 SIT – 1; MEDVED ANICA,
1.000,00 SIT – 1; ŠIMENC MARJANA,
1.000,00 SIT – 1; KOTAR LJUDMILA,
1.000,00 SIT – 1; KOSMAČ MARIJA,
1.000,00 SIT – 1; PRODANOVIČ MIRKA,
1.000,00 SIT – 1; NOVAK TONE,
1.000,00 SIT – 1; MAROLT IVANKA,
1.000,00 SIT – 1; CEDILNIK MARIJA,
1.000,00 SIT – 1; ALJAŽ MARIJA,
1.000,00 SIT – 1; BRADAČ ZDRAVKO,
1.000,00 SIT – 1; KONČAN MOJCA,
1.000,00 SIT – 1; PERKO VERONIKA,
1.000,00 SIT – 1; KRAŠOVEC SUZANA,
1.000,00 SIT – 1; DACAR IDA, 1.000,00
SIT – 1; ŽOBERT MARJETKA, 1.000,00
SIT – 1; ROŽIČ ANICA, 1.000,00 SIT – 1;
VEHOVEC FRANCKA, 1.000,00 SIT – 1;
KOGOVŠEK MARINKA, 1.000,00 SIT – 1;
KAVŠEK MARIJA, 1.000,00 SIT – 1;
MIRTIČ MARIJA, 1.000,00 SIT – 1; PAHAR
MAGDALENA, 1.000,00 SIT – 1; KOS ALO-
JZIJA, 1.000,00 SIT – 1; BIZILJ SLAVICA,
1.000,00 SIT – 1; ŽELEZNIK MONIKA,
1.000,00 SIT – 1; MIŠMAŠ JOŽICA,
1.000,00 SIT – 1; STRGAR LIDIJA,
1.000,00 SIT – 1; POTREBUJEŠ
MAGDALENA, 1.000,00 SIT – 1; PEVEC
IVANKA, 1.000,00 SIT – 1; MIŠMAŠ TOM-
ŠIČ LIDIJA, 1.000,00 SIT – 1; ŽIVKOVIČ
BOJANA, 1.000,00 SIT – 1; RAVNIKAR
STANKA, 2.000,00 SIT – 2; BABIČ JELA,
2.000,00 SIT – 2; CIPERLE SILVA,
2.000,00 SIT – 2; KOBE MARTINA,
2.000,00 SIT – 2; PEČJAK ANICA,
2.000,00 SIT – 2; VELETANLIČ FIKRATA,
2.000,00 SIT – 2; RADIVOJEVIČ
SNEŽANA, 2.000,00 SIT – 2; KAMMRATH
STANIJA, 2.000,00 SIT – 2; KOREZ AN-
GELCA, 2.000,00 SIT – 2; MOČNIK MAR-
JETA, 2.000,00 SIT – 2; KMET DANICA,
2.000,00 SIT – 2; PETERKA BARBARA,
2.000,00 SIT – 2; MIKULIČ RADMILA,
2.000,00 SIT – 2; VODIČAR ROMANA,
2.000,00 SIT – 2; CVAHTE MARIJA,
2.000,00 SIT – 2; GRILJ MARIJA,
3.000,00 SIT – 3; JAKIČ MARA, 3.000,00
SIT – 3; SINJUR JOŽI, 3.000,00 SIT – 3;
BARANAŠIČ TEREZIJA, 3.000,00 SIT – 3;
DORIČIČ LUCIJA, 3.000,00 SIT – 3;
RAHNE MARJAN, 3.000,00 SIT – 3;
ŽNIDAR DRAGICA, 3.000,00 SIT – 3;
ŠKUFCA JOŽE, 4.000,00 SIT – 4; SET-
NIKAR JOŽEFA, 4.000,00 SIT – 4; GRE-
GORIČ MARIJA, 4.000,00 SIT – 4; JERAS
DARINKA, 4.000,00 SIT – 4; PETRAK ANI-
CA, 4.000,00 SIT – 4; SOTOŠEK ANA,
4.000,00 SIT – 4; RAKOČEVIČ GORAZD,
4.000,00 SIT – 4; MURN ŠTEFKA,
4.000,00 SIT – 4; GABERŠEK MARIJA,
4.000,00 SIT – 4; KODERMAN POLONA,
4.000,00 SIT – 4; SEČNIK IVANKA,

4.000,00 SIT – 4; VIDMAR FRANČIŠKA,
4.000,00 SIT – 4; LAMOVŠEK MARTIN,
4.000,00 SIT – 4; CINDRIČ KATA,
4.000,00 SIT – 4; ERČULJ DARKO,
4.000,00 SIT – 4; NOVAK MARA,
4.000,00 SIT – 4; PROSENC IVICA,
4.000,00 SIT – 4; KASTELIC SONJA,
4.000,00 SIT – 4; KOPRIVEC MARIJA,
5.000,00 SIT – 5; PAPEŽ JOŽE, 5.000,00
SIT – 5; MATIČIČ KARMEN, 5.000,00 SIT
– 5; ŠLAT SLAVI, 5.000,00 SIT – 5; JUG
MIRA, 5.000,00 SIT – 5; BLATNIK AN-
DREJA, 5.000,00 SIT – 5; PAPEŽ JOŽICA,
5.000,00 SIT – 5; TEKAVČIČ MARTA,
5.000,00 SIT – 5; ZALOŽNIK FRANČIŠKA,
5.000,00 SIT – 5; LAZIČ MANDA,
5.000,00 SIT – 5; BEDENE CIRILA,
5.000,00 SIT – 5; GRUDEN BREDA,
5.000,00 SIT – 5; PAJK MILENA, 5.000,00
SIT – 5; OKORN MARTINA, 5.000,00 SIT
– 5; PAPEŽ ANTONIJA, 5.000,00 SIT – 5;
ŽEBOVEC ANICA, 5.000,00 SIT – 5;
KONČAN MARTINA, 5.000,00 SIT – 5;
ERJAVEC MARIJA, 5.000,00 SIT – 5;
BRAVHAR ANGELA, 5.000,00 SIT – 5;
DOMINIČ BOŽICA, 5.000,00 SIT – 5;
ŽAKELJ FRANČIŠKA, 5.000,00 SIT – 5;
ZUPANČIČ MARIJA, 5.000,00 SIT – 5;
KENIK TEREZIJA, 5.000,00 SIT – 5;
TRŠAN DARINKA, 5.000,00 SIT – 5; BUH
MARJETA, 5.000,00 SIT – 5; HOČEVAR
IVICA, 5.000,00 SIT – 5; FARKAŠ MELITA,
5.000,00 SIT – 5; DOLNIČAR MARJETA,
5.000,00 SIT – 5; VIDMAR TEREZIJA,
5.000,00 SIT – 5; CEROVEC EMIL,
5.000,00 SIT – 5; ABDIČ ŠEMSA,
5.000,00 SIT – 5; MATEVŽIČ MAJDA,
5.000,00 SIT – 5; HRIBAR NADA,
5.000,00 SIT – 5; HOČEVAR ANTON,
5.000,00 SIT – 5; ČARMAN JOŽE,
5.000,00 SIT – 5; VIDOJEVIČ CVETKA,
5.000,00 SIT – 5; NINIČ BRANKA,
5.000,00 SIT – 5; KOREVEC DANI,
5.000,00 SIT – 5; RUŠT BRIGITA,
5.000,00 SIT – 5; RADOJČIČ DUŠANKA,
5.000,00 SIT – 5; ROGAČ MATEJA,
5.000,00 SIT – 5; ŽNIDARŠIČ MARTA,
5.000,00 SIT – 5; KUTNAR DANICA,
5.000,00 SIT – 5; MAK MARIJA, 5.000,00
SIT – 5; ZALETELJ NADA, 5.000,00 SIT –
5; MAGERL MILENA, 6.000,00 SIT – 6;
MLAKAR ANA, 6.000,00 SIT – 6; LJUBI-
ŠIČ DRAGI, 6.000,00 SIT – 6; KNAPIČ
ALBINA, 6.000,00 SIT – 6; HUSIČ EMINA,
6.000,00 SIT – 6; HROVAT NATAŠA,
6.000,00 SIT – 6; CERAR DRAGICA,
6.000,00 SIT – 6; ČESNIK LJUBICA,
6.000,00 SIT – 6; JERAS MAJDA,
6.000,00 SIT – 6; PAPEŽ ALENKA,
6.000,00 SIT – 6; RUPAR BRANKO,
6.000,00 SIT – 6; BOGDANOVIČ BOŽICA,
6.000,00 SIT – 6; UŠENIČNIK MARIJA,
6.000,00 SIT – 6; VELKOVRH MARICA,
6.000,00 SIT – 6; SMREKAR ANICA,
6.000,00 SIT – 6; JERAJ JOŽE, 6.000,00
SIT – 6; MIŠMAŠ FANI, 6.000,00 SIT – 6;
SNOJ MARIJA, 6.000,00 SIT – 6; KO-
PRIVEC MARIJA, 6.000,00 SIT – 6; JEŽEK
TATJANA, 6.000,00 SIT – 6; OSREDKAR
BLANKA, 6.000,00 SIT – 6; ZILLI ZORAN,
6.000,00 SIT – 6; ZBAŠNIK DANI,
6.000,00 SIT – 6; VODUŠEK MARIJA,
6.000,00 SIT – 6; ZORE JOŽEFA,
6.000,00 SIT – 6; JEŽEK BRANISLAVA,
6.000,00 SIT – 6; RUS MARIJA, 6.000,00

SIT – 6; LOKAR IVANKA, 6.000,00 SIT –
6; POTRČ MATEJA, 6.000,00 SIT – 6;
POTRČ ANTON, 6.000,00 SIT – 6; VES-
ELINOVIČ BORKA, 6.000,00 SIT – 6;
BALAŽIČ RATKA, 6.000,00 SIT – 6; ĐOK-
IČ DRAGICA, 6.000,00 SIT – 6; MUHIČ
ŠTEFKA, 6.000,00 SIT – 6; BABIČ IKA,
6.000,00 SIT – 6; CEGLAR ANDREJA,
6.000,00 SIT – 6; PELC ANDREJKA,
6.000,00 SIT – 6; CIMPERMAN JANA,
6.000,00 SIT – 6; BRILI NADA, 6.000,00
SIT – 6; GROŠELJ ANDREJKA, 6.000,00
SIT – 6; SMODIŠ ALENKA, 6.000,00 SIT –
6; NUHANOVIČ HAJRIJA, 6.000,00 SIT –
6; PEŽAR NADA, 6.000,00 SIT – 6; STAK-
IČ ADRIJANA, 6.000,00 SIT – 6; BAČNIK
MARJAN, 6.000,00 SIT – 6; SMEJ BREDA,
6.000,00 SIT – 6; JOKIČ RUŽA, 6.000,00
SIT – 6; FURJANČIČ BERNARDA,
6.000,00 SIT – 6; CVIRN JANJA, 7.000,00
SIT – 7; MRAMOR LOJZKA, 7.000,00 SIT
– 7; JAGODIČ JUDITA, 7.000,00 SIT – 7;
MESARIČ KATA, 7.000,00 SIT – 7;
ZORETIČ JANEZ, 7.000,00 SIT – 7; JARC
SUZANA, 7.000,00 SIT – 7; OSREDKAR
PETER, 7.000,00 SIT – 7; SAKSIDA NEL-
KA, 7.000,00 SIT – 7; GRM OLGA,
7.000,00 SIT – 7; PRODANOVIČ ANGELI-
NA, 7.000,00 SIT – 7; FABJAN FRANCKA,
7.000,00 SIT – 7; LUSKOVEC VIDA,
7.000,00 SIT – 7; PROSENC DRAGO,
7.000,00 SIT – 7; JERŠIN NADA,
7.000,00 SIT – 7; NOVAK ZVEZDANA,
7.000,00 SIT – 7; VOLKAR BOGOMIR,
7.000,00 SIT – 7; KUNAVER OLGA,
7.000,00 SIT – 7; ŠARC JOŽICA,
7.000,00 SIT – 7; LOVŠE TINCA,
7.000,00 SIT – 7; BLATNIK MARIJA,
7.000,00 SIT – 7; BENEDIK BARBARA,
8.000,00 SIT – 8; KLOBUČIČ FRANČIŠ-
KA, 8.000,00 SIT – 8; KUSTER MARIJA,
8.000,00 SIT – 8; PIRC NATAŠA,
8.000,00 SIT – 8; ČRČEK ANGELCA,
8.000,00 SIT – 8; PAHAR MARJAN,
8.000,00 SIT – 8; SADAR JOŽE, 8.000,00
SIT – 8; JANEŽIČ MILENA, 8.000,00 SIT –
8; KOZLEVČAR OLGA, 8.000,00 SIT – 8;
RIBIČ PAVLA, 8.000,00 SIT – 8; OREHEK
ANA, 8.000,00 SIT – 8; VERBIČ BARBARA,
8.000,00 SIT – 8; PROSENC FRANČIŠ-
KA, 8.000,00 SIT – 8; BEGOVIČ GORAN,
8.000,00 SIT – 8; HERAUER HELENA,
8.000,00 SIT – 8; URANKAR DARJA,
8.000,00 SIT – 8; IGREC STJEPAN,
8.000,00 SIT – 8; VOCOVNIK JANA,
8.000,00 SIT – 8; KOCJANČIČ URŠKA,
8.000,00 SIT – 8; TURK MARICA,
8.000,00 SIT – 8; STRMOLE ALOJZIJA,
8.000,00 SIT – 8; JERAJ PAVLA, 8.000,00
SIT – 8; BRODAR MARIJA, 8.000,00 SIT –
8; GVARDJANČIČ VANJA, 9.000,00 SIT –
9; URBANIJA MARJANCA, 9.000,00 SIT –
9; GOTAR MARIJA, 9.000,00 SIT – 9;
PROSEN MARIJA, 9.000,00 SIT – 9;
GODEC TATJANA, 9.000,00 SIT – 9; JER-
AJ JOŽE, 9.000,00 SIT – 9; ANŽLOVAR
MARIJA, 9.000,00 SIT – 9; JENKO MATI-
JA, 9.000,00 SIT – 9; PROŠEK MAJDA,
9.000,00 SIT – 9; MUHIČ ZDENKA,
9.000,00 SIT – 9; GRABNAR OLGA,
9.000,00 SIT – 9; OSTANEK VALERIJA,
9.000,00 SIT – 9; KRANJEC ŠTEFAN,
9.000,00 SIT – 9; ERJAVEC ANICA,
9.000,00 SIT – 9; MARINČIČ JELISLAVA,
9.000,00 SIT – 9; JERAJ KLARICA,
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9.000,00 SIT – 9; NAHTIGAL SUZANA,
9.000,00 SIT – 9; ULČAKAR FRANCKA,
9.000,00 SIT – 9; GORJUP MARIJA,
9.000,00 SIT – 9; JEROVŠEK TONŠKA,
9.000,00 SIT – 9; LAVRIH FRANČIŠKA,
9.000,00 SIT – 9; ŠTEPEC MATEJA,
9.000,00 SIT – 9; ERJAVEC MINA,
9.000,00 SIT – 9; GODEC ANI, 10.000,00
SIT – 10; ZUPAN AMALIJA, 10.000,00 SIT
– 10; BAJŽELJ PETER, 10.000,00 SIT –
10; KASTELIC VIDA, 10.000,00 SIT – 10;
KŠELA MOJCA, 10.000,00 SIT – 10;
PUCELJ VERONIKA, 10.000,00 SIT – 10;
NOSE MILKA, 10.000,00 SIT – 10; KAS-
TELIC OLGA, 10.000,00 SIT – 10; SMRT-
NIK ELIZABETA, 10.000,00 SIT – 10;
ŠIMUNKOVIČ MATEJA, 10.000,00 SIT –
10; RIBIČ ZUPANČIČ ŠTEFKA, 10.000,00
SIT – 10; LAKNER ANA, 10.000,00 SIT –
10; MIGLIČ ALOJZIJA, 10.000,00 SIT –
10; KOČEVAR ALOJZ, 11.000,00 SIT –
11; PIŠEK MARIJA, 11.000,00 SIT – 11;
SETNIKAR JOŽEF, 11.000,00 SIT – 11;
LAKNER ROMAN, 11.000,00 SIT – 11;
PREMK MARJAN, 11.000,00 SIT – 11;
PREMK FRANCKA, 11.000,00 SIT – 11;
STENKO KARLINCA, 11.000,00 SIT – 11;
PRAZNIK JOŽI, 11.000,00 SIT – 11;
BRATIČ JANJA, 11.000,00 SIT – 11;
ZOREC JOŽEFA, 11.000,00 SIT – 11;
PUCELJ NADA, 11.000,00 SIT – 11; ILO-
VAR OLGA, 11.000,00 SIT – 11; CIMER-
MAN ANA, 11.000,00 SIT – 11; TONI JOŽI,
12.000,00 SIT – 12; GOSAR ANTONIJA,
12.000,00 SIT – 12; JAKLIČ JOŽEFA,
12.000,00 SIT – 12; ŠETINA FRANČIŠKA,
12.000,00 SIT – 12; MLAKAR VILMA,
12.000,00 SIT – 12; VOLKAR ANDREJ,
12.000,00 SIT – 12; ANŽLOVAR ROZALI-
JA, 12.000,00 SIT – 12; MULH MATEJA,
12.000,00 SIT – 12; STARIN SANDRA,
12.000,00 SIT – 12; REKAR MOJCA,
12.000,00 SIT – 12; MAL MILENA,
12.000,00 SIT – 12; BURJA MILENA,
12.000,00 SIT – 12; KOVAČIČ BER-
NARDA, 13.000,00 SIT – 13; JESIH MAR-
IJA, 13.000,00 SIT – 13; KOS JUSTINA,
13.000,00 SIT – 13; ČAMPA FRANCI,
13.000,00 SIT – 13; GREGORC TATJA-
NA, 14.000,00 SIT – 14; PEČNIK MILE-
NA, 14.000,00 SIT – 14; ARH VESEL IVAN-
KA, 14.000,00 SIT – 14; KANTAREVIČ
SELIMA, 14.000,00 SIT – 14; PAJK JAN-
EZ, 14.000,00 SIT – 14; KEROVEC VERA,
14.000,00 SIT – 14; REMIC JANA,
15.000,00 SIT – 15; ZADRAVEC MARIJA,
15.000,00 SIT – 15; ŠMELCER ANGEL-
CA, 15.000,00 SIT – 15; MALOVRH MAR-
IJA, 15.000,00 SIT – 15; HUZJAK SONJA,
15.000,00 SIT – 15; JANOŠEVIČ GORI-
CA, 15.000,00 SIT – 15; KOS ŠTEFKA,
15.000,00 SIT – 15; BEVK BOJAN,
15.000,00 SIT – 15; BEDENK DARJA,
15.000,00 SIT – 15; LUKEŽIČ JASNA,
15.000,00 SIT – 15; PESTOTNIK VERA,
16.000,00 SIT – 16; MAKŠE MARTINA,
16.000,00 SIT – 16; KERMAVNER GABRI-
ELA, 17.000,00 SIT – 17; KOS DARJA,
17.000,00 SIT – 17; SMRKOLJ NADA,
17.000,00 SIT – 17; KAŠPAR JANJA,
17.000,00 SIT – 17; DOBLEKAR MARIJA,
19.000,00 SIT – 19; LEVEC TEREZIJA,
19.000,00 SIT – 19; GOSTIČ ROZALIJA,
19.000,00 SIT – 19; ROZMAN JOŽICA,
19.000,00 SIT – 19; KOSEC MARIJA,

19.000,00 SIT – 19; KERN ANICA,
20.000,00 SIT – 20; GRMOVŠEK NEVEN-
KA, 20.000,00 SIT – 20; CVIKL TJAŠA,
20.000,00 SIT – 20; KRAMER VITOMIR,
21.000,00 SIT – 21; MLAKAR ANA,
21.000,00 SIT – 21; JUVAN TATJANA,
21.000,00 SIT – 21; BERLEC ANDREJ,
23.000,00 SIT – 23; SANSONI FRANC,
23.000,00 SIT – 23; BERGANT METKA,
23.000,00 SIT – 23; SELAN ANICA,
24.000,00 SIT – 24; NOSE DRAGICA,
24.000,00 SIT – 24; PLETERSKI IGOR,
25.000,00 SIT – 25; KONČAN TADEJA,
25.000,00 SIT – 25; MATIČIČ KARMEN,
26.000,00 SIT – 26; LETNAR BREDA,
26.000,00 SIT – 26; ZADRAVEC MARJAN,
26.000,00 SIT – 26; JENKO BREDA,
27.000,00 SIT – 27; VRENKO JOŽEFA,
27.000,00 SIT – 27; MEDJIMURAC ANI-
CA, 27.000,00 SIT – 27; VASIČ STANOJ-
KA, 27.000,00 SIT – 27; PETERLIN
STANKO, 30.000,00 SIT – 30; ŠAKIROV
DŽAFER, 30.000,00 SIT – 30; ERCE MAR-
IJA, 32.000,00 SIT – 32; URATNIK AN-
DREJA, 34.000,00 SIT – 34; PRISTAV
BISERKA, 34.000,00 SIT – 34; KEPIC
MATJAŽ, 34.000,00 SIT – 34; PETROVIČ
MARIJA, 35.000,00 SIT – 35; HRIBAR
MARIJA, 36.000,00 SIT – 36; FUJS HELE-
NA, 36.000,00 SIT – 36; MIŠICA BORIS,
37.000,00 SIT – 37; DREŠAR TATJANA,
38.000,00 SIT – 38; ŽIBERT ZDENKA,
38.000,00 SIT – 38; NOVAK NATAŠA,
41.000,00 SIT – 41; MUHIČ BRANE,
41.000,00 SIT – 41; BERGANT METKA,
42.000,00 SIT – 42; VIDIC ŠAŠA,
43.000,00 SIT – 43; MAZOVEC MARIJA,
43.000,00 SIT – 43; POLAJNAR ŽELJKO,
43.000,00 SIT – 43; JEŽ MARIJA,
45.000,00 SIT – 45; HRENKO JOŽE,
46.000,00 SIT – 46; HORVAT MARIJA,
47.000,00 SIT – 47; PEVEC DRAGICA,
48.000,00 SIT – 48; LEVIČNIK ZDENKA,
49.000,00 SIT – 49; BUKOVEC TATJANA,
50.000,00 SIT – 50; URBANIJA MARJA-
NA, 52.000,00 SIT – 52; JANEŽIČ
MAGDALENA, 53.000,00 SIT – 53; PUN-
GARČAR VIDA, 55.000,00 SIT – 55;
BRAVHAR ANICA, 55.000,00 SIT – 55;
VELIČ ZAHIDA, 59.000,00 SIT – 59; HUZ-
JAK LJUBA, 61.000,00 SIT – 61; RAHNE
MARJAN, 62.000,00 SIT – 62; BAJRIČ
REFIKA, 63.000,00 SIT – 63; KAZIČ SA-
DATA, 64.000,00 SIT – 64; KRAMER VI-
TOMIR, 65.000,00 SIT – 65; KRALJ KA-
TARINA, 70.000,00 SIT – 70; DRČAR
OLGA, 71.000,00 SIT – 71; KRALJ SILVA,
72.000,00 SIT – 72; NARTNIK SILVENKA,
72.000,00 SIT – 72; KUNSTELJ OLGA,
73.000,00 SIT – 73; NOVAK JANEZ,
73.000,00 SIT – 73; DOBNIKAR DARIN-
KA, 74.000,00 SIT – 74; SUNARIČ DRAG-
ICA, 77.000,00 SIT – 77; ANTOLIN ANI,
79.000,00 SIT – 79; LAH VERONIKA,
79.000,00 SIT – 79; CERAR ALBINA,
80.000,00 SIT – 80; PANČUR IVANA,
82.000,00 SIT – 82; TACAR DRAGA,
84.000,00 SIT – 84; PODGORŠEK KLE-
MEN, 87.000,00 SIT – 87; PEPIČ LJUBI-
CA, 90.000,00 SIT – 90; ERJAVEC AN-
DREJA, 91.000,00 SIT – 91; MEZEK SON-
JA, 93.000,00 SIT – 93; BRAVHAR ANGE-
LA, 95.000,00 SIT – 95; CIPERLE SILVA,
96.000,00 SIT – 96; ZADRAVEC ERIKA,
97.000,00 SIT – 97; HUSNJAK VESNA,

98.000,00 SIT – 98; RUS TEREZIJA,
100.000,00 SIT – 100; ČESNIK LJUBICA,
103.000,00 SIT – 103; ŽNIDARŠIČ IRE-
NA, 106.000,00 SIT – 106; ČEPON
TONČKA, 106.000,00 SIT – 106; JERAS
MAJDA, 106.000,00 SIT – 106; DOLENC
MARIJA, 107.000,00 SIT – 107; LEVIČNIK
ZDENKA, 110.000,00 SIT – 110; LUŽAR
ANGELA, 111.000,00 SIT – 111; GRE-
GORC TATJANA, 112.000,00 SIT – 112;
KANTAREVIČ SELIMA, 112.000,00 SIT –
112; MAGERL MILENA, 113.000,00 SIT –
113; LAKNER ROMAN, 113.000,00 SIT –
113; KOZJEK MIHAELA, 117.000,00 SIT
– 117; ČARMAN JOŽE, 120.000,00 SIT –
120; SMRTNIK ELIZABETA, 121.000,00
SIT – 121; KUŠAR MARIJA, 125.000,00
SIT – 125; PREGRAD ANA, 126.000,00
SIT – 126; AJANOVIČ INDIRA, 127.000,00
SIT – 127; BLATNIK STANE, 130.000,00
SIT – 130; LAMOVŠEK MARTIN,
132.000,00 SIT – 132; BOLKA ANTONI-
JA, 133.000,00 SIT – 133; ŽEROVNIK
JANJA, 133.000,00 SIT – 133; JANUŠIČ
METKA, 134.000,00 SIT – 134; PUC RE-
NATA, 139.000,00 SIT – 139; BOGATAJ
VIDA, 143.000,00 SIT – 143; MALOVRH
MARIJA, 147.000,00 SIT – 147; GABER
DARJA, 150.000,00 SIT – 150;
MAGDALENIČ BOŠTJAN, 154.000,00 SIT
– 154; JENKO MATIJA, 160.000,00 SIT –
160; JESIHAR MARTINA, 167.000,00 SIT
– 167; LUKEŽIČ ANTON, 177.000,00 SIT
– 177; NOVAK VERONIKA, 181.000,00
SIT – 181; HORVAT DANICA, 187.000,00
SIT – 187; DOMINIČ BOŽICA, 187.000,00
SIT – 187; JERAS DARINKA, 189.000,00
SIT – 189; ZALOŽNIK FRANČIŠKA,
194.000,00 SIT – 194; FARKAŠ MELITA,
194.000,00 SIT – 194; SVETLIN MILENA,
197.000,00 SIT – 197; POTREBUJEŠ
MAGDALENA, 198.000,00 SIT – 198;
KNEZ ANICA, 216.000,00 SIT – 216; ŠLAT
SLAVI, 219.000,00 SIT – 219; JERAS
BLAŽ, 227.000,00 SIT – 227; BRECELJ
BOJAN, LJUBLJANA, 235.000,00 SIT –
235; BAČNIK MARJAN, 275.000,00 SIT –
275; LOVRENČIČ EMA, 282.000,00 SIT –
282; PETKOVŠEK VIDA, 284.000,00 SIT
– 284; ČIŽMAN MARIJA, 285.000,00 SIT
– 285; PERME MIROSLAVA, 290.000,00
SIT – 290; KAJZER MARJETA,
290.000,00 SIT – 290; ČEPON TONČKA,
292.000,00 SIT – 292; BOLKA ANTONI-
JA, 301.000,00 SIT – 301; TRAVEN
DRAVICA, 301.000,00 SIT – 301; BOGA-
TAJ JOŽEFA, 301.000,00 SIT – 301; ČAM-
PA JANEZ, 822.000,00 SIT – 822; KEREC
FELIKS, 1.014.000,00 SIT – 1.014;

b) za 200.000.000 SIT z izdajo 200.000
navadnih imenskih delnic na ime v nominal-
ni vrednosti 1000 SIT za 1 delnico.

Vplačilo delnic se izvrši po nominalni
vrednosti z denarnim vložkom Slovenske
razvojne družbe d.d. Ljubljana

Prednostna pravica ostalih delničarjev do
novih delnic se izključi.

c) Vpis oziroma vplačilo novih delnic se
izvrši do roku 90 dni od dneva sprejema
sklepa na seji skupščine.

Pooblasti se nadzorni svet družbe, da
po izteku roka za vpis oziroma vplačilo no-
vih delnic ugotovi končni znesek povečanja
osnovnega kapitala in uskladi besedilo sta-
tuta.
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4. Razrešitev začasnega nadzornega
sveta in imenovanje članov nadzornega sve-
ta družbe

Predlog sklepa: razreši se začasni nad-
zorni svet družbe.

Imenuje se nadzorni svet družbe v sestavi:
Marinšek Metka, Debeljak Ivanka, Mali Flor-
jan, Janja Kovač-Seliškar, Sandra Anterič.

5. Začasni prenos posameznih upravi-
čenj delničarjev do udeležbe pri upravljanju
na SRD

Predlog sklepa: skupščina delniške druž-
be Rašica d.d. prenaša na SRD za čas izva-
janja programa prestrukturiranja družbe Ra-
šica d.d., naslednja upravljalska upraviče-
nja skupščine in nadzornega sveta:

– odločanje o imenovanju in razrešitvi
uprave družbe;

– odločanje o imenovanju in razrešitvi
posameznih članov nadzornega sveta, ven-
dar ne več kot polovico. SRD lahko v času
izvajanja tega sklepa zamenja le tiste člane,
ki jih je sam imenoval oziroma predlagal;

– odločanje o poenostavljenem zmanj-
šanju osnovnega kapitala zaradi pokrivanja
izgub ter povečanju osnovnega kapitala z
vložki, z izključitvijo prednostne pravice do-
sedanjih delničarjev do vpisa novih delnic,
na podlagi pogodbe, ki jo SRD sklene z
nadzornim svetom družbe.

Način in izvajanje tega sklepa se uredi s
pogodbo, ki jo skleneta SRD in nadzorni
svet Rašice d.d. na podlagi 7. odst. 24.
člena Zakona o slovenski razvojni družbi.

6. Določitev sejnin članom nadzornega
sveta

Predlog sklepa: določi se sejnina v višini
45.000 SIT za predsednika in 25.000 za
člane nadzornega sveta.

7. Sprejem poslovnega poročila za leto
1997

Predlog sklepa: sprejme se poslovno po-
ročilo za leto 1997.

8. Pogoji za udeležbo
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

ki so vpisani kot najkasneje deset dni pred
skupščino v delniški knjigi. Glasovalno pra-
vico imajo tisti delničarji, ki se najavijo naj-
kasneje 3 dni pred skupščino na sedežu
družbe. Delničarji, ki se niso najavili v tem
roku nimajo glasovalne pravice lahko pa pri-
sostvujejo skupščini.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji
njihovi zastopniki in pooblaščenci. Poobla-
stilo mora biti posredovano družbi skupaj z
najavo in ostane shranjeno pri njej.

Udeležence naprošamo, da se prijavijo
in vpišejo 30 minut pred začetkom skupšči-
ne ter prevzamejo glasovnice. Delničarji ozi-
roma njihovi pooblaščenci se izkažejo z
osebnim dokumentom, pisnim pooblasti-
lom, zakoniti zastopniki pa tudi z izpiskom iz
sodnega registra.

Skupščina je sklepčna, če so navzoči
delničarji z glasovalno pravico, ki predstav-
lja vsaj 51% osnovnega kapitala. Če skupš-
čina ob prvem sklicu ne doseže sklepčno-
sti, veljavno odloča istega dne čez eno uro,
če so prisotni delničaji z glasovalno pravico
najmanj 15% osnovnega kapitala.

Gradivo za skupščino je na voljo na se-
dežu družbe v Splošno kadrovski službi vsak
delovnik od 8. do 15. ure.

Rašica d.d.
uprava

nadzorni svet

Ob-4473
Na podlagi 287. in 288. člena zakona o

gospodarskih družbah uprava KIK Kamnik,
d.d., objavlja

nasprotne predloge delničarjev

1. Delničar Boncelj Jože podaja nasprot-
ni predlog k 2. točki dnevnega reda in pred-
laga, da se ne sprejme letno poročilo upra-
ve o poslovanju KIK, Kemijske industrije
Kamnik, d.d., za leto 1997, z naslednjo
utemeljitvijo:

Delničarji KIK Kamnik ne moremo spre-
jeti poslovnega poročila uprave za leto
1997, ker delniška družba posluje vse slab-
še in ker poročilo uprave ne predstavlja ve-
rodostojne informacije o uspešnosti poslo-
vanja družbe.

Nerealno je prikazana vrednost zalog. V
bilanci uspeha ni niti tolarja odpisa obratnih
sredstev oziroma odpisa kratkoročnih terja-
tev.

Nerealno so prikazani izredni prihodki v
višini 169,153.000 SIT, zato tudi bilanca
uspeha ne odraža pravega poslovnega us-
peha, bilanca stanja sredstev in obveznosti
do virov sredstev pa ne odraža dejanskega
stanja premoženja družbe.

2. Delničar Sušnik Franc podaja nasprot-
ni predlog k 2. točki dnevnega reda in pred-
laga, da se ne sprejme letno poročilo upra-
ve o poslovanju KIK, Kemijska industrija
Kamnik, d.d., za leto 1997, z naslednjo
utemeljitvijo:

Zaradi nastale izgube v letu 1997 iz red-
nega delovanja družbe v višini 65,466.000
SIT, ki pa je realno še višja, delničarji že
drugo leto nismo prejeli dividend od naših
delnic.

Kot je razvidno iz obravnavanega letne-
ga poročila, uprava družbe ne daje delni-
čarjem nobenega upanja in objektivne mož-
nosti, da bomo pod vodstvom sedanje upra-
ve povečali knjigovodsko vrednost naših del-
nic in delili dividende v prihodnjih letih.

3. Delničar Sušnik Franc predlaga, da
se 5. točka dnevnega reda skupščine glasi:

Vprašanja, odgovori in predlogi delničar-
jev.

Svoj predlog utemeljuje s tem, da imajo
na podlagi 5. točke dnevnega reda delničarji
možnost, da dobijo odgovore le na vprašanja
iz prve skupščine. Nasprotni predlog podaja
zato, da bodo lahko delničarji postavljali ak-
tualna vprašanja in dajali predloge.

Mnenje uprave: uprava se z nasprotnimi
predlogi delničarjev ne strinja in vztraja pri
predlaganem dnevnem redu in predlaganih
predlogih sklepov.

Mnenje nadzornega sveta: nadzorni svet
je obravnaval nasprotna predloga delničarja
Franca Sušnika k 2. in 5. točki dnevnega
reda skupščine in nasprotni predlog delni-
čarja Jožeta Bonclja k 2. točki dnevnega
reda skupščine.

Nadzorni svet meni, da je zavrnitev let-
nega poročila iz razlogov, ki jih navajata del-
ničarja, neutemeljena in ugotavlja, da je
družba v letu 1997 poslovala v skladu s
temeljnimi načeli poslovanja po ZGD in
skladno s SRS in ostalimi zakonskimi pred-
pisi. Nadalje nadzorni svet tudi ugotavlja, da
je družba v preteklem letu izboljšala poslo-
vanje.

Glede na navedeno nadzorni svet poda-
ja enak predlog kot ga je podal že skupščini
v svojem poročilu z dne 10. 6. 1998, in
sicer, da se sprejme poročilo uprave za
poslovno leto 1997 z mnenjem revizijske
družbe.

Glede nasprotnega predloga k 5. točki
dnevnega reda pa nadzorni svet meni, da
uvrstitev točke “Vprašanja, odgovori in pred-
logi delničarjev” na dnevni red skupščine ni
utemeljena.

KIK Kamnik, d.d.
uprava družbe

Št. 279 Ob-4475
Na podlagi 288. in 289. člena zakona o

gospodarskih družbah začasna uprava druž-
be Avtomehanika Škofja Loka, d.d., spo-
roča, da je manjšina notranjih delničarjev
(več kot 10% zastopanega kapitala) v skla-
du s 300. členom ZGD v 7-dnevnem roku
od sklicane skupščine za vložitev nasprot-
nega predloga podala k 11. točki dnevnega
reda sklicane skupščine za 14. 7. 1998

nasprotni predlog

Nasprotni predlog se glasi: izvoli se nad-
zorni svet v predlagani sestavi:

– Berčič Peter,
– Prevodnik Janez,
– Ravnik Marija.
Mnenje začasne uprave: začasna upra-

va se z nasprotnim predlogom ne strinja.
Uprava vztraja pri svojem predlogu, saj me-
ni, da je njen predlog z vidika učinkovitega
upravljanja družbe ustreznejši.

Avtomehanika Škofja Loka, d.d.
začasna uprava

Ob-4476
V zvezi s sklicem skupščine Domel, d.d.,

uprava družbe v skladu z 288. členom ZGD
objavlja

nasprotni predlog,

ki ga je podal Slovenski odškodninski
sklad, d.d., v naslednji vsebini:

3. točka dnevnega reda: delitev dobička.
Predlog sklepa:
“Ugotovi se, da znaša čisti dobiček druž-

be po davkih 209,022.349 SIT.
Dobiček se razporedi:
– 52,034.805 SIT za dividende,
– 156,987.544 SIT ostane nerazpore-

jeno.
Dividende v višini 45 SIT bruto na delni-

co se izplačajo delničarjem, ki so vpisani v
delniško knjigo družbe na dan zasedanja
skupščine najkasneje do 30. 11. 1998.

Obrazložitev: Slovenski odškodninski
sklad, d.d, nasprotuje oblikovanju sklada
lastnih delnic, saj sklep, ki ga je predlagala
uprava ni podprt z vsebinsko utemeljenimi
razlogi, ki bi narekovali oblikovanje sklada
lastnih delnic. Hkrati pa iz poslovnega poro-
čila za leto 1997 izhaja, da likvidnostna si-
tuacija v družbi ne dovoljuje odlivanja likvid-
nih sredstev za namen odkupa lastnih del-
nic.

4. točka dnevnega reda: oblikovanje
sklada lastnih delnic.

V skladu z nasprotnim predlogom k 3.
točki dnevnega reda, Slovenski odškodnin-
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ski sklad, d.d., predlaga, da se 4. točka
črta z dnevnega reda.

Domel, d.d., Železniki
uprava

Razne objave

Ob-4307
Slovenska izseljenska matica razpisuje

natečaj

za organizacijo zaključne prireditve v ok-
viru “Srečanja v moji deželi 1999”, osred-
njega srečanja Slovencev po svetu. Sreča-
nje bo v nedeljo, 4. julija 1999.

“Srečanje v moji deželi” je sestavljeno iz
vrste prireditev, na katerih želimo Sloven-
cem v domovini predstaviti življenje in delo-
vanje Slovencev po svetu; obsega likovne
razstave, glasbene prireditve, okrogle mize,
simpozije, gostovanja izseljenskih kulturnih
skupin idr., v to pa se vključuje tudi tradicio-
nalna Poletna šola slovenskega jezika. Te-
meljni namen srečanja je obojestransko
spoznavanje in navezovanje novih stikov. Za-
ključna prireditev pa je predvsem družabno
srečanje s kulturnim programom.

Pričakujemo, da bi organizacijo zaključ-
nega “Srečanja v moji deželi” prevzela turi-
stična društva, gostinska oziroma turistična
podjetja ali občinske skupščine, ki lahko
zagotovijo primerno urejen prostor v naravi
z odrom za kulturni spored, s prostornim
parkiriščem, prostori za prodajo spominkov
in z vso možno gostinsko infrastrukturo.

Informacije in prijave do 31. septembra
1998 na naslov: Slovenska izseljenska ma-
tica, Cankarjeva 1, 1000 Ljubljana, faks
061/125-1673. Za podrobnejše informa-
cije se lahko obrnete na glavnega tajnika
SIM, Janeza Roglja, tel. 061/210-766.

Slovenska izseljenska matica

Ob-4308
Slovenska akademija znanosti in umet-

nosti voli redne, izredne in dopisne člane
vsako drugo leto (13. člen zakona o SAZU,
Ur. l. RS, št. 48/94).

Prihodnja volilna skupščina bo 8. aprila
leta 1999.

Kandidiranje za člane SAZU poteka na
podlagi predlogov in pobud (16. člen statu-
ta SAZU).

Predlog za izvolitev rednega, izrednega
in dopisnega člana lahko dajo:

– predsedstvo SAZU za kandidate s ka-
teregakoli področja znanosti ali umetnosti,

– razredi SAZU na kandidate s področja
delovanja svojega razreda,

– najmanj trije redni člani za kandidate s
področja delovanja svojega razreda.

Pobudo za izvolitev rednega, izrednega
in dopisnega člana lahko dajo:

– razredi SAZU za kandidate s področja
znanosti ali umetnosti drugih razredov,

– visokošolske, znanstvenoraziskovalne,
umetnostne in kulturne organizacije ter stro-
kovna in umetnostna društva za kandidate s
področja njihovega delovanja.

Vsi predlogi in pobude morajo biti pri-
pravljeni v pisni obliki in morajo vsebovati
ustrezno predstavitev kandidatov z njihovimi
biografskimi in bibliografskimi podatki. Po-
dana mora biti utemeljitev, ki vsebuje oceno
njihovega znanstvenega oziroma umetniš-
kega dela in odmevnost tega dela doma in v
tujini.

Glede na 18. člen statuta SAZU, ki dolo-
ča da mora miniti od roka za vložitev predlo-
gov in pobud do volilne skupščine vsaj šest
mesecev

obveščamo

predlagatelje, da morajo vložiti svoje
predloge in pobude najkasneje do 24. sep-
tembra 1998. Vse predloge in pobude spre-
jema predsedstvo SAZU. Predlogov in po-
bud, ki bi prispeli po tem roku, predsedstvo
SAZU ne bo upoštevalo.

Slovenska akademija
znanosti in umetnosti

Št. 37/98 Ob-4480
 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-0139 SANJA ĐURANOVIĆ, dipl. ing.

arh.
A-0140  MIRA STANTIČ, dipl. ing. arh.
A-0141 JOŽE TOMAŽIČ, dipl. ing. arh.
A-0142 BOŠTJAN ČEŠAREK, dipl. ing.

arh.
A-0143 BOGDAN DACAR, dipl. ing. arh.
A-0144 ALENKA DERVARIČ, dipl. ing.

arh.
A-0145 ALENKA DIVJAK, dipl. ing. arh.
A-0146 JANEZ STOPORKO, dipl. ing.

arh.
A-0147 ALEŠ VIDIČ, dipl. ing. arh.
A-0148 SIMONA KRIŽNAR KOSI, dipl.

ing. arh.
A-0149 PETAR VEKIĆ, dipl. ing. arh.
A-0150  ANICA KOVAČIČ, dipl. ing. arh.
A-0151 RAFAEL DRAKSLER, dipl. ing.

arh.
A-0152 BORIS KAPELJ, dipl. ing. arh.
A-0153 JURIJ KOLENC, dipl. ing. arh.
A-0154 BORIS VOLK, dipl. ing. arh.
A-0155 ANDREJ KOCJAN, dipl. ing. arh.
A-0156 STOJAN ŠIRCELJ, dipl. ing. arh.
A-0157 EMIL FIJAVŽ, dipl. ing. arh.
A-0158 BLANKA GABER, dipl. ing. arh.
A-0159 DUŠAN KAJZER, dipl. ing. arh.
A-0160 MARIJA GOLOB, dipl. ing. arh.
A-0161 LUČKA JUKIĆ, dipl. ing. arh.
A-0162 MATIJA TOMORI, dipl. ing. arh.
A-0163 ZORAN GUŠTIN , dipl. ing. arh.
A-0164 MILENA TODORIĆ - TOPLIŠEK,

dipl. ing. arh.
A-0165 ALENKA IVANČIČ - FELICIJAN,

dipl. ing. arh.
A-0166 IGNAC DUGAR, dipl. ing. arh.
A-0167 MARIA ZLOBEC, dipl. ing. arh.
A-0168 GABRIJEL ARKO, dipl. ing. arh.
A-0169 ADRIJAN BASTJANČIČ, dipl. ing.

arh.
A-0170 OLGA BERAN - ROSINA, dipl.

ing. arh.

A-0171 ANTON POGAČNIK, dipl. ing.
arh.

A-0172 JADRAN REBEC, dipl. ing. arh.
A-0173 BORUT REBOLJ, dipl. ing. arh.
A-0174 UROŠ REITER, dipl. ing. arh.
A-0175 GRIŠA NAGY, dipl. ing. arh.
A-0177 SABINA SELAN, dipl. ing. arh.
A-0178 JANEZ SLOKAR, dipl. ing. arh.
A-0179 RATKO BLAŽIČ, dipl. ing. arh.
A-0180 FRANC SKRBINŠEK, dipl. ing.

arh.
A-0181 JOSIP MATEŠIĆ, dipl. ing. arh.
A-0182 RONI NEMEC, dipl. ing. arh.
A-0183 MARJAN MURENC, dipl. ing. arh.
A-0184 MITJA MREVLJE, dipl. ing. arh.
A-0185 ARTUR MLINAR, dipl. ing. arh.
A-0186 EDIB MIRALEM, dipl. ing. arh.
A-0187 VLADIMIR MEDARIĆ, dipl. ing.

arh.
A-0188 ANA MAVKO, dipl. ing. arh.
A-0189 MILOVAN MATKOVIČ, dipl. ing.

arh.
A-0190 IGOR MARTINJAK, dipl. ing. arh.
A-0191 LIDIJA MANFREDA, dipl. ing. arh.
A-0192 ANDREJ MALGAJ, dipl. ing. arh.
A-0193 MIROSLAV MALETIN, dipl. ing.

arh.
A-0194 BORUT SIMIČ, dipl. ing. arh.
A-0196 STOJAN LIPOLT, dipl. ing. arh.
A-0197 ARNOLD LEDL, dipl. ing. arh.
A-0198 DARKO LEČNIK, dipl. ing. arh.
A-0199 BOJAN LEBAR, dipl. ing. arh.
A-0201 ANDREJA KUS, dipl. ing. arh.
A-0202 SILVESTER KUNAVER, dipl. ing.

arh.
A-0203 DIMITRIJ KUKANJA, dipl. ing.

arh.
A-0204 MITJA KRISTANČIČ, dipl. ing.

arh.
A-0205 MARJANA KRISTANČIČ, dipl.

ing. arh.
A-0206 MARIJA MAGDALENA KREGAR,

dipl. ing. arh.
A-0207 ANDREJ KOTNIK, dipl. ing. arh.
A-0208 ALENKA KOROŠEC, dipl. ing.

arh.
A-0209 VANDA ŽUNIČ, dipl. ing. arh.
A-0210 ANDREJA PRELOŽNIK, dipl. ing.

arh.
A-0211 MARIJA SENČAR, dipl. ing. arh.
A-0212 PETER SELJAK, dipl. ing. arh.
A-0213 MARIJA - MAGDALENA RUTAR –

PRIJON, dipl. ing. arh.
A-0214 NADA RUTAR - OGRIN, dipl. ing.

arh.
A-0215 BARBARA ROT, dipl. ing. arh.
A-0217 RENATO REPŠE, dipl. ing. arh.
A-0218 GORAZD RAVNIKAR, dipl. ing.

arh.
A-0219 IRENA RASPOR, dipl. ing. arh.
A-0220 BRANISLAV RAJIĆ, dipl. ing. arh.
A-0221 META RAINER - BASSIN, dipl.

ing. arh.
A-0222 RADO PRODAN, dipl. ing. arh.
A-0223 IVAN PRIMAN, dipl. ing. arh.
A-0224 GREGOR OBLAK, dipl. ing. arh.
A-0225 MARJAN PIŠOT, dipl. ing. arh.
A-0226 MIHA KERIN, dipl. ing. arh.
G-0222 DARJO REŠČIČ, dipl. ing. gradb.
G-0223 JOŽEF REPEŽ, dipl. ing. gradb.
G-0224 JELKO KOZJAK, ing. gradb.
G-0225 ALENKA VODIŠEK, ing. gradb.
G-0226 JOSIP KRAČUN, ing. gradb.
G-0227 IVAN REBOLJ, dipl. ing. gradb.
G-0228 ANDREJ POGLAJEN, ing. gradb.
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G-0229 FRANC GORNJAK, dipl. ing.
gradb.

G-0230 VALTER ČRNJARIĆ, dipl. ing.
gradb.

G-0231 MIROSLAV GORUP, dipl. ing.
gradb.

G-0232 MIRO TROŠT, dipl. ing. gradb.
G-0233 MARJAN MUČIČ, dipl. ing. gradb.
G-0234 EDVARD KRAPEŽ, dipl. ing.

gradb.
G-0235 MIRKO FERČEK, ing. gradb.
G-0236 PETER FABIANI, dipl. ing. gradb.
G-0237 DOMAGOJ BAČIČ - FRATRIČ,

dipl. ing. gradb.
G-0238 IVAN ŠTEFANČIČ, dipl. ing.

gradb.
G-0239 DAMJAN TROŠT, dipl. ing. gradb.
G-0240 ROBERT BRAJDIH, dipl. ing.

gradb.
G-0241 MAGDA KERŠEVAN, dipl. ing.

gradb.
G-0243 MARJAN MAKOVEC, ing. gradb.
G-0244 HUMBERT CAHARIJA, dipl. ing.

gradb.
G-0245 BRANKO BAKARŠIČ, dipl. ing.

gradb.
G-0246 BRANKO SKUTNIK, dipl. ing.

gradb.
G-0247 DUŠAN ČRNIGOJ, dipl. ing.

gradb.
G-0248 ALFONZ PREM, ing. gradb.
G-0249 JURIJ LOZAR, dipl. ing. gradb.
G-0250 BOGOMIR IPAVEC, dipl. ing.

gradb.
G-0251 MARJAN CIGOJ, dipl. ing. gradb.
G-0252 BOJAN PREŠEREN, ing. gradb.
G-0253 ALIJANA LAVRENČIČ, dipl. ing.

gradb.
G-0254 JANEZ PELHAN, dipl. ing. gradb.
G-0255 Mag. ROMAN MUR, dipl. ing.

gradb.
G-0256 UROŠ KUHAR, ing. gradb.
G-0257 MARKO VRHOVEC, dipl. ing.

gradb.
G-0258 ALOJZ ROVAN, dipl. ing. gradb.
G-0259 BREDA JAMŠEK, dipl. ing.

gradb.
G-0260 Dr. MIROSLAV PREGL, dipl. ing.

gradb.
G-0261 NATAŠA ROVAN - GRAČNER,

ing. gradb.
G-0262 ŽELJKO KOKOLJ, dipl. ing.

gradb.
G-0263 MARJAN - EMIL GOLIAS, dipl.

ing. gradb.
G-0264 BOGOSLAV BREZIGAR, dipl. ing.

gradb.
G-0265 OTO RATNIK, ing. gradb.
G-0266 PETER KRIŽNIK, dipl. ing. gradb.
G-0267 TONE KOPČAVAR, dipl. ing.

gradb.
G-0268 GREGOR GRUDEN, dipl. ing.

gradb.
G-0269 TOMAŽ LIPNIK, dipl. ing. gradb.
G-0270 Mag. SAMO MIKLUŠ, dipl. ing.

gradb.
G-0271 DUŠAN BIZJAK, ing. gradb.
G-0272 VALENTIN REBOLJ, ing. gradb.
G-0273 Mag. ČRTOMIR REMEC, dipl.

ing. gradb.
G-0274 MARJAN MAMIĆ, ing. gradb.
G-0275 GORAZD PULKO, dipl. ing.

gradb.
G-0276 Doc. dr. MATJAŽ MIKOŠ, dipl.

ing. gradb.

G-0277 MARKO VONČINA, dipl. ing.
gradb.

G-0278 MILAN GRABAR, dipl. ing. gradb.
G-0279 IVAN ZAJC, dipl. ing. gradb.
G-0280 MARINKA VITEK - BUCIK, dipl.

ing. gradb.
G-0281 MARJAN BONAČ, dipl. ing.

gradb.
G-0282 FRANC FLEGAR, ing. gradb.
G-0283 MIRO RODIČ, dipl. ing. gradb.
G-0284 BENEDIKT BORŠIČ, dipl. ing.

gradb.
G-0285 JOŽE MULEJ, dipl. ing. gradb.
G-0286 EDVARD VIDIČ, dipl. ing. gradb.
G-0287 Mag. IGOR KOVŠE, dipl. ing.

gradb.
G-0288 BOJAN ŠTRASER, dipl. ing.

gradb.
G-0289 DRAGO KARAKATIČ, ing. gradb.
G-0290 MILAN LUPŠE, ing. gradb.
G-0291 MERICA HUMAR, dipl. ing.

gradb.
G-0292 JANKO MELE, dipl. ing. gradb.
G-0293 PETER DERNIČ, dipl. ing. gradb.
G-0294 IGOR STERGAR, dipl. ing. gradb.
G-0295 BRANKO ARNŠEK, ing. gradb.
G-0296 LEON HLADNIK, dipl. ing. gradb.
G-0297 NIKOLAJ ČUK, ing. gradb.
G-0298 DUŠAN HRIB, dipl. ing. gradb.
G-0299 STANISLAV ADAMIČ, dipl. ing.

gradb.
G-0300 BLAŽ ČREPINŠEK, ing. gradb.
G-0301 TOMAŽ ŠKOBERNE, dipl. ing.

gradb.
G-0302 MILOŠ STEPANČIČ, dipl. ing.

gradb.
G-0303 ROMAN ŠVEGELJ, dipl. ing.

gradb.
G-0304 STOJAN KRANJC, ing. gradb.
G-0305 ŽIVAN SAVKOVIĆ, dipl. ing.

gradb.
G-0306 IGOR DROBEŽ, dipl. ing. gradb.
G-0307 LEOPOLD KLANČAR, dipl. ing.

gradb.
G-0308 MARIJA KLANČAR, dipl. ing.

gradb.
G-0309 JANEZ MELJO, dipl. ing. gradb.
G-0310 SAMO PETER MEDVED, dipl.

ing. gradb.
G-0311 MATEVŽ BERGANT, dipl. ing.

gradb.
G-0312 MARKO FAŠALEK, dipl. ing.

gradb.
G-0313 JANEZ REPE, dipl. ing. gradb.
G-0314 EDVARD RAVBAR, dipl. ing.

gradb.
G-0315 ANTON FRAS, ing. gradb.
G-0316 BORIS RAJKOVIČ, ing. gradb.
G-0317 PETER FRELIH, dipl. ing. gradb.
G-0318 LIDIJA RADEŽ, dipl. ing. gradb.
G-0319 MILAN PUKŠIČ, ing. gradb.
G-0320 Mag. BRANKO PROKOP, dipl.

ing. gradb.
G-0321 PETRA GERŠAK - KLANEČEK,

dipl. ing. gradb.
G-0322 MILAN GODIČ, ing. gradb.
G-0323 BRANKA POTOČNIK - KRANJC,

dipl. ing. gradb.
G-0324 RADOVAN NIKIĆ, dipl. ing.

gradb.
G-0325 ZDENKO GRADIČ, ing. gradb.
G-0326 IVAN ELER, dipl. ing. gradb.
G-0327 MARJAN PIPENBAHER, dipl. ing.

gradb.
G-0328 TATJANA PERKO, ing. gradb.

G-0329 TOMAŽ GROHAR, dipl. ing.
gradb.

G-0330 ANTON TOPLAK, ing. gradb.
G-0331 BOJAN GRUM, dipl. ing. gradb.
G-0332 Mag. TOMAŽ HABIČ, dipl. ing.

gradb.
G-0333 MILAN HEINC, ing. gradb.
G-0334 PETER HENČIČ, dipl. ing. gradb.
G-0335 MIHAEL OGOREVC, ing. gradb.
G-0336 IZIDOR BAUS, dipl. ing. gradb.
G-0337 KAREL HUDI, ing. gradb.
G-0338 MIHAJLO GRAČANIĆ, ing. gradb.
G-0339 MIROSLAV SKRIBE, ing. gradb.
G-0340 MARKO BREZIGAR, dipl. ing.

gradb.
G-0341 PETER BRLIČ, ing. gradb.
G-0342 DUŠANKA BROŽIČ, dipl. ing.

gradb.
G-0343 BORIS ŠTIFTAR, ing. gradb.
G-0344 MATJAŽ CIMPERMAN, ing.

gradb.
G-0345 Mag. ANDREJ CVAR, dipl. ing.

gradb.
G-0346 EDO ŠKUFCA, dipl. ing. gradb.
G-0347 BLAGOMIR ČERNE, dipl. ing.

gradb.
G-0348 MILENKO ĆUĆIĆ, dipl. ing.

gradb.
G-0349 MARJAN STOPINŠEK, ing.

gradb.
G-0350 GABRIJEL STAVBAR, ing. gradb.
G-0351 JANEZ DEBEVEC, ing. gradb.
G-0352 SERGEJ VENTURINI, dipl. ing.

gradb.
G-0353 MARKO SMERKOL, dipl. ing.

gradb.
G-0354 ZDRAVKO ERŽEN, ing. gradb.
G-0355 DRAGA LAVRIČ, dipl. ing. gradb.
G-0356 BRANKO DIVJAK, ing. gradb.
G-0357 PETER DOBROVOLJC, dipl. ing.

gradb.
G-0358 ZVEZDANA DOLENEC, ing.

gradb.
G-0359 BORUT SATLER, dipl. ing. gradb.
G-0360 ALENKA DREMELJ, dipl. ing.

gradb.
G-0361 Mag. NADICA RUŽMAN - PLOS,

dipl. ing. gradb.
G-0363 ANDREJ RUS, ing. gradb.
G-0364 PETER RUBIN, dipl. ing. gradb.
G-0365 BRANKO DUŠEJ, dipl. ing.

gradb.
G-0366 EMILJAN PAVLIN, dipl. ing.

gradb.
G-0367 BOJANA SOVIČ, dipl. ing. gradb.
G-0368 IZTOK KLEIBENCETL, dipl. ing.

gradb.
G-0369 JANEZ JERINA, dipl. ing. gradb.
G-0370 BRANKA MANFREDA, ing.

gradb.
G-0371 MATJAŽ MANDELJ , dipl. ing.

gradb.
G-0372 MARIJAN - KLAUDIJE ZORNIK,

ing. gradb.
G-0373 LIVIJA JURIČ, dipl. ing. gradb.
G-0374 MARJAN ZALETELJ, dipl. ing.

gradb.
G-0375 BREDA MERHAR, dipl. ing.

gradb.
G-0376 BOJAN GROM, dipl. ing. gradb.
S-0166 MATIJA MALI, ing. strojn.
S-0167 STJEPAN ABRAMOVIČ, dipl. ing.

strojn.
S-0168 DARIJ VALENTIČ, ing. strojn.
S-0169 JURIJ JUREN, dipl. ing. strojn.
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S-0170 IVAN JUVANC, ing. strojn.
S-0171 VOJKO TOMIČ, dipl. ing. strojn.
S-0172 BOJAN - FRANC PEPERKO, dipl.

ing. strojn.
S-0174 BLAŽENKA POSPIŠ - PERPAR,

dipl. ing. strojn.
S-0175 ALOJZ PRAH, ing. strojn.
S-0176 GORAZD PLANINC, dipl. ing.

strojn.
S-0177 MARKO FERLEŽ, dipl. ing. stro-

jn.
S-0178 TIM PIRNOVAR, dipl. ing. strojn.
S-0179 STANE ČAMERNIK, ing. strojn.
S-0180 BOŠTJAN NAPAST, dipl. ing.

strojn.
S-0181 NIKOLA JAKŠIČ, dipl. ing. strojn.
S-0182 JURIJ PAUČIČ, dipl. ing. strojn.
S-0183 JANEZ SIMČIČ, dipl. ing. strojn.
S-0184 IGOR SKOČIR, dipl. ing. strojn.
S-0185 BRANKO STARIČ, dipl. ing. stro-

jn.
S-0186 TOMAŽ HAFNER, dipl. ing. stro-

jn.
S-0187 JOŽEF HERIC, dipl. ing. strojn.
S-0188 JANKO ŠANOVIĆ, dipl. ing. stro-

jn.
S-0189 JOŽEF GAJŠEK, dipl. ing. strojn.
S-0190 ANDREJ KARIŽ, dipl. ing. strojn.
S-0191 IGOR KOCJANČIČ, dipl. ing.

strojn.
S-0192 BOŠTJAN ZUPANČIČ, dipl. ing.

strojn.
S-0193 ANDRIJA MILEŠIČ, ing. strojn.
S-0194 JERNEJ RAJER, dipl. ing. strojn.
S-0195 MIHA GOSTIŠA, dipl. ing. strojn.
S-0196 JOŽEF PUST, dipl. ing. strojn.
S-0197 LEOPOLD KROFIČ, dipl. ing.

strojn.
S-0198 FRANC GRIS, dipl. ing. strojn.
S-0199 TOMISLAV GUBANEC, dipl. ing.

strojn.
S-0200 JANEZ LJUBIČ, dipl. ing. strojn.
S-0201 JOŽEF ZORC, dipl. ing. strojn.
S-0202 VIKTOR POLJŠAK, ing. strojn.
S-0203 BOJAN LESKOVEC, ing. strojn.
S-0204 ANTON KRALJ, dipl. ing. strojn.
S-0205 BRANKO JURAK, ing. strojn.
S-0206 ANTON VUČKO, ing. strojn.
S-0207 ANDREJ KOMAC, dipl. ing. stro-

jn.
S-0208 BOJAN KOLARIČ, dipl. ing. stro-

jn.
S-0209 FRANC KADUNEC, dipl. ing. stro-

jn.
S-0210 MILAN KAPETAN, ing. strojn.
S-0211 MIROSLAV KRIŽANIČ, dipl. ing.

strojn.
S-0212 IGOR PAPEŽ, dipl. ing. strojn.
S-0213 JANEZ KREMŽAR, ing. strojn.
S-0214 MARTIN BOŽIČ, dipl. ing. strojn.
S-0215 RADO OTRIN, dipl. ing. strojn.
S-0216 VALTER BARUCA, ing. strojn.
S-0217 FRANC ODERLAP, ing. strojn.
S-0218 Mag. MARJAN OBID, dipl. ing.

strojn.
S-0219 ANTON BAUČAR, dipl. ing. stro-

jn.
S-0220 DARKO BEJEK, dipl. ing. strojn.
S-0221 ANTON BERDEN, dipl. ing. stro-

jn.
S-0222 ANDREJ ŽLEBNIK, dipl. ing. stro-

jn.
S-0223 MIROSLAV LAVRENČIČ, dipl.

ing. strojn.
S-0224 DARKO BORŠTNAR, ing. strojn.

S-0225 ANDREJ KARLIN, dipl. ing. stro-
jn.

S-0226 MARIJAN ŠUŠTAR, dipl. ing. stro-
jn.

S-0227 JOŽE BRDNIK, ing. strojn.
S-0228 MILAN CURK, dipl. ing. strojn.
S-0229 ALEKSANDER NOVAK, dipl. ing.

strojn.
S-0230 ZORAN ČEFERIN, dipl. ing. stro-

jn.
S-0231 VLADIMIR MENARD, dipl. ing.

strojn.
S-0232 BORIS MELANŠEK, dipl. ing.

strojn.
S-0233 ROBERT ŠTRUMBELJ, dipl. ing.

strojn.
S-0234 OTON ZULJAN, dipl. ing. strojn.
S-0235 SIMON NOVAK, dipl. ing. strojn.
S-0236 DARIJO PRIBAC, ing. strojn.
S-0237 VLADIMIR KNEZ, dipl. ing. strojn.
S-0238 IGOR LENČEK, ing. lad. strojn.
S-0239 MARJAN LESAR, ing. strojn.
S-0240 MARTIN LILIJA, ing. strojn.
S-0241 TOMAŽ LOGONDER, dipl. ing.

strojn.
S-0242 MARJAN ŽVOKELJ, dipl. ing.

strojn.
S-0243 ŽIVOTA LUKIĆ, dipl. ing. strojn.
S-0244 ANTON SABLER, dipl. ing. stro-

jn.
S-0245 JANEZ MAJCEN, ing. strojn.
S-0246 ANDREJ LAPAJNAR, ing. strojn.
S-0247 BORIS MALI, ing. strojn.
S-0248 ZORAN MARKOVIČ, dipl. ing.

strojn.
S-0249 ZVONIMIR MARKOVIČ, dipl. ing.

strojn.
S-0250 PETER MATVOZ, dipl. ing. stro-

jn.
S-0251 DEAN MAVRI, dipl. ing. strojn.
S-0252 BOGDAN MEGLIČ, ing. strojn.
S-0253 OTO - RAJKO MAČEK, dipl. ing.

strojn.
S-0254 MITJA KOMAN, dipl. ing. strojn.
S-0255 FRANC KIRBIŠ, ing. strojn.
S-0256 BENJAMIN KLANČIČ, dipl. ing.

strojn.
S-0257 SLAVKO KLINAR, ing. strojn.
S-0258 FRANC KNEZ, ing. strojn.
S-0259 FRANC KOBAL, ing. strojn.
S-0260 SLAVKO KOBAL, dipl. ing. strojn.
S-0261 DEMETRIJ LAVRIH, dipl. ing.

strojn.
S-0262 BORIS KOKOL, dipl. ing. strojn.
S-0263 JANEZ LAVRENČIČ, dipl. ing.

strojn.
S-0265 JURIJ KOVAČ, dipl. ing. strojn.
S-0266 KARL KOVAČ, ing. strojn.
S-0267 EMILIJAN KOŽAR, ing. strojn.
S-0268 RUDI KOŽUH, dipl. ing. strojn.
S-0269 JOŽE KRAMARIČ, dipl. ing. strojn.
E-0165 IGOR SMREKAR, dipl. ing. ele-

ktr.
E-0166 KLAVDIJ SKUBIN, dipl. ing. ele-

ktr.
E-0167 MARJAN HROMEC, ing. elektr.
E-0168 ANDREJ ŠKODIČ, dipl. ing. ele-

ktr.
E-0169 IVAN KUŠTRIN, ing. elektr.
E-0170 ALFONZ GUŠIČ, dipl. ing. elektr.
E-0171 BORUT LUKANC, dipl. ing. ele-

ktr.
E-0172 DAMIR JURKIN, dipl. ing. elektr.
E-0173 MARTIN KASTRIN, dipl. ing. ele-

ktr.

E-0174 BOJAN KAVČIČ, dipl. ing. elektr.
E-0175 BOJAN LIČAR, dipl. ing. elektr.
E-0176 MARTIN LESAR, dipl. ing. elektr.
E-0177 Mag. JOŽE LEBAR, dipl. ing. ele-

ktr.
E-0178 SEVERIN MAFFI, dipl. ing. ele-

ktr.
E-0179 MIRJANA KHERMAYER, dipl.

ing. elektr.
E-0180 BOŽIDAR ERŽEN, dipl. ing. ele-

ktr.
E-0181 DUŠAN KUMAR, dipl. ing. elektr.
E-0182 IVAN VALENTIN KUKOVIČ, dipl.

ing. elektr.
E-0183 TOMISLAV KOGOJ, dipl. ing. ele-

ktr.
E-0184 JANEZ KOKALJ, dipl. ing. elektr.
E-0185 ALEŠ KRAVANJA, dipl. ing. ele-

ktr.
E-0186 PETER KOKOŠINEK, dipl. ing.

elektr.
E-0187 MARKO KOVAČIČ, dipl. ing. ele-

ktr.
E-0188 MARKO KOTNIK, dipl. ing. ele-

ktr.
E-0189 FRANC KOŠIR, dipl. ing. elektr.
E-0190 MARKO LAMPRET, dipl. ing. ele-

ktr.
E-0191 MARKO INJAC, dipl. ing. elektr.
E-0192 DUŠAN GAŠPERŠIČ, dipl. ing.

elektr.
E-0193 VIKO BOBEK, dipl. ing. elektr.
E-0194 VOJKO OMERZU, dipl. ing. ele-

ktr.
E-0195 ANDREJ HROVATIN, dipl. ing.

elektr.
E-0196 ANDRE OKORN, dipl. ing. elektr.
E-0197 MARJAN OBLAK, ing. elektr.
E-0198 MARTIN NOVAK, dipl. ing. elektr.
E-0199 DANILO HRVATIN, dipl. ing. ele-

ktr.
E-0200 DRAGAN JOKOVIĆ, dipl. ing. ele-

ktr.
E-0201 ALEKSANDAR ILIĆ, dipl. ing. ele-

ktr.
E-0202 BRANKO OŽBOLT, dipl. ing. ele-

ktr.
E-0203 Mag. URBAN JAN, dipl. ing. ele-

ktr.
E-0204 IVAN JELUŠIČ, ing. elektr.
E-0205 TOMAŽ MIHEVC, dipl. ing. ele-

ktr.
E-0206 DRAGAN MIĆIĆ, dipl. ing. elektr.
E-0207 PAVEL MEŠE, dipl. ing. elektr.
E-0208 MIODRAG MATOVIĆ, dipl. ing.

elektr.
E-0209 DRAGO MARŠIČ, dipl. ing. ele-

ktr.
E-0210 ALOJZ MARKUN, dipl. ing. ele-

ktr.
E-0211 IZIDOR MARKIČ, dipl. ing. elektr.
E-0212 PETER HVASTJA, dipl. ing. ele-

ktr.
E-0213 MIHALJ AGOŠTON, ing. elektr.
E-0214 MITJA VAVPOTIČ, dipl. ing. ele-

ktr.
E-0215 JURE BEZOVŠEK, dipl. ing. ele-

ktr.
E-0216 JANEZ ŽAGAR, dipl. ing. elektr.
E-0217 ŽARKO CERKVENIK, ing. elektr.
E-0218 IGOR VIDRIH, dipl. ing. elektr.
E-0219 VIKTOR BEZEK, ing. elektr.
E-0220 KOVČENKO ŽORŽ, ing. elektr.
E-0221 ALEŠ VODOPIVEC, dipl. ing. ele-

ktr.
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E-0222 JANEZ TERAN, dipl. ing. elektr.
E-0223 ALEŠ ZORE, dipl. ing. elektr.
E-0224 METOD BREŠAN, dipl. ing. ele-

ktr.
E-0225 MARKO BIZJAK, dipl. ing. elektr.
E-0226 IVAN USENIK, dipl. ing. elektr.
E-0227 DARIJO VRABEC, dipl. ing. ele-

ktr.
E-0228 ALOJZ ULAGA, dipl. ing. elektr.
E-0229 FRANC ŠVIGELJ, dipl. ing. ele-

ktr.
E-0230 JANEZ ŽGAJNAR, ing. elektr.
E-0231 VIKTOR BUTOLEN, dipl. ing. ele-

ktr.
E-0232 DUŠAN BOLDIŽAR, ing. elektr.
E-0233 PAVEL ŽAKELJ, dipl. ing. elektr.
E-0234 TOMISLAV BERCE, dipl. ing. ele-

ktr.
E-0235 ANTON ANŽIČ, dipl. ing. elektr.
E-0236 SAŠO ŽBONTAR, dipl. ing. ele-

ktr.
E-0237 ZLATKO TANACEK, dipl. ing. ele-

ktr.
E-0238 STANISLAV GROŠELJ, dipl. ing.

elektr.
E-0239 ALEŠ SELAN, dipl. ing. elektr.
E-0240 DUŠAN MRAK, dipl. ing. elektr.
E-0241 SILVO SLEKOVEC, dipl. ing. ele-

ktr.
E-0242 DANILO VEK, dipl. ing. elektr.
E-0243 MIRKO ŠTUHEC, dipl. ing. ele-

ktr.
E-0244 ANDREJ SMREKAR, dipl. ing.

elektr.
E-0245 FRANC SNOJ, ing. elektr.
E-0246 SILVESTER LOPARIČ, ing. ele-

ktr.
E-0247 GÜNTER SOVIČ, ing. elektr.
E-0248 ANDREJ GODEC, dipl. ing. ele-

ktr.
E-0249 JOZO UDOVIČIČ, dipl. ing. ele-

ktr.
E-0250 MIRAN UDOVČ, dipl. ing. elektr.
E-0251 CIRIL CERAR, dipl. ing. elektr.
E-0252 DANIJEL LANGUS, dipl. ing. ele-

ktr.
E-0253 ANTON SMRDELJ, dipl. ing. ele-

ktr.
E-0254 MATJAŽ LAMPE, dipl. ing. elektr.
E-0255 DANILO ŠIRNIK, dipl. ing. elektr.
E-0256 LUDVIK HUČ, ing. elektr.
E-0257 HENRIK JAVERNIK, ing. elektr.
E-0258 MARJAN JERANT, dipl. ing. ele-

ktr.
E-0259 MIROSLAV JERE, dipl. ing. ele-

ktr.
E-0260 EMIL TABAJ, ing. elektr.
E-0261 MIRA ŠKUFCA - LUKMAN, dipl.

ing. elektr.
E-0262 GORAN JOVANOVIĆ, dipl. ing.

elektr.
E-0263 ANTON KOKELJ, ing. elektr.
E-0264 JOŽE KNAVS, ing. elektr.
E-0265 IZTOK KOBAL, dipl. ing. elektr.
E-0266 EGON TURK, dipl. ing. elektr.
T-0093 RADO FERJAN, dipl. ing. geod.

komun.
T-0094 ALOJZ NOSAN, dipl. ing. živil.

tehn.
T-0095 BOJAN JELEN, dipl. ing. rud.
T-0096 FRANC ŽIGMAN, dipl. ing. fiz.
T-0097 SIMONA MARKIČ, dipl. ing. rud.
T-0098 FRANC ČADEŽ, dipl. ing. geol.
T-0099 KLEMENTINA HRAST, dipl. ing.

rud.

T-0100 Mag. FRANC LIKAR, dipl. ing.
rud.

T-0102 IGOR IVANOVSKI, dipl. ing. kem.
teh.

T-0103 ŽELJKO STERNAD, dipl. ing. rud.
T-0104 JANKO MOVH, dipl. ing. geod.
T-0105 MARTIN BIZJAK, dipl. ing.

rudarstva
T-0106 ADOLF STEGEL, ing. str.
T-0107 MILAN GRBOVIĆ, dipl. ing. prom.
T-0108 Mag. MITJA RIBARIČ, dipl. ing.

rud.
T-0109 MARKO KARLOVŠEK, dipl. ing.

kem.
T-0110 DRAGO DVANAJŠČAK, dipl. ing.

rudarstva
T-0111 DRAGO FRANC, dipl. ing.

rudarstva
T-0112 ROK GRAHEK, dipl. ing. rud.
T-0114 DANILO KOZOROG, dipl. ing.

komun.
T-0115 JANEZ KONC, dipl. ing. strojn.
T-0116 VINKO TIŠLER, dipl. ing. tekst.

tehn.
T-0177 ZDENKO PIŠKUR, dipl. ing. org.

dela
T-0228 MILOŠ REPŠE, dipl. ing. komun.
T-0355 BOŠTJAN BOH, dipl. ing. geod.

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,

Inženirska zbornica Slovenije

Ob-4309

Likvidacijski upravitelj Danilo Pines ob-
vešča, da je Okrožno sodišče v Kopru, s
sklepom Srg 98/00911, dne 17. 6. 1998
vpisalo redno (prostovoljno) likvidacijo del-
niške družbe Elkop, trgovinsko podjetje
d.d., Koper – v likvidaciji.

Upniki in delničarji, ki imajo delnice na
prinosnika, lahko prijavijo svoje terjatve do-
kumentirane z listinami, s priporočeno pošt-
no pošiljko s povratnico, v roku trideset dni
od dneva objave, izključno likvidacijskemu
upravitelju Danilu Pinesu na naslov:

Danilo Pines, Belveder 4, 6001 Koper,
s pripisom: ELKOP–prijava terjatev.

Dolžnike se poziva, da takoj plačajo svo-
je obveznosti na žiro račun št.
51400-691-90088 pri Agenciji za plačilni
promet Koper.

Likvidacijski upravitelj
Danilo Pines

Ob-4348
Prevoz, d.d., Finančna direkcija, Finanč-

na služba-230, Belokranjska 4, Novo me-
sto, preklicuje izjavo o ustreznosti in tehnič-
ni brezhibnosti vozila št. A 1003930.

Ob-4310
PIB Security, d.o.o., Aleševčeva 50,

Ljubljana, preklicuje štampiljko (velikosti 4,5
cm × 1,8 cm), z vsebino: PIB, d.o.o., Secu-
rity, Ljubljana, Aleševčeva 50, tel.
061/1595-205, 1

in štampiljko (velikosti 4,5 cm × 1,8 cm):
PIB, d.o.o., Security, Varovanje premože-
nja in prodaja, Lj., Aleševčeva 50, tel.
061/1595-205, 1.

Ob-4311
Euro šola, Zavod za opravljanje izobra-

ževalnih, svetovalnih in organizacijskih sto-
ritev, Gosposvetska 4, Ljubljana, preklicuje
potrdilo o uspešno končanem izpopolnjeva-
nju strokovne izobrazbe, izdano na ime Alen-
ka Pikelc, rojena 4. 7. 1970 v Ljubljani,
angleški jezik 3. stopnja, številka potrdila je
482/98.

Ob-4517
Carinarnica CI konsignacij, Ljubljana, na

zahtevo uvoznika: Tehnounion avto, d.o.o.,
Devova 18, Ljubljana, preklicuje uradno po-
trdilo za registracijo avtomobila, izdano za
osebni avtomobil, znamke: Rover, tip: 416
Si 4DR, prostornina: 1588 ccm, moč mo-
torja: 82 kW, št. motorja: 16K4FK80
835409, št. šasije: SARRTSLZSWD
325705.

Ob-4518
Carinarnica CI konsignacij, Ljubljana, na

zahtevo uvoznika: Tehnounion avto, d.o.o.,
Devova 18, Ljubljana, preklicuje uradno po-
trdilo za registracijo avtomobila, izdano za
osebni avtomobil, znamke: Rover, tip: 214 i
3DR, prostornina: 1396 ccm, moč motor-
ja: 55 kW, št. motorja: 14K2FL29 704483,
št. šasije: SARRFHNPMXD 320286.

Božič Leonarda, Bilje 121d, Renče,
preklicuje priglasitveni list, opravilna št.
37-1215/94. g-50307

Dakič Zdravko, Loke 40, Kisovec, prek-
licuje priglasitveni list, opravilna št.
61-0070/94. g-50173

GP Bograd d.o.o., Celovšak 136, Ljub-
ljana, preklicuje osebno delovno dovolje-
nje, št. 0424473829, na ime Pervizoski
Vait. s-50463

Grubač Zdravko, CBE 114, Metlika,
preklicuje priglasitveni list, opravilna št.
340382952. g-50420

Papir servis, Pod Ježami 3, Ljubljana,
preklicuje potrdilo o homolagiciji+izjavo o
ustreznosti pregledanega vozila LJ 21-31j,
nanaša se na tovorno spec. vozilo DAF,
Tip FA 800 CN, ser. št. 2110690.
s-50436

Perpar Darko s.p., Škofije 2, Šentvid pri
Stični, preklicuje šatmpiljko z napisom
PREVOZNIK Perpar Darko s.p. Škofije 2
Šentvid pri Stični Mobite: 0609 615627.
s-50153

Pirjevec Srečko s.p., Vrtovin 27, Črni-
če, preklicuje priglasitveni list, opravilna št.
01-0405/94, izdano dne 13. 6. 1994.
g-50203

Pušič Rudolf, Sotelska cesta 4, Rogaš-
ka Slatina, preklicuje priglasitveni list, opra-
vilna št. 054-0393-94. p-50041
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Rojc Vojko, Rožna dolina c. IX/23, Ljub-
ljana, preklicuje priglasitveni list, opravilna
št. 28-1507/94 z dne 7. 12. 1994.
s-50448

Špendov Špala Zdenka s.p., Titova 3,
Jesenice, preklicuje priglasitveni list, opra-
vilna št. 14-0490/94, izdanega dne 12.
10. 1994. s-50427

Športno društvo, Lepi pot 6, Ljubljana,
preklicuje štampiljko pravokotne oblike z na-
pisom ŠPORTNO DRUŠTVO TEN-MAR.
s-50297

Izgubljene listine
preklicujejo

Potne listine

Arh Bojan, Veliki Podlog 61, Leskovec,
potni list št. BA 151093. p-50027

Avdilek Ibraimi, Jezdarska 19, Maribor,
potni list št. BA 536288. p-50095

Bagari Igor, Ob žici 1, Ljubljana, potni
list št. BA 489975. s-50445

Balaban Aleksandra, Cankarjeva ul. 40,
Nova Gorica, prepustnico AI 30412, izdala
UE Nova Gorica 10. 2. 1994. g-50257

Bartol Irena, Ul. Tončke Čečeve 17,
Ljubljana, potni list št. BA 708605.
s-50147

Bašić Denis, Sirči 2, Koper, maloobmej-
no prepustnico, št. AI 46006. p-50171

Begulič Šemsada, Vidovdanska 9,
Ljubljana, potni list št. AA 588651. s-51077

Bender Ruhdija, Kosovelova 23, Celje,
potni list št. AA 567304. p-50118

Ber Milan, Majcigerjeva 11, Maribor,
potni list št. BA 570244. p-50163

Beribak Anton, Sobenja vas 3, Brežice,
potni list št. AA 256039. p-50116

Berisha Vesna, Klavčičeva ul. 3, Kam-
nik, potni list št. BA 650788. s-50483

Božičič Snežana, Iršičeva 4, Celje, potni
list št. BA 189454. p-50088

Bokalj Terezija, Tržaška 35, Ljbuljana,
potni list št. BA 10097. s-50093

Bradan Peter, Partizanska 34, Sloven-
ska Bistrica, potni list št. BA 53407.
p-50128

Brglez Mateja, Podvine 51, Zagorje, pot-
ni list št. BA 550933. p-50038

Brkič Robert, Preglov trg 7, Ljubljana,
potni list št. AA 465733. s-50054

Cafuta Ivanka, Nelkenstr 114, Riedels-
berg, potni list št. AA 993702. p-50059

Canović Šefkija, Koroška c. 88, Tržič,
potni list št. AA 362166. p-50117

Car Stanislav, Marčinkova 6, Maribor,
potni list št. AA 391489. p-50115

Cibic Damir, Kuzmičeva 5, Ljubljana,
potni list št. AA 170108. s-50123

Cvenkel Terezija, Ljubno 69, Podnart,
potni list št. AA 146628. g-50080

Čebulj Martina, Ulica Staneta Bokala 6,
Jesenice, potni list št. BA 421324. p-51021

Čebulj Matjaž, Pod Grančiščem 5, Mo-
jstrana, potni list št. BA 299893. p-51020

Černetič Matilda Elfrida, Brajnikova 4,
Ljubljana, potni list št. AA 303885. s-51059

Ćemal Nisvet, Hrib 2, Vrhnika, potni list
št. BA 343974. s-50373

Djukič Marko, Pečinska ul. 49, Ljublja-
na, potni list št. BA 738243. s-50083

Drnovšek Jože, Uršičev Štradon 44,
Ljubljana, potni list št. AA 769562. s-50300

Drnovšek Jože, Uršičev štardon 44,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 152199, št. reg. 186795. s-50301

Družina Natalija, Cesta na Markovec 7,
Koper, maloobmejno prepustnico, št. AI
67673. p-50143

Farkas Josef, Elsternweg 8, D-58119
Hagen 5, potni list št. AA 728654. p-50139

Ferfolja Majda, Gradnikove brigade 47,
Nova Gorica, maloobmejno prepustnico, št.
AI 43303. g-50443

Filej Marko, Podmark 10, Rožna dolina,
Nova Gorica, maloobmejno prepustnico, št.
AI 85094. g-50261

Gale Marko, Pavšičeva 4, Ljubljana, pot-
ni list št. BA 43661. s-50058

Gaši Danijelka, Cesta komandanta Sta-
neta 13, Ljubljana, potni list št. BA 497680,
izdala UE Ljubljana. s-50181

Glavina Mateja, Pot na Golovec 2, Ljub-
ljana, potni list št. BA 638210. s-50283

Gligorijević Radoslav, Vojkova 71, Ljub-
ljana, potni list št. AA 680643. s-50321

Golubič Goran, Nad mlini 50, Novo me-
sto, potni list št. BA 502313. p-50101

Goršič Alojzij, Ravenska pot 14, Škoflji-
ca, potni list št. AA 526913. s-50048

Goršič Marija, Ravenska pot 14, Škoflji-
ca, potni list št. BA 88753. s-50047

Goršič Rok, Ravenska pot 14, Škofljica,
potni list št. BA 413997. s-50046

Gostič Toda, Dunajska 361, Ljubljana,
potni list št. AA 604828. s-50426

Gregorc Dušan, Pirnatova 4, Ljubljana,
potni list št. BA 616639. . s-50237

Gregorčič Avgust, Brezovica pri Mirni 26,
Mirna, potni list št. BA 752022. s-50467

Hamzagić Mevluda, Nazorjev trg 5, Ko-
per, potni list št. BA 48697. p-50142

Horžen Vera, Breg 60 a, Ribnica, potni
list št. AA 792240. s-50324

Horvat Damjan, Adamičeva 2, Ljubljana,
potni list št. BA 662272. s-50421

Horvat Marjan, Vodovodna ul. 14, Gor-
nja Radgona, potni list št. AA 321382.
p-50099

Horvatič Leon, Benčičeva ulica 2 a, Ko-
per, maloobmejno prepustnico, št. AI
23827. s-50169

Ilmić Asmir, Klavčičeva 2, Kamnik, potni
list št. BA 747765. s-50450

Iskrač Damjan, Dobrovlje 28, Braslov-
če, potni list št. BA 323383. p-50147

Iskrač Marija, Dobrovlje 28, Braslovče,
potni list št. AA 832230. p-50144

Izak Tomaž, Topniška 45, Ljubljana, pot-
ni list št. AA 246277. s-50056

Jagodic Alan, Zlato Polje 3 c, Kranj, pot-
ni list št. BA 525994. p-50127

Janežič Simona, Arničeva 19, Ljubljana,
potni list št. AA 246236. s-50166

Jevtič Robert, Deteljica 5, Tržič, potni
list št. AA 122177. p-50125

Jožica Mežek, Kovor, Pod skalco 10,
Tržič, potni list št. AA 84022. p-50096

Jurglič Cveta, Puščava 29, Mokronog,
potni list št. AA 849081. s-50168

Kavčič Viljem, Stara Vrhnika 127, Vrhni-
ka, potni list št. AA 433194. s-50346

Kepec Franc, Marinčki 5, Rob na Do-
lenjskem, potni list št. BA 522427. s-50136

Kerčmar Diana, Špicarjeva ul. 10, Ra-
dovljica, potni list št. BA 026890. g-50333

Klančišar Bernarda, Selo pri Zagorju 76,
Zagorje, potni list št. BA 501410. p-50152

Klinar Srečko, Kompole 32, Celje, potni
list št. BA 596304. p-50049

Kneževič Darja, Cesta Španskih borcev
43 A, Ljubljana, potni list št. BA 375099.
s-50187

Kneževič Tanja, Cesta Španskih borcev
43 A, Ljubljana, potni list št. AA 460102.
s-50188

Kocjan Stanislav, Pod Planino 11, Seža-
na, potni list št. AA 430368. p-50155

Kocjan Stanislav, Pod Planino 11, Seža-
na, maloobmejno prepustnico, št. AI
039047. p-50156

Kocjan Vilma, Pod Planino 11, Sežana,
potni list št. AA 430370. p-50153

Kocjan Vilma, Pod planino 11, Sežana,
maloobmejno prepustnico, št. AI 076847.
p-50154

Kokalj Marija, Pivka 23, Naklo, potni list
št. BA 127716. g-50091

Kokot Marjan, Trubarjeva ul. 13, Ptuj,
potni list št. AA 440605. g-50175

Kokot Matej, Drstelj 5, Destrnik, potni
list št. BA 690108. g-50442

Koncut Barbara, Med Ogradami 8, Nova
Gorica, potni list št. BA 438572. g-50441

Konhajzler Jožef, Kolonija 27a, Trbov-
lje, potni list št. BA 148386. s-50280

Konjević Adam, Čanžekova 16, Ljublja-
na, potni list št. AA 674743. s-50246

Kosanc Borut, Švarova 1, Ljubljana, pot-
ni list št. AA 303861, izdala UE Ljubljana.
s-50277

Kosmač Sašo, Golovec 31, Trbovlje,
potni list št. AA 921271. s-50103
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Kotnik Tomaž, Šmihel 47, Novo mesto,
potni list št. AA 400866. p-50054

Kovač Jože, Šegovci 44 e, Apače, potni
list št. AA 321584. p-50079

Kozmus Roman, Milčinskega ulica 6,
Celje, potni list št. BA 346735. g-50161

Krajnčan Slavko, Gorica pri Šmartnem
8, Celje, potni list št. BA 346628. p-50124

Krejan Alojz, Naselje Heroja Maroka 24,
Sevnica, potni list št. BA 150804. p-50103

Krkoč Alenka, Gojače 28, Črniče, potni
list št. AA 399960. g-50336

Krkoč Damijan, Gojače 28, Črniče, pot-
ni list št. AA 722779. g-50335

Kurent Lado, Vojkova 73, Ljubljana, pot-
ni list št. AA 226326. s-51003

Lakota Marko, Parecag 136, Sečovlje,
potni list št. AA 511553. p-50168

Lakota Nataša, Parecag 136, Sečovlje,
potni list št. BA 227828. p-50169

Lakota Sandra, Parecag 136, Sečovlje,
potni list št. BA 227829. p-50170

Lampret Mardi, Šmartno pri Slov. Grad-
cu 36, Šmartno/Slovenj Gradec, potni list
št. BA 697636. g-50258

Lavrenčič Egon, Vogrsko 157/A, Volčja
Draga, potni list št. AA 355650. g-50453

Leupušček Marija, Leupa 7/a, Kal nad
Kanalom, potni list št. AA 983612.
g-50262

Lukač Boštjan, Lendavska 17/c, Mur-
ska Sobota, potni list št. BA 746056.
p-50129

Makarovič Leon, Gradnikove brigade 33,
Nova Gorica, maloobmejno prepustnico, št.
AI 119093. g-50260

Makoter Darja, Cven 23, Ljutomer, potni
list št. BA 552220. p-50044

Makoter Igor, Cven 23, Ljutomer, potni
list št. AA 669046. p-50043

Marinčič Ferdinanda, Vitovlje 45, Šem-
pas, potni list št. AA 982642. p-50140

Martinović Niko, Potočna vas 19, Novo
mesto, potni list št. AA 073200. p-50098

Mežek Sašo, Kovor, Pod skalco 10, Tr-
žič, potni list št. BA 676018. p-50097

Meško Hilda, Velika Nedelja 35, Velika
Nedelja, potni list št. BA 279033. g-50159

Mihajlovič Vladimir, Šaranovičev 6, Dom-
žale, potni list št. ba 130104. s-50294

Milič Mitja, Škrbina 9, Komen, maloob-
mejno prepustnico, št. AI 130149.
p-50037

Milič Nebojša, Glavarjeva 44, Ljubljana,
potni list št. BA 637382. s-50371

Milič Silva, Nanoška 5, Ljubljana, potni
list št. BA 731232. s-50040

Murić Gorica, Rimska cesta 2, Ljublja-
na, potni list št. AA 448196, izdala UE Ljub-
ljana 1. 9. 1992. s-50289

Novak Anže, Habičeva 16, Škofljica, pot-
ni list št. BA 731887. s-50473

Novak Gašper, Habičeva 16, Škofljica,
potni list št. BA 498164. s-50471

Novak Joško, Miklavž pri Ormožu 8, Mi-
klavž pr Ormožu, potni list št. AA 181640.
g-50151

Novak Mateja, Habičeva 16, Škofljica,
potni list št. AA 461329. s-50472

Nuhanović Sabina, Kardeljev trg 9, Vele-
nje, potni list št. BA 689834. p-50004

Oedekerk Tatjana Frančiška, Cesta Sta-
neta Žagarja 22, Kranj, potni list št. AA
346955. g-50090

Oprešnik Grega, Slape 34, Ljubljana,
potni list št. BA 616200. s-50165

Paveu Marjan, Prešernova cesta 47,
Grosuplje, potni list št. AA 27199. s-50032

Pavlova Vera, Temenica 8, Grosuplje,
potni list št. AA 328151. s-50452

Pavlovič Srečko, Dekani 75/a, Dekani,
potni list št. BA 670004. g-50265

Perko Boris, Pesnica, Ročica 53, Ja-
kobski dol, potni list št. BA 76867. g-50451

Pesjak Veronika, Spodnji Dolič 3, Slo-
venske Konjice, potni list št. BA 152628.
p-50005

Petek Pavel, Visoko 4, Ig, potni list št.
BA 616537. s-50095

Peterca Dina, Trzinska c. 16, Loka, pot-
ni list št. AA 532800. s-50284

Pipan Nataša, Vrtojba, Pod Lazami 55,
Šempeter pri G., maloobmejno prepustni-
co, št. AI 73901. g-50259

Pirnat Dušan, Pirnatova 4, Ljubljana, pot-
ni list št. BA 616639. s-50238

Ploskič Milan, Kozlovičeva 1, Koper, pot-
ni list št. BA 574515. g-50267

Požgaj Ana, Gregorčičeva 15, Nova Go-
rica, potni list št. AA 469523. g-50268

Praznik Matjaž, Robindvor 114, Dravo-
grad, potni list št. BA 690494. p-50039

Pucelj Gregor, Lebanova 23, Novo me-
sto, potni list št. AA 555828. p-50055

Pungartnik Gabrijel, Vinska gora 55, Do-
brovnik, potni list št. AA 832346. p-50085

Ražman Igor, Dekani 17, Koper, potni
list št. BA 652595. g-50087

Reja Urška, Pražakova 11, Ljubljana,
potni list št. BA 414661. s-50417

Ristić Boban, M. Blejca 6, Kamnik, pot-
ni list št. BA 270874. s-50482

Robnik Nina, Ul. Bratov Babnik 22, Ljub-
ljana, potni list št. BA 708151. s-50339

Rozman Roman, Gorenjesavska 38,
Kranj, potni list št. AA 645588. p-50051

Rustja Baškovič Elizabeta, Grivška pot 5
a, Ajdovščina, potni list št. AA 723108.
g-50263

Rustja Blaž, Grivška pot 5 a, Ajdovščina,
potni list št. BA 652035. g-50264

Rutarz Sebastjan, Glavni trg 18, Muta,
potni list št. BA 0551351. p-50045

Sironi Loredana, Bertoki, Cesta borcev
29, Koper, potni list št. AA 517179.
g-50274

Sironi Mario, Bertoki, Cesta borcev 29,
Koper, potni list št. AA 207834. g-50275

Slabe Aleksander, Ulica Gradnikove bri-
gade 11, Vipava, potni list št. BA 123428.
g-50078

Sotlar Luka, Cesta Františka Foita 4, Ve-
lenje, potni list št. BA 409576. p-50014

Sovič Romana, Cvetkova ulica 15, Raki-
čan, potni list št. AA 412635. p-50058

Srebotnjak Vera, Vojkova 73, Ljubljana,
potni list št. BA 82904. s-51098

Strniša Bernarda, Janžev vrh 44, Raden-
ci, potni list št. BA 484169. p-50080

Svetlik Gašper, Ul. Ivanke Ferjančič 4,
Idrija, potni list št. BA 517991. p-50167

Šepec Franc, Slogonstvo 36, Kapele,
potni list št. AA 51255. p-50028

Šere Vid, Langusova 10, Ljubljana, potni
list št. AA 770092. s-50094

Škufca Darko, Ravenska pot 12, Škoflji-
ca, potni list št. BA 773636. s-50049

Škufca Jožica, Ravenska pot 12, Škoflji-
ca, potni list št. AA 818833. s-50050

Škufca Jožica, Ravenska pot 12, Škoflji-
ca, potni list št. BA 773635. s-50052

Šmid Nada, Stresova ul. 4/A, Kobarid,
potni list št. AA 782022. g-50273

Šmid Roman Boris, Stresova ul. 4 A,
Kobarid, potni list št. AA 782023. g-50272

Štovs Anja, Jurčkova 33, Ljubljana, pot-
ni list št. BA 664682. s-50479

Štruc Zlatko, Šaleška 19, Velenje, potni
list št. BA 137443. p-50067

Tone Jožef, Podkraj pri Mežici 7, Meži-
ca, potni list št. AA 495006. g-50337

Turk Simon, Kraigherjeva 3 a, Postojna,
potni list št. AA 338246. p-50022

Turner Jožef, Kroška ul. 16, Murska So-
bota, potni list št. AA 813132. p-50042

Urankar Nika, Trubarjeva ulica 9, Men-
geš, potni list št. AA 816798. s-50474

Vandot Živa, Trubarjeva 75, Ljubljana,
potni list št. AA 764302. s-50435

Varcar Ekrem, Cesta 1. maja 48, Jese-
nice, potni list št. BA 513467. p-50001

Vehovar Antonija, Ul. Frankolovskih žr-
tev 7, Celje, potni list št. BA 12685.
p-50141

Vesel Franc, Podpreska 8, Kočevje, pot-
ni list št. AA 121191. p-50102

Virnik Lucijan, Kajuhova 18, Kranj, potni
list št. AA 796627. s-50005

Virnik Mihaela, Mariborska ul. 4, Ljublja-
na, potni list št. BA 88715. s-50071

Vončina Marko, Krejova ul. 26, Maribor,
potni list št. AA 389028. p-50100

Vrabič Mojca, Loka pri Zidanem mostu
92, Loka pri Zidanem mostu, potni list št.
BA 264235. s-50460

Vuk Primož, Anžurjeva 14 B, Ljubljana,
potni list št. BA 770738. s-50456

Weber Tomislav, Kolezijska 30, Ljublja-
na, potni list št. BA 665868. s-50477

Zorn Sanja, Vojkova cesta 50, Ljubljana,
potni list št. AA 145608, izdala UE Ljubljana
12. 5. 1992. s-50176
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Zupančič Tamara, Wolfova 2, Leskovec,
potni list št. BA 642567. p-50069

Žibert Mitja, Jakhlova c. 16, Šmarje Sap,
potni list št. BA 198118. s-50139

Druge listine

Alešovec Jožica, Vače, vozniško dovo-
ljenje, št. 1129366. p-50136

Alibabič Senad, I. tankovske brigade,
Sežana, spričevalo o končani OŠ, št. 34/2.
p-50070

Alojz Željko, Semič, vozniško dovolje-
nje, kat. BGH, št. 1946. p-50151

Amon Marija, Izlake, vozniško dovolje-
nje, št. 171065. p-50134

Anzelc Aleš, Ilovški Štradon 9, Ljubljana,
delovno knjižico. g-50231

Bajc Franc, Tenetiše 17, Litija, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1198663.
s-50051

Bajt Gregor, Tominčeva 15, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 809697,
št. reg. 44694, izdala UE Kranj. g-50215

Baltić Hata, Slape 1, Ljubljana, osebno
izkaznico, ser. št. AA 772702. s-50374

Banjac Zoran, Beblerjev trg 6, Ljubljana,
potrdilo o opravljenem tečaju Kuharskega
pomočnika. s-50006

Baumkircher Marija, Kestnikova 11,
Ljubljana, osebno izkaznico, ser. št. AA
261049. s-50396

Bavdaž Blaž, Med ogradami 46, vozniš-
ko dovoljenje. p-50126

Bedek Mateja, Kidričeva cesta 14, Liti-
ja, spričevalo 8. razreda OŠ Gradec, izda-
no leta 1995. s-50278

Beganović Esma, Koželjeva 8 a, Ljublja-
na, osebno izkaznico, ser. št. AA 93704.
s-50248

Beltra Branko, Laniška ul. 22, Škoflji-
ca, osebno izkaznico, ser. št. 2244.
s-50379

Bergoč Bojan, Zajelše 56, Dol pri Ljub-
ljani, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 352729, št. reg. 114309. s-50327

Berlak Antonija, Aljaževa 22, Ljubljana,
osebno izkaznico, reg. št. 9851. s-50364

Besal Polonca, Šmarješke Toplice 53,
Šmarješke toplice, spričevalo 3. letnika
Srednje Ekonomske šole v Novem mestu,
izdano leta 1996, na ime Besal Polona.
s-50434

Beseničar Vida Marija, Cesta v Zajčjo
Dobravo 15, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 646255, št. reg. 64444.
s-50249

Bevc Darko, Na Brezno 42, Brezovica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
999607, št. reg. 209600. s-50466

Bevc Klara, Babna gora 9, Polhov Gra-
dec, osebno izkaznico, ser. št. AA
1024203. s-50439

Bitenc Miha, Resljeva cesta 23, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
228696, št. reg. 92253. s-50296

Bizjak Marjeta, Ručigajeva 2, Kranj,
osebno izkaznico, št. AA 1188390.
g-50415

Blagdanić Alma, Ul. Bratov Banik 15,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 565372, ser. št. 192955. s-50150

Blagus Branko, Ziherlova ulica 4, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1051818, št. reg. 128028. s-50270

Blatnik Marjan, Črmošnjice 4, Novo me-
sto, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
12018. g-50221

Blaznik Gregor, Mariborska c. 50, Ra-
dlje ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 7253. p-50086

Blumauer Robert, Javorškova ulica 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, ser. št. AA
871210. s-50298

Blumauer Robert, Javorškova lica 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 928378, št. reg. 162741. s-50299

Božič Marija, Raka 36 a, Raka, spriče-
valo. g-50234

Bobič Slobodan, Delavska 7, Ljubljana,
osebno izkaznico, ser. št. AA 1295600.
s-50376

Bogataj Joško, H. Frajerja 4, Idrija, voz-
niško dovoljenje. p-50047

Bogataj Nevenka, Valburga 51, Smled-
nik, osebno izkaznico, ser. št. AA 1290129.
s-50368

Bogataj Nevenka, Valburga 51 B, Smled-
nik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
228026, št. reg. 119507. s-50369

Bole Tina, Kidričeva 16, Ajdovščina, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH. g-50400

Bombač Dušan, Šutna 38, Kamnik, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. 12543,
izdala UE Kamnik. s-50295

Bradan Peter, Partizanska 34, Sloven-
ska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 2471. g-50028

Brence Andreja, Rostoharjeva 28 A, Krš-
ko, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 5205.
p-50166

Brenčič Franc, Žabjak 10, Ptuj, vozniš-
ko dovoljenje, kat. BFGH, št. 9939, izdala
UE Ptuj. g-50038

Breznik Lidija, Kašeljska 59 a, Ljubljana,
osebno izkaznico, ser. št. 1295008, reg.
št. 618909. s-50124

Brezovar Danijel, Šegova ulica 20, Novo
mesto, potrdilo o opravljenem strokovnem
izpitu, izdalo Ministrstvo za šolstvo, leta
1981. s-50285

Brilly Lilijana, Tomšičeva 24, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 17041, S
737129, izdala UE Kranj. s-50001

Brlečič Andrej, Pot na rakovo Jelšo 18,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1051243, št. reg. 154244. s-50342

Brozovič Stanislav, Zgornje Stranje 6 c,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 2699. s-50014

Brundič Vojko, Imeno 39, Podčetrtek,
vozniško dovoljenje, št. 9401. p-50172

Burcar Lilijana, Ul. 1. maja 4, Postojna,
indeks Filozofske fakultete-podiplomski štu-
dij, s-50344

Burgar Rudolf, Zgornje Bitnje 144, Žab-
nica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
231098, št. reg. 30578. s-50276

Burič Anton, Pokopališka 2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
888679, št. reg. 79585. s-50372

Bušič Tomislav, Liminjanska 93, Porto-
rož, delovno knjižico. g-50214

Bučar Igor, Mirana Jarca 17, Novo me-
sto, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
št. 5341, izdala UE Novo mesto. g-50086

Cajhen Darinka, Šarhova 34, Ljubljana,
osebno izkaznico, ser. št. AA 1847546.
s-50184

Cajhen Darinka, Trebinjska ulica 9, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
513500, reg. št. 192090. s-50185

Casar Marta, Kupšinci 39 a, Murska So-
bota, zeleno karto. p-50035

Cek Tomaž, Senožeče 43, Senožeče,
listino. g-50075

Cerar Matej, Bevkova 3, Dob, spričeva-
lo o zaključnem izpitu, izdala Srednja kovi-
narska šola Domžale. s-50354

Cibic Damir, Kuzmičeva ulica 5, Ljublja-
na, osebno izkaznico, ser. št. 130439.
s-50002

Cigut Dean, Koseze 3, Vodice, delovno
knjižico. g-50314

Cimermančič Uroš, Ob težki vodi 82,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
izdala UE Novo mesto. g-50233

Cugelj Anton, Družinska vas 11, Šmar-
ješke toplice, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. 5254, izdala UE Novo mesto.
g-50041

Cvetković Suzana, Rodica, Petrovčeva
10, Domžale, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1199759, ser. št. 32518.
s-50144

Čad Marija, Ježa 38, Ljubljana, osebno
izkaznico, reg. št. 121872. s-50425

Čargo Saša, Staničeva 6, Kanal, spriče-
valo o končani OŠ Kanal. g-50216

Čebuly Vinko, Olševek 70 č, Preddvor,
vozniško dovoljenje-duplikat, št. 16596, S
1224409, kat. BFGH, izdala UE Kranj.
g-50130

Čeh Aleksandra, Špuhlja 99 a, Ptuj, spri-
čevalo. g-50127

Čehovin Mitja, Jamska 19, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. H, št. 13322.
g-50401

Čermelj Peter, Rožičeva ulica 9, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1012625, št. reg. 204174. s-50428
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Čičerov Biserka, Bergantova 1, Trzin,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11739,
ser. št. S 132034, izdala UE Domžale.
s-50125

Čobakanović Milivoje, Kašeljska cesta
69, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. AB-
CGH, št. S 1163957, ser. št. 78498.
s-50092

Črnkovič Klavdija, Dren 7, Vas, vozniško
dovoljenje, št. 975, izdala UE Kočevje.
g-50073

Črtalič Jernej, Paderšičeva ulica 36 A,
Novo mesto, spričevalo 2. letnika Srednje
strojne šole v Novem mestu, izdano leta
1997. s-50070

Čujič Jože, Smledniška 80, Kranj, voz-
niško dovoljenje-duplikat, št. 31999, S
1146527, izdala UE Kranj. g-50131

Dimnik Štefan, Šteblajeva 34, Ljubljana,
osebno izkaznico ser. št. AA 1061185, iz-
dala UE ljubljana. s-50286

Dizdarević Mustafa, Moškričeva ulica
32, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1106918, št. reg. 47693.
s-50323

Djordjević Milovan, Preglov trg 13, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
228908, št. reg. 2023. s-50476

Dokl Branko, Žnidaričevo nabrežje 7,
Ptuj, delovno knjižico, reg. št. 143055, iz-
dala UE Ptuj. g-50036

Dolenšek Stanko, Frankopanska 14,
Ljubljana, osebno izkaznico, reg. št.
212080. s-50279

Dovrtel Janja, Posavec 20, Podnart, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 731, izdala
UE Radovljica. g-50027

Dragan Frlež Olga, Nova vas pri Lescah
27, Radovljica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 12739, izdala UE Radoljica.
s-50084

Drobež Dejan, Linharova cesta 17, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1135873, ser. št. 214046. s-50143

Faganelj Nataša, Vrtojba, Ul. 9. sept.
247, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, izdala UE Nova Gorica. p-50162

Feldin Daniel, Nova pot 55, Notranje Go-
rice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1024048, št. reg. 193219. s-50254

Feldin Daniel, Nova pot 55, Notranje Go-
rice, osebno izkaznico, reg. št. 473954.
s-50255

Ferfolja Majda, Gradnikove brigade 47,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje.
g-50194

Ferk Margareta, Cesta na Primož 26,
Muta, spričevalo 1. letnika Srednje trgov-
ske šole, izdano leta 1997. p-50073

Ferlič Matej, Brezno 59, Podvelka, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 8115.
p-50087

Ferčec Bojana, Trlično 8, Rogatec, spri-
čevalo 1. in 3. letnika SFTPSŠ, šolsko leto
91/92 in 93/94. g-50317

Fic Željko, Škofjeloška c. 17, Medvode,
osebno izkaznico, ser. št. AA 95722.
s-50213

Filipović Franjo, C. kom. Staneta 32,
Medvode, spričevalo I., II., III. letnika in
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
gradbene šole Ivana Kavčiča v Ljubljani,
izdano od leta 1981-1983. s-50350

Filipovič Štefica, Celovška 264, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
514812, št. reg. 192382. s-50431

Filipčič Vincenc, Gerbičeva ulica 49,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 264054, št. reg. 20121. s-50251

Filipčič Vincenc, Gerbičeva 49, Ljublja-
na, osebno izkaznico, ser. št. AA 191449.
s-50437

Frank Anita, Pod zidom 15, Stari trg pri
Ložu, spričevalo 2. letnika Srednje trgov-
ske šole v Ljubljani, izdano leta 1997.
s-50345

Frančeškin Marjan, Kosovelova 5, Izola,
zavarovalno polico, št. 0531380. g-50072

Fric Damijan, Križevec 58, Stranice, voz-
niško dovoljenje, kat. BCGH, št. 5548.
p-50007

Furlanič Marijan, Dekani 172, Dekani,
spričevalo 1. in 2. letnika Center strokovnih
šol v Ljubljani. s-50430

Gabrijelčič Jožef, Adamičeva 22, Novo
mesto, potrdilo o usposobljenosti za vodite-
lja čolnov, št. 02/13-4539/97, izdala Upra-
va RS za pomorstvo Koper. g-50172

Gabrič Peter, Prešernova 15, Krško,
vozniško dovoljenje, kat. BGH. p-50076

Gartnar Klemen, Britof 187, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1167437, reg. št. 48203, izdala UE
Kranj. g-50197

Gašparin Tadej, Neblo 1/E, Dobrovo,
vozniško dovoljenje. g-50065

Gašparovič Jure, Pot v boršt 19, Ivanč-
na Gorica, spričevalo 2. letnika Srednje šo-
le tehničnih strok in osebnih storitev v Ljub-
ljani, izdano leta 1997. s-50069

Gilčvert Silvo, Šmarska 14, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 2897. p-50006

Gjergjek Štefan, Veščica 25 c, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, št. 29298.
p-50109

Glavaš Marko, Prušnikova 8, Ljubljana,
osebno izkaznico ser. št. SA 1881798, iz-
dala UE Ljubljana. s-50106

Golob Ivan, Gašperšičeva 8, Ljubljana,
osebno izkaznico, ser. št. AA 1255034.
s-50424

Gorenak Cvetka, T. Melive 2, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, št. 6740.
p-50108

Gorenc Stane, Podlipa 1, Renče, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. 10737.
p-50031

Gostinčar Tatjana, Petkovškovo nabrež-
je 53, Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika

Vzgojiteljske šole v Ljubljani, izdana leta
1978 in 1979. s-50387

Grabnar Dejan, Gubčeva 6, vozniško do-
voljenje, kat. BGH, št. 18051. p-50148

Gramc Milena, Gazice 15 A, Cerklje/Pa-
ki, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 1095,
izdala UE Brežice. p-50093

Gran Jože, Kreševo 24, Slovenj Gradec,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
2392. g-50230

Grbič Samir, Trg Rivoli 3, Kranj, delovno
knjižico. g-50212

Gregorc Dušan, Pirnatova ulica 4, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
št. S 63326, ser. št. 92103. s-50141

Gregorc Dušan, Pirnatova ulica 4, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, ser. št. AA 73307.
s-50142

Gregorčič Avgust, Brezovica pri Mirni 26,
Miren, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 0023944, št. reg. 2674. s-50468

Grgasović Nataša, Knezov Štradon 52,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1191221, št. reg. 216325.
s-50481

Grijzdek Marijan, Levarjeva ulica 14,
Ljubljana, delovno knjižico. s-50186

Grobin Zdenka, Korpule 16, Šmarje,
vozniško dovoljenje, št. 5691. p-50034

Gruden Marjan, Bilje 92 A, Renče, servi-
sno knjižico, št. 970047. s-50100

Horvat Damjan, Adamičeva 2, Ljubljana,
osebno izkaznico, reg. št. 541186.
s-50422

Horvat Stanko, Ljutomer, vozniško do-
voljenje. p-50016

Hostnik Andrej, Črni potok 9, Šmartno
pri Litiji, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 403713, ser, št. 9536. s-50163

Hrastar Peter, Smrečnikova 26, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
21060. g-50392

Hribar Mateja, Lončarska steza 12, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
44035, št. reg. 181264. s-50239

Hribenik Boštjan, Čečovje 2, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
izdala UE Ravne na Koroškem. g-50029

Hribernik Matej, Vuhred 62, Vuhred, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 9850.
p-50119

Hrovatin Barbara, Cesta Ceneta Štupar-
ja 153, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 633195, št. reg. 128511.
s-50252

Hrvatin Boris, Prol. brigad 7, Izola, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. 1513,
izdala UE Izola. g-50394

Hrvatin David, Kampel 12, Koper, spri-
čevalo 3. letnika Šolski center PET v Ljub-
ljani, izdano leta 1997. s-50105

Hudorovac Branko, Gorica 40, Lesko-
vec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
14149. p-50025
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Hudorovac Darko, Rosalnice 84, Metli-
ka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 5318.
g-50226

Ibrahimagić Mirsad, Kopališka ul. 29,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 22764, izdala UE Škofja Loka.
s-50380

Ikanovič Mirsad, Ul. Husinske Bune E
G-3, Banoviči, zaključno spričevalo Šole za
voznike motornih vozil V Ljubljani. s-50429

Ilić Darko, Chengdujska cesta 16, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
193077, S 586605, izdala UE Ljubljana.
s-50352

Imperl Matej, Frankovo naselje 176,
Škofja Loka, delovno knjižico. s-50110

Ivanović Denis, Breznikova cesta 61 a,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 730393, reg. št. 196856. s-50077

Izak Tomaž, Topniška 45, Ljubljana,
osebno izkaznico, ser. št. AA 188578, iz-
dala UE Ljubljana. s-50178

Izak Tomaž, Topniška ulica 45, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S484717, ser. št. 175048. s-50201

Jakin Petač Jožefa, Dunajska cesta 203,
Ljubljana, osebno izkaznico, reg. št.
308294. s-50241

Jakin Petač Jožefa, Dunajska cesta 203,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 891841, št. reg. 88256. s-50242

Jaklič Goran, Tavčarjeva 10, Jesenice,
vozniško dovoljenje, št. S 001128919.
g-50218

Jaklič Nataša, Golobinjek 16, Planina,
spričevalo 1. letnika, izdala Srednja frizer-
ska, tekstilna, strojna in prometna šola Ce-
lje-program tekstilec, poklic šivilja-krojač, le-
ta 1996. g-50132

Jakoša Boštjan, Brezovica, vozniško do-
voljenje. p-50064

Jaksetič Marija, KOSEZE 32 B, Ilirska
Bistrica, delovno knjižico. g-50059

Jambrošič Jasna, Kasaze 3/a, Petrov-
če, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1131090. p-50066

Janželj Angela, Dolenjska cesta 345,
Škofljica, osebno izkaznico, reg. št. 80299.
s-50146

Jankovski Jane, Maroltova ulica 16,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1064140, št. reg. 203463. s-50446

Januš Andrejka, Andreaševa ulica 25,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 934515, št. reg. 153335. s-50409

Jančigaj Vlasta, Kvedrova cesta 3, Ljub-
ljana, spričevalo II. letnika Trgovske šole,
izdano leta 1979 v Ljubljani. s-50010

Javornik Miran, Golga gora 53, Ponikva,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7075.
p-50071

Jazbinšek Mateja, Na Dobrovo 26, Ce-
lje, spričevalo 8. razreda, izdano leta 1977.
p-50132

Jeklič Jože, Črtomirova ulica 27, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
324596, št. reg. 19017. s-50355

Jelen Danilo, Prešernova 13, Ljutomer,
zavarovalno polico, št. 525369. g-50412

Jeras Majda, Mavčiče 48, Mavčiče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
286586, reg. št. 20512, izdala UE Kranj.
g-50025

Jereb Marjan, Pokopališka 4, Šmarje
Sap, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
3588, izdala UE Grosuplje. s-50288

Jereb Matija, Prešernova 46, Radomlje,
vozniško dovoljenje, kat. H, št. S 1123599,
št. reg. 31568, izdala UE Domžale.
s-50334

Jeromen Martina, Slovenčeva ulica 109
A, Ljubljana, študenstko izkaznico, št.
22042370. s-50328

Jost Apolonija, Babna reka 40, Sveti Šte-
fan, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
16903, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
p-50158

Jovanovič Andro, Pod kostanji 40, Ljub-
ljana, potrdilo o strokovni usposobljenosti
za trgovskega poslovodjo, izdala GZS Zdru-
ženje za trgovino Ljubljani, leta 1996.
s-50098

Jovanovič Dejan, Kobilje 51, Dobrovnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 13782.
p-50137

Jovanovič Marjeta, Pod kostanji 40,
Ljubljana, potrdilo o uspešno končanem
strokovnem usposobljanju za računovodjo,
št. 211/96 z dne 25. 4. 1996, izdajatelj
Eurošola v Ljubljani. s-50097

Jošt Vida, Lipovec 5, Škofja vas, vozniš-
ko dovoljenje. p-50036

Jug Stanislav, Videž 34, Slovenska Bi-
strica, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
252. g-50209

Jurgalič Jožefa, Iga Grudna 13, Ljublja-
na, osebno izkaznico, reg. št. 283753, iz-
dala UE Ljubljana. s-50134

Jurglič Cveta, Puščava 29, Mokronog,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
649083, reg. št. 5434. s-50167

Jurošević Goran, Brilejeva ulica 13, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1190301, št. reg. 219607. s-50449

Jutraš Marija, Frankopanska 26, Ljublja-
na, osebno izkaznico, ser. št. AA 971633.
s-50164

Kadunc Milan, Prešernov trg 4, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
21882, št. reg. 15853. s-50418

Kamenik Mitja, Kardeljev trg 10, Vele-
nje, vozniško dovoljenje. g-50104

Kastelec Alojz, Željne 3 b, Kočevje, voz-
niško dovoljenje, št. 7676, izdala UE Ko-
čevje. g-50074

Kastelic Boštjan, Srednjevaška 89, Škof-
ljica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
58539, št. reg. 193637. s-50304

Kastelic Ignac, Gorenje Selce 10, Dobr-
nič, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
692626, št. reg. 9521. s-50455

Kastelic Metka, Gmajna 18, Notranje
Gorice, spričevalo 1. letnika Srednje šole-
tekstilnih strok in osebnih storitev v Ljublja-
ni, izdano leta 1991. s-50088

Kastelic Sebastjan, Stopiče 66, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
34477. g-50024

Kastelic Vesna, Pečovnik 66, Celje, voz-
niško dovoljenje, št. 15290. p-50089

Kavčič Tatjana, Gor. Dobrava 29, Gore-
nja vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
16642. s-50329

Kazavović Mehmedalija, Smrtnikova 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCDGH,
št. S 412622, reg. št. 46598. s-50155

Kežman Boštjan, Murska Sobota, voz-
niško dovoljenje, št. 28172. p-50024

Keber Janez, Studenec 17, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S
1191201, št. reg. 188374. s-50462

Kepic Simona, Podreča 9, Mavčiče, in-
deks Filozofske fakultete. s-50082

Kladivar Vojko, Celovška cesta 28, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
321450, reg. št. 24110. s-50007

Klemenčič Mihael, Gozdna pot 2, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, reg. št. 584525,
izdala UE Ljubljana. s-50011

Klemenčič Simon, Ul. 28. maja 67, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, ser. št. AA 674440.
s-50271

Kljajič Alma, Ruparjeva 8, Jesenice, voz-
niško dovoljenje, št. S 1175393. g-50205

Knez Majda, Ljubeljska 22, Ljubljana,
osebno izkaznico, ser. št. AA 192011.
s-50160

Koželj Robert, Gora pri Komendi 16, Ko-
menda, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
14119. s-50118

Kožuh Marjan Ivan, Steletova 6, Ljublja-
na, osebno izkaznico, ser. št. AA 192411.
s-50381

Kobolt Alenka, Jenkova ulica 5, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
596927, št. reg. 79673. s-50359

Kocet Jožef, Kot 1/e, Lendava, delovno
knjižico, ser. št. 569138. p-50159

Kogoj Polonca, Miren 5 b, Miren, voz-
niško dovoljenje. g-50228

Kolar Stanko, Sp. Sečovo 23, Rogaška
Slatina, vozniško dovoljenje. p-50150

Kolenc Bojan, Češča vas 14, Novo me-
sto, spričevalo 1. letnika Srednje lesarske-
šole. p-50050

Kolenc Uroš, Gosposka 27, Celje, zdr.
spričevalo, št. 1231/98. p-50133

Komljanc Matjaž, Pod Škabrijelom 56,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje. . g-50313

Kompare Vincenc, Sp. Kosete 15, Lu-
kovica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1263815, ser. št. 33420. s-50135
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Konič Ivan, XXX divizije 19 B, Nova Gori-
ca, vozniško dovoljenje. g-50414

Končan Blaž, Badovinčeva 2, Laško,
vozniško dovoljenje, št. 9745. p-50091

Končar Pavla, Črnci 2, Apače, zavaro-
valno polico, št. 606902. g50413

Kopatin Franc, Podnanos 70, Podnanos,
vozniško dovoljenje. g-50398

Kordelič Matej, Černetova ulica 25, Ljub-
ljana, preklic vozniškega dovolenja, objav-
ljen v UL RS, št. 49/98. s-50365

Kos Robert, Rožna št. 31, Idrija, zaključ-
no spričevalo Gimnazije Jurij Vega, izdano
leta 1993. s-50114

Kosi Mitja, Orešje 103, Ptuj, sedem kom.
delnic druge emisije M-banke. g-50030

Kovač Kristijan, Slovensko Goriška 4,
Ptuj, spričevalo Srednje družboslovne šole,
šolsko leto 86/87. g-50319

Kovačič Miha, Zapuže 23, Begunje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 17681.
s-50383

Kovjanić Djordjo, Zvezda 1, Ljublja-
na-Šentvid, osebno izkaznico, ser. št. SA
1888856. s-50096

Kozamernik Tomaž, Vaše 24 c, Medvo-
de, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1064015, ser. št. 159415. s-50140

Kozlar Jure, Kotlje 172, Ravne na Ko-
roškem, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
16259, izdala UE Ravne na Koroškem.
g-50388

Košir Igor, Vojkova cesta 73, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
814275, št. reg. 114846. s-50291

Košir Igor, Vojkova cesta 73, Ljubljana,
osebno izkaznico, ser. št. AA 341061.
s-50293

Košir Zvonimira, Vojkova cesta 73, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
90682, št. reg. 182337. s-50290

Košir Zvonimira, Vojova cesta 73, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, ser. št. AA 462612.
s-50292

Koštomaj Sebastjan, Cesta na Roglo1,
Zreče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
1311. p-50072

Kočevar Belkisa, Bilečanska ulica 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1244849, št. reg. 173009. s-50318

Krabica Željko, S. Radiča 38, Vidovci,
diplomo Elektrokovinarske šole v Ljubljani,
izdana leta 1981. s-50018

Krajnc Janko, Škovec 7, Velika Loka,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
6181. p-50145

Krajnc Jože, Drožanjska c. 55, Sevnica,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 2114.
p-50104

Krajnc Olga, Volčji Potok 47 A, Radom-
lje, spričevalo, izdano na ime Krajnc Barba-
ra. g-50015

Krajner Marko, Žlabor 28, Nazarje, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 7313.
p-50161

Kralj Justina, Dovje 12 H, Mojstrana, voz-
niško dovoljenje, št. S 1176004. g-50217

Kreč Alenka, Jarška cesta 55, Domžale,
spričevalo IV. letnika Srednje gradbenein
ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta
1998. s-50351

Križman Anže, Pšata 73, Dol pri Ljublja-
ni, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
31746, S 001245282, izdala UE Domža-
le. s-50348

Kukec Stanislav, Vas 41, Vrhnika, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 4683, iz-
dala UE Vrhnika. s-50089

Kulauzović Sebiha, Cesta v Pečale 23,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 447124, št. reg. 191469. s-50440

Kurinčič Bojan, Cesta v Mestni log 40,
Ljubljana, osebno izkaznico, ser. št. AA
369203. s-50281

Kurtović Boris, Ropretova 37, Mengeš,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
437211, št. reg. 12305. s-50366

Kurtović Boris, Ropretova 37, Mengeš,
osebno izkaznico, ser. št. 8982. s-50367

Kuzman Drago, Ul. Mirka Tomšiča 9,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1026435, reg. št. 162785. s-50148

Kuzman Drago, Ul. Mirka Tomšiča 9,
Ljubljana, osebno izkaznico, ser. št. AA
844702, reg. št. 556897. s-50149

Kučič Stanko, Gora 20, Krško, vozniško
dovoljenje, kat. ABCFGH, št. 6097.
p-50013

Ladič Uroš, Kidričeva 21, Trzin, spriče-
valo od 1 do 7. razreda OŠ Trzin, izdano na
ime Ladič Biserka. g-50122

Lalič Slavica, Potok 12, Straža pri No-
vem mestu, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 15639, izdala UE Novo mesto. g-50020

Lebar Milan, Babinci 46, Ljutomer, listi-
no. p-50033

Lesjak Soklič Manca, Senčna pot 1, Por-
torož, vozniško dovoljenje, št. 12439.
g-50126

Leskošek Bernard, Gorenje 17/c,
Šmartno ob Paki, vozniško dovoljenje, kat.
GH, št. 23695, izdala UE Velenje. p-50056

Letonja Vladislav, Čučkova ulica 3, Kidri-
čevo, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
4076. s-50269

Linasi Marija, Sp. Razbor 17, Podgorje,
spričevalo, šolsko leto 94/95. g-50138

Lipovšek Boris, Lokrovec 9, Celje, voz-
niško dovoljenje, št. 34015. p-50106

Lipovšek Ivanka, Kidričeva 21, Celje, li-
stino, št. 33341. p-50111

Ludvig Antonija, Cesta na Grad 45, Ce-
lje, vozniško dovoljenje. p-50112

Lukač Boštjan, Lendavska 17 c, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, št. 30060.
p-50030

Lukman Maja, Turkova ul. 15, Medvode,
osebno izkaznico, ser. št. AA 1255063.
s-50012

Lukman Maja, Turkova ul. 15, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1164610, ser. št. 156314. s-50013

Lukšič Stanislav, Smrečnikova 32, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
19786. g-50391

Lutman Vojko, Vogrsko 178, Volčja Dra-
ga, vozniško dovoljenje, kat. BGH. p-50165

Majnik Maja, Potokarjeva 63, Ljubljana,
osebno izkaznico, ser. št. AA 1316748.
s-50101

Mak Stanislav, Cesta 1. maja 11, Seno-
vo, spričevalo. p-50149

Marinšek Marija, Ps. Gameljne 18 c,
Ljubljana, osebno izkaznico, ser. št. AA
372470. s-50250

Marinč Marjanca, Šolska ul. 13, Breži-
ce, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
13551. p-50113

Marinč Viljem, Šolska ul. 13, Brežice,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 13484.
p-50114

Marinčič Karmen, Peščena pot 16, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1106559 in inštruktorsko dovoljenje, št. SB
7585. s-50152

Marić Petar, Taborska cesta 31, Gro-
suplje, zaključno spričevalo ŽEKŠ v Ljublja-
ni, izdano leta 1977. s-50332

Markežič Aleksander, Pregara 42, Gra-
čišče, vozniško dovoljenje, izdala UE Ko-
per. g-50395

Markovič Marjan, Tenetiše 67, Golnik,
osebno izkaznico, št. SA 001841317.
g-50419

Marolt Matjaž, Omahnova 21, Ljubljana,
osebno izkaznico, ser. št. AA 41443.
s-50330

Marolt Matjaž, Omahnova ul. 21, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
565225, št. reg. 175146. s-50331

Marovt Vincenc, Topolje 17, Braslovče,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
001005338, izdala UE Žalec. p-50160

Martinjak Nanika, Milene Korbar 5,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
475343, št. reg. 28972, izdala UE Kranj.
s-50325

Marzi Andreja, Partizanska 16, Ankaran,
vozniško dovoljenje, št. 21675. g-50120

Maršič Marko, Glavarjeva 10, Ljubljana,
spričevalo od 1-5. razreda OŠ Franceta-
Bevka v Ljubljani. s-50464

Matul Polona, Medno 73, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 928130,
št. reg. 159701. s-50356

Mauko Dimovski Jasmina, Prušnikova 15,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 935071, reg. št. 173722. s-50023

Meglič Marijan, Lom pod Storžičem 13,
Tržič, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
3413. g-50196

Mencigar Boštjan, Jamova 62, Ljublja-
na, osebno izkaznico, ser. št. AA 975359.
s-50117
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Mermal Simon, Rojska 8, Domžale, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. reg. 18248,
ser. št. S 000781138, izdala UE Domžale.
s-50256

Mesarko Polonca, Bratnice 10, Šentvid
pri Stični, spričevalo 2. letnika Vzgojno izo-
braževalnega centra Višnja gora, izdano le-
ta 1994. s-50363

Mihajl Tadeja, Cesta v Megle 9, Bled,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 25212.
g-50057

Mihelič Irena, Šarhova 32, Ljubljana,
osebno izkaznico, ser. št. AA 937585.
s-50310

Miholič Miran, Bratonci 145 A, Beltinci,
vozniško dovoljenje, št. 33809. p-50023

Mikulin Primož, Medana 14 a, Dobrovo,
vozniško dovoljenje. g-50223

Milič Nebojša, Glavarjeva ulica 44, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
22086, št. reg. 149284. s-50370

Mirč Martin, Lokavec 12, Rimske Topli-
ce, vozniško dovoljenje, št. 7995. p-50131

Mlakar Silva, Ulica Bratov Komel 37,
Ljubljana, preklic vozniškega dovoljenja, ob-
javljen v UL, št. 47/98. s-50171

Mohorič Marko, Groharjevo naselje 36,
Škofja Loka, diplomo Srednje kovinarske in
cestno prometne šole v Škofji Loki, izdana
leta 1992. s-50438

Mrak Štefan, Virmaše 30, Škofja Loka,
spričevalo Poklicne šole za razne stroke,
izdano leta 1953. s-50382

Mrazić Momir, Rjava cesta 2a, Ljublja-
na, osebno izkaznico št. reg. 262170, iz-
dala UE Ljubljana. s-50287

Muzga Marija, Grbinska cesta 48, Litija,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
403615. s-50341

Naglič Boštjan, Selovec 57, Šentjanž,
vozniško dovoljenje, št. 5774. p-50065

Nograšek Matjaž, Nahtigalova ulica 8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 752474. s-50111

Nograšek Matjaž, Nahtigalova ulica 8,
Ljubljana, osebno izkaznico, ser. št.
AA745071, reg. št. 82675. s-50112

Novak Janez, Verd 243, Vrhnika, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 13330, izdala
UE Vrhnika. s-50353

Novak Joško, Miklavž pri Ormožu 8, Mi-
klavž pr Ormožu, vozniško dovoljenje, kat.
ABCEFGH, št. 5376, izdala UE Ormož.
g-50128

Novak Polona, Kozlovičeva 1, Koper, di-
plomo Gimnazije Kranj, izdana leta 1987,
na ime Bešter Polona, št. I PE /753.
s-50432

Nrejaj Zef, Celovška 264, Ljubljana, spri-
čevalo o opravljenem aktivnem znanju slo-
venščine, izdalo Izobraževalno središče Mi-
klošič v Ljubljani. s-50017

Ožek Minka, Vojkova cesta 52, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
733464, št. reg. 189945. s-50247

Obrovnik Alojz, Trnovo 14, Laško, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. 3755, iz-
dala UE Laško. p-50057

Obrovnik Alojz, Laško, vozniško dovolje-
nje. p-50130

Ocepek Franc, Sava 48, Sava, vozniško
dovoljenje, kat. BCFG, št. S 851160.
s-50433

Odor Stanko, Alpska 19, Bled, diplomo
STŠ-strojništvo, št. 131-2/9/1978.
g-50316

Odor Stanko, Alpska 9, Bled, spričeva-
lo, št. 12/A Poklicne šole za avtomehanike,
izdano leta 1975. g-50312

Okorn Nada, Draga 1, Draga, zavaroval-
no polico št. 141946, izdala Zavarovalnica
Slovenica. s-50378

Osmanagić Elmedin, Brodarjev trg 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, ser. št. AA
646244. s-50470

Ozmec Valerija, Smrjene 72, Škofljica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1244121, št. reg. 223086. s-50240

Pajer Jure, Šmartno 231, Šmartno, spri-
čevalo 1. letnika Gimnazije Slovenj Gradec,
šolsko leto 97/98. g-50211

Pajk Ivan, Stari trg 40, Slovenske Konji-
ce, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
1873. p-50060

Palovšnik Miha, Kebetova 3, Kranj, voz-
niško dovoljenje. g-50062

Panajotova Venera, Polje cesta VI 18,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1050529, reg. št. 208739. s-50042

Pangos Danijel, Ivana Turšiča 7, Seža-
na, vozniško dovoljenje, kat. H, št. 16048,
izdala UE Sežana. p-50046

Panjan Primož, Kranjska cesta 8, Šen-
čur, spričevalo 2. letnika Srednje gradbene
šole v Kranju, izdano leta 1996. s-50022

Parovel Terezika, Stoženska ulica 1, Ljub-
ljana, osebno izkaznico št. AA 259712, reg.
št. 447801, izdala UE Ljubljana. s-50009

Pavlica Rihard, Plave, Vojkova 5, Anho-
vo, vozniško dovoljenje, kat. ABGHCFE, št.
23885. p-50052

Pavlica Snežana, Dražgoška 5, Kranj,
maturitetno spričevalo Srednje ekonomske
in upravno administrativne šole Kranj.
g-50406

Pavlovič Saša, Jakčeva 19, Novo me-
sto, spričevalo št. 30/17/12, izdala Sred-
njaekonomska naravoslovna matematična in
pedagoška šola Brežice. g-50129

Pavlovič Srečko, Dekani 75 a, Dekani,
vozniško dovoljenje, št. 29510. g-50236

Pašić Hanka, Drabošnjakova ulica 9 B,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1136796, reg. št. 181209. s-50060

Paškulin Martina, Gradnikove brigade 11,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje. g-50064

Paškulin Roman, Trnovska 8, Ljubljana,
osebno izkaznico ser. št. AA 1023289, iz-
dala UE Ljubljana. s-50377

Pek Janko, Varpolje 49, Rečica ob Savi-
nji, vozniško dovoljenje, kat. A, št. 9924.
p-50012

Peklenik Marija, Rodičeva ulica 3, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
890803, št. reg. 110836. s-50225

Perić Nenad, Staneta Rozmana 2, Mur-
ska Sobota, vozniško dovoljenje, št. 33029.
p-50075

Perme Polona, Sallaumines 5 B, Trbov-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
11768. p-50008

Perviz Amal, Bokalova 1 A, Jesenice, spri-
čevalo OŠ Tone Čufar Jesenice. g-50204

Perše Milan, Zbure 31, Šmarješke topli-
ce, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
10035. g-50224

Peršič Ljudmila, Kidričeva 16 b, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje. p-50053

Petauer, Bevkova 13, Celje, vozniško
dovoljenje, št. 35668. p-50061

Petje Urška, Polhov Gradec 104, Pol-
hov Gradec, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1001270, reg. št. 201283.
s-50053

Petković Nataša, Gosposka 3, Ljublja-
na, osebno izkaznico, ser. št. AA 1323985.
s-50145

Petrač Jurij, Drenov grič 142, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
3075, izdala UE Vrhnika. s-50108

Petrič Robert, Dolenjska cesta 403,
Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. BCEF-
GH, št. S 1000688, št. reg. 200503.
s-50475

Petrovič Sonja, Stari grad 19 a, Krško,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 14931.
p-50081

Pilej Mateja, Triglavska 65, Ljubljana,
osebno izkaznico, ser. št. AA 461905, iz-
dala UE Ljubljana. s-50177

Pilej Mateja, Triglavska ulica 65, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1050602, reg. št. 208805. s-50202

Pintar Damjan, Žlavsova 5, Vojnik, voz-
niško dovoljenje, št. 22646. p-50062

Pipan Nataša, Pod Lazami 55, Vrtojba,
Šempeter pri G., vozniško dovoljenje.
g-50191

Pirjevec Stojan, Gradnikove brigade 59,
Nova Gorica, delovno knjižico, reg. št.
9103, ser. št. 50996. g-50200

Pirku Hasan, Loke pri Mozirju 10 B, Mo-
zirje, delovno knjižico, ser. št. 0334505.
p-50068

Pisnik Janez, Vid 46, Vuzenica, maturi-
tetno spričevalo. p-50019
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Planko Drago, Ponikva, vozniško dovo-
ljenje, kat. BGH, št. 9414. p-50010

Pležnik Peter, Čopova 4, Žalec, vozniš-
ko dovoljenje. p-50032

Plešnik Peter, Čopova 4, Žalec, vozniš-
ko dovoljenje, kat. BGH, št. S 1081875.
p-50009

Požgaj Ana, Gregorčičeva 15, Nova Go-
rica, vozniško dovoljenje. g-50195

Podrzavnik Majda, Vuhred 49, Vuhred,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 2657.
p-50120

Poljšak Andrej, Vojkov drevored 4, Ilir-
ska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. H, št.
S 001083979, izdala UE Ilirska Bistrica.
g-50405

Povalej Tomaž, Cesta na Dobravo 19,
Sevnica, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
10562. p-50078

Povše Orlando, Hrastnik, spričevalo.
p-50029

Povše Tanja, Ratež 7 a, Brusnice, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 36149, iz-
dala UE Novo mesto. g-50393

Pravhar Peter, Spodnje Duplje 5, Dup-
lje, spričevalo 3. letnika, šolsko leto
1996/97. g-50315

Praznik Matjaž, Robindvor 114, Dravo-
grad, vozniško dovoljenje, št. 5231.
p-50040

Prebil Karmen, Ljubgojna 20, Horjul,
spričevalo 3. letnika Srednje zdarvstvene-
šole v Ljubljani, izdano leta 1997. s-50384

Predovnik Vesna, Brilejeva 6, Ljubljana,
osebno izkaznico, ser. št. AA 1124749,
reg. št. 598123. s-50309

Preinfalk Ron, Rožna dolina c. V/42,
Ljubljana, osebno izkaznico, ser. št.
1880896. s-50068

Prijatelj Čad Ema, Študljanska 39, Dom-
žale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
701575, ser. št. 20282. s-50107

Primožič Janez, Linhartova c. 9, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
595790, reg. št. 40008. s-50174

Progar Milan Matija, Vregova ulica 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 116147, S 928905, izdala UE Ljublja-
na. s-50447

Pucko Marija, Velika Polan 68, Velika
Polana, spričevalo. p-50063

Pungartnik Gabrijel, Vinsk gora 55, Ve-
lenje, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 358111, izdala UE Žalec. p-50084

Pungaršek Martina, Vič 11 a, Dravograd,
vozniško dovoljenje, št. 6101. p-50074

Pungeršič Evgen, Šegova 44, Novo me-
sto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
16192, izdala UE Novo mesto. g-50407

Pungerčar Darko, Gašperšičeva 8, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, ser. št. 1223049.
s-50076

Pušnik Milan, Gotska 12, Ljubljana, oseb-
no izkaznico, ser. št. AA 363632. s-50253

Radivo Manica, Dolnja Košana 17, Ko-
šana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
11644, izdala Ue Postojna. g-50045

Rakar Trošt Dolores, Majnci 23, Seža-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 3988,
izdala UE Sežana. g-50208

Ratajc Drago, Gubčeva 3, Slovenske Ko-
njice, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolnov, št. 02/13-4326/97. g-50043

Ravnjak Ivan, Velenjska 9, Žalec, vozniš-
ko dovoljenje, kat. BGH, št. S 793209.
p-50011

Razpotnik Marija, Izlake, vozniško dovo-
ljenje, št. 074404. p-50135

Recko Peter, Kotlje 164, Ravne na Ko-
roškem, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. 24422, izdala UE Celje. g-50210

Redžić Suvada, Jamova 48, Ljubljana,
osebno izkaznico ser. št. AA 771910, izda-
la UE Ljubljana. s-50349

Remih Darkp, Selce 17, Blanca, vozniš-
ko dovoljenje, kat. BGH, št. 8522. p-50077

Rendulič Jože, Zg. Duplje 73, Duplje,
evidenčni list za čoln, št. 02/03-1379/93,
reg. št. KP 316. g-50311

Repar Katja, Lanišče 35, Škofljica, ob-
vestilo o uspehu Srednje ekonomske šole
Ivančna Gorica, izdano leta 1997. s-50034

Repas Edvard, Tomšičeva 11, Slovenj
Gradec, življensko zavarovalno polico, št.
41401000493. p-50122

Robida Anton, Prušnikova 102, Ljublja-
na, osebno izkaznico, ser. št. AA 535267.
s-50390

Rojc Tamara, Groharjeva 18, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 15363.
g-50408

Rus Karol, Majaronova ulica 16, Ljublja-
na, izkaznico vojnega veterana, št. 8130.
s-50358

Rustja Magda, Celovška cesta 140,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 241188, reg. št. 1662. s-50154

Ručman Anton, Šentjanž 20 c, Šentjanž,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 10829.
p-50017

Sajovic Damijan, Suha 29, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 600901,
št. reg. 42818, izdala UE Kranj. g-50219

Samardžić Meho, Mutnik, Cazin, spriče-
valo Poklcne gradbene šole v Ljubljani, iz-
dano leta 1980. s-50115

Sebanc Stanislav, Voduškova ulica 30,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. AB-
CEGH, št. S 514527, št. reg. 76621.
s-50458

Sebanc Stanislav, Voduškova ulica 30,
Ljubljana, osebno izkaznico, ser. št. AA
788064. s-50459

Sedej Marjan, Vodovodna 39, Ljubljana,
osebno izkaznico, reg. št. 112501.
s-50066

Selan Ines, Moškričeva 3, Ljubljana,
osebno izkaznico, ser. št. AA 1257456.
s-50444

Seliškar Mojca, Bilečanska ulica 2, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, ser. št. SA
1717635. s-50243

Seliškar Mojca, Bilečanska ulica 2, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
543789, št. reg. 117665. s-50244

Sever Janez, Tržna ulica 6, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
688982, št. reg. 101205. s-50308

Sironi Loredana, Bertoki, Cesta borcev
29, Koper, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
11683. g-50235

Sitar Jakob, Barislovci 6, Lovrenc na
Dravskem pol, vozniško dovoljenje, kat.
GHF, št. 21222. g-50039

Sivka Milan, Novo Polje cesta XVIII/3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 265699, reg. št. 128914. s-50055

Skrt Ladko, Ul. talcev 6, Deskle, Anho-
vo, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
17506. p-50146

Skrt Vladimir, Bosamarin 53, Koper, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCE, št. 6430.
g-50322

Skubic Marijan, Maroltova ul. 14, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
293250, reg. št. 111095. s-50004

Slodej Vojko, Prečna 29, Oplotnica, voz-
niško dovoljenje. g-50404

Smej Ivan, Ravenska 39, Odranci, de-
lovno knjižico, ser. št. 869344. p-50157

Smolič Stanislav, Na gmajno 2, Šentjer-
nej, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
9651, izdala UE Novo mesto. g-50220

Sodec Urška, Kešetovo 15, Trbovlje,
spričevalo 3. letnika Srednje šole za go-
stinstvo in turizem - smer natakar, izdano
leta 1993. s-50099

Sotelšek Slavka, Dolenja vas 14, Krško,
vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, št.
6097. p-50123

Sotošek Dušan, Gorica 4, Brestanica,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 16778.
p-50082

Stanek Mitja, Jurkovičeva 3, Radenci,
vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št. 594.
g-50320

Stingel Tomaž, Kovinarska 22, Štore,
vozniško dovoljenje. p-50015

Stojanovič Stare Božena, Metelkov dvor
1, Grosuplje, evidenčne kartice od št. 1-45,
blagajniški koluti, plačani in neplačni raču-
ni. s-50461

Strmčnik Marija, Medno 49 b, Ljubljana,
osebno izkaznico, ser. št. AA 790802.
s-50266

Strojnik Vanja, Martinova ulica 21, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
449023, reg. št. 112661. s-50033

Supovec Uroš, Hofbauerjeva 6, Mozirje,
spričevalo 8. razreda OŠ II Grupe odredov
Mozirje, šolsko leto 1996/97. g-50411

Svete Pavel, Jezero 97, Preserje,
osebno izkaznico, ser. št. AA 32695.
s-50067



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 50 / 10. 7. 1998 / Stran 5013

Svete Pavle, Hudovernikova ulica 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 928696, ser. št. 89594. s-50003

Svetlin Damir, Podjavorškova 9, Celje,
vozniško dovoljenje, št. 42155. p-50021

Šandrič Ante, Marxsova ul. 5, Piran, vpi-
sni list za čoln, št. 01-03-948/82 PI-2024.
g-50397

Šeme Hedviga, Novo Polje c. IX/12,
Ljubljana, spričevala 1., 2. in 3. letnika, iz-
dala Srednja šola tiska in papirja v Ljubljani
na ime Poljanšek Hedviga. s-50347

Šešerko Leo, Rocenska ulica 5, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
614139, št. reg. 73643. s-50229

Šifrer Borut, Šarhova 34, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 165239, S
1215436, izdala UE Ljubljana. s-50180

Škrjanc Matjaž, Gratova ulica 20, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
931596, reg. št. 161745. s-50008

Šmid Nada, Stresova ulica 4/a, Koba-
rid, vozniško dovoljenje, št. S 401253, iz-
dala UE Tolmin. g-50192

Šoster Oskar, Podvin 16, Žalec, vozniš-
ko dovoljenje, kat. ABGH, št. S 738390.
p-50138

Šoštarič Franc, Nolinci 39, Vitomarci,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 9993,
izdala UE Ptuj. g-50035

Šporar Arijel, Ulica Želka Tonija 17, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
215765, S 1214184, izdala UE Ljubljana.
s-50179

Štampar Emil, Dolga Lesa 2, Ormož, po-
trdilo o opravljenem tečaju za upravljanje
gradbene mehanizacije, št. 768/89.
g-50410

Štemberger Tina, Klemenova ulica 106,
Ljubljana, indeks Srednje turistične šole v
Ljubljani. s-50416

Štrovs Anja, Jurčkova 33, Ljubljana,
osebno izkaznico, ser. št. AA 1296876.
s-50480

Šturm Petra, Begunjska 9, Kranj, vozniš-
ko dovoljenje, kat. BGH, št. S 1247925,
št. reg. 49628, izdala UE Kranj. g-50199

Šuligoj Irena, Kidrčeva 32/c, Nova Gori-
ca, vozniško dovoljenje. g-50063

Šuligoj Justina, Slape 80, Ljubljana, oseb-
no izkaznico, ser. št. 1200827. s-50081

Šuster Blaž, Gotovlje 76, Žalec, vozniš-
ko dovoljenje, št. S 1195119, izdala UEŽ-
alec. p-50002

Šušteršič Martin, Malovaška ulica 39,
Brezovica, zaključno spričevalo Poklicne av-
tomehanične šole v Ljubljani, izdano leta
1969. s-50156

Šušteršič Martin, Malovaška ulica 39,
Brezovica, spričevalo 4. letnika Srednje-
strojne šole v Ljubljani, izdano leta 1974.
s-50157

Tabaković Sabahudin, Reška c. 47, Ko-
zina, vozniško dovoljenje, kat. B, izdala Ue
Sežana. g-50198

Tintor Frančiška, Preska 3, Boštanj, de-
lovno knjižico. p-50090

Tivadar Jožef, Kamovci 6/a, Dobrovnik,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 9544.
p-50083

Tkalec Marjan, Žibernik 24, Rogaška
Slatina, spričevalo o zaključnem izpitu
Zdravstvene šole Celje. g-50389

Tkalec Tadej, Mahovnik 20, Kočevje,
vozniško dovoljenje, št. 10545. s-50362

Tokmadžič Alan, Kozlovičeva 25, Koper,
spričevalo 8. razreda OŠ Pinka Tomažiča.
g-50222

Tololeski Tomo, Adamičeva ulica 9, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
483701, št. reg. 195115. s-50375

Tomažin Iris, Malgajeva 2 a, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 26998.
p-50020

Tomin Maja, Pameče 138, Slovenj Gra-
dec, spričevalo 1. letnika Gostinske šole,
šolsko leto 96/97. g-50137

Torkar Domen, Blejska Dobrava 16 F,
Blejska Dobrava, listino, št. S 001176178.
g-50423

Trobiš Aleš, Zaloška cesta 83, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S652033, št. reg. 56767. s-50457

Trtnik Jaka, Pot na Fužine 41, Ljubljana,
osebno izkaznico, EMŠO 2709978
500192. s-50189

Trtnik Jaka, Pot na Fužine 41, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1135175, reg. št. 214929. s-50190

Trunk Tomaž, Snebersko nabrežje 8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 177943, S 1076328, izdala UE Ljublja-
na. s-50182

Trunk Tomaž, Snebersko nabrežje 8,
Ljubljana, osebno izkaznico ser. št. AA
203018, izdala UE ljubljana. s-50183

Umek Miha, Saveljska cesta 96, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S216966, reg. št. 185482. s-50026

Urankar Danijel, Drapšinova 9, Celje,
vozniško dovoljenje, št. 37285. p-50048

Urleb Marija, Dole, Šentjur, maturitetno
spričevalo. p-50105

Urmaž Nives, Loka, Testenova 111,
Mengeš, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S122087, št. reg. 25577. g-50206

Uschnig Antonija, Stara 3, Murska So-
bota, vozniško dovoljenje. p-50107

Valentan Anton, Starošince 13, Cirkov-
ce, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
20889, izdala UE Ptuj. g-50121

Valič Jolanda, Dolenjska c. 60, Ljublja-
na, osebno izkaznico, ser. št. AA 496784.
s-50357

Vasič Zoran, XXX divizije 15, Nova Gori-
ca, vozniško dovoljenje. g-50227

Vatovec Patrik, Pobegi, Izvidniška c. 8,
Pobegi, vozniško dovoljenje, št. 43858.
g-50306

Veber Marijan, Šmarska cesta 55, Škof-
ljica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1139035, št. reg. 121670. s-50338

Veličevič Robert, Drnovo 25, Leskovec,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
15743. p-50026

Vergles Peter, Mivka 24, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 484525,
ser. št. 42756. s-50162

Verhovec Ivo, Brezovica 57, Brezovica,
spričevalo 2. letnika Srednje lesarske šole
v Ljubljani, izdano leta 1998. s-50021

Vesel Ervin, Mahovnik 14, Kočevje, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. 10434.
s-50113

Vižintin Aljoša, Banjšice 28, Kal nad Ka-
nalom, vozniško dovoljenje. g-50232

Vidmar Zvonka, Otlica 47, Ajdovščina,
obvestilo o uspehu Srednje šole za gostins-
tvo in turizem v Ljubljani, izdano leta 1996.
s-50465

Vidner Jožef, Lipoglav 66, Loče pri Polj-
čanah, vozniško dovoljenje, kat. F, št.
5349. p-50003

Vivod Justin Rudolf, Jadranska ulica 6 A,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 687539, reg. št. 109146. s-50061

Vodopivec Nuška, Selce 76, Pivka, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 465.
s-50164

Vodušek, Juvanje 20, Ljubno ob Savinji,
vozniško dovoljenje, št. 4372. p-50110

Volk Dorotej, Stomaž, Dobravlje, vozniš-
ko dovoljenje, kat. BFGH g-50399

Volovšek Irena, Ruska ulica 3, Ljubljana,
spričevalo 3. in 4 letnika Gimnazije Vič.
s-50109

Vrabl Majda, Gogalova 8, Kranj, potrdilo
o opravljenem zaključnem izpitu. g-50305

Vraz Boris, Parmova 49, Ljubljana, oseb-
no izkaznico, ser. št. Aa 365481. s-50102

Vrečar Marinka, Selska ulica 35, Škoflji-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
229430, št. reg. 120729. s-50360

Vrečar Marinka, Selska ulica 35, Škoflji-
ca, osebno izkaznico, ser. št. AA 682035.
s-50361

Vrtič Anton, Spuhlja 57, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. 29645, izdala
UE Ptuj. g-50031

Vrščaj Ciril, Božakovo 11, Črnomelj, de-
lovno knjižico, reg. št. 120885. s-50282

Vuga Maja, Kolodvorska 2 b, Mengeš, štu-
dentsko izkaznico, št. 18940243. s-50302

Vuković Iris, Buničeva Poljana 5, Dubrov-
nik, spričevalo o opravljenem izpitu sloven-
skega jezika, izdano leta 1998. s-50085

Zagoršek Davorin, Strelci 3 a, Markovci,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. 19523,
izdala UE Ptuj. g-50037

Zajc Aleksander, C. dr. Tineta Zajca 16
A, Kamnik, spričevalo I. letnika Srednje šo-
le tehničnih strok - smer elektrikar energe-
tik v Ljubljani. s-50016
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Zakrajšek Gregor, Gerbičeva ulica 70,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 245084, št. reg. 169444. s-50454

Zakrajšek Josip, Dolnje podpoljane, Ve-
like Lašče, spričevalo1. in 2. letnika Indu-
strijske kovinarske šole v Ljubljani, izdana
leta 1961 in 1962. s-50303

Zalokar Jože, Pestotnikova 20, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 641836,
reg. št. 31164, izdala UE Kranj. g-50193

Zamrznik Tomaž, Konovska c. 6, Vele-
nje, spričevalo 2. letnika Srednje zdravstve-
ne šole Celje, šolsko leto 93/94. g-50044

Zarić Miloš, Šišenska cesta 35, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S596616, št. reg. 196347. s-50340

Zelić Karolina, Potrčeva 6, Ljubljana,
osebno izkaznico, reg. št. 148764. s-50343

Zmazek Igor, Katreževa pot 31, Ljublja-
na, delovno knjižico. s-50469

Zor Rastislav, Ul. 1. junija 25, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 1582.
s-50104

Zorec Gregor, Parmova 48, Ljubljana,
osebno izkaznico, ser. št. 938419. s-50326

Zorman Bojan, Tominškova ulica 62,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 262025, reg. št. 115661. s-50158

Zrno Ivan, C. 4. julija 66, Krško, vozniško
dovoljenje, kat. BCEGH, št. 15186. p-50121

Zukić Dijana, Revolucija 2, Jesenice,
spričevalo 1. letnika Kuharske šole, šolsko
leto 94/95. g-50385

Zupan Tadeja, Polje cesta XX/19f, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, ser. št. AA
1005149. s-50386

Zver Jožica, Š. Kovača 89, Turnišče,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 9736.
p-50092

Žgavec Andrej, Gradnikove brigade 15,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 35598. p-50094

Žibert Marija, Papirniški trg 18 B, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
594950, št. reg. 76188. s-50478

Žigo Ana, Bor 14, Murska Sobota, voz-
niško dovoljenje. p-50018

Žigon Tadej, Partizanska c. 68, Sežana,
spričevalo. g-50119

Register političnih organizacij 4921

Evidenca statutov sindikatov 4921

Razglasi sodišč 4921
Oklici dedičem 4921
Stečajni postopki in likvidacije 4922

Razpisi delovnih mest 4922

Javna naročila po zakonu o javnih naročilih 4923
Namera o naročilu 4923
Javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev 4923
Javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti 4966
Zbiranje ponudb 4967
Zbiranje predlogov 4967
Sklepi po 42. členu 4967
Oddaja javnega naročila brez javnega razpisa
(55. člen) 4985
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Ponovno v zalogi!

V Zbirki predpisi je založba ČZ Uradni list ponovno izdala zelo iskane knjige:

PREDPISI O DELOVNIH RAZMERJIH, PLAČAH, ZAPOSLOVANJU
IN ZAVAROVANJU ZA PRIMER BREZPOSELNOSTI
Knjiga vključuje tudi vse nove predpise na omenjenih področjih, ki so bili v uradnem listu objavljeni
letos!
Cena 3150 SIT 10453

ZAKON O KAZENSKEM POSTOPKU
z uvodnimi pojasnili in stvarnim kazalom
V zakonskem besedilu so upoštevane ustavne odločbe.
Cena 3150 SIT 10454

USTAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
Cena 1155 SIT 10452

CIVILNI POSTOPKI
Zakon o pravdnem postopku · Zakon o izvršilnem postopku · Zakon o nepravdnem postopku
Cena 2730 SIT 10455

ZAKON O OBLIGACIJSKIH RAZMERJIH s stvarnim kazalom
Cena 2835 SIT 10456

ZAKON O VARNOSTI CESTNEGA PROMETA
Cena 1680 SIT 10451

Naročite po faksu: 125 14 18

Naročene knjige mi pošljite na naslov

Firma – ime naročnika

Sektor – oddelek

Ulica in številka

Kraj

Datum

Podpis pooblaščene osebe

Žig

S tem nepreklicno naročam

Št. knjige Naslov knjige Štev. izvodov

10453 Predpisi o delovnih razmerjih, plačah, zaposlovanju
in zavarovanju za primer brezposelnosti

10454 Zakon o kazenskem postopku
z uvodnimi pojasnili in stvarnim kazalom

10452 Ustava Republike Slovenije
10455 Civilni postopki
10456 Zakon o obligacijskih razmerjih

s stvarnim kazalom

10451 Zakon o varnosti cestnega prometa

Uradni list
Republike Slovenije N A R O Č I L N I C A
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Obvestilo

Naročnike uradnih objav v Uradnem listu RS obveščamo, da lahko besedila za
objavo posredujejo bodisi po pošti ali po faksu 061/12-50-199 ali pa jih oddajo
osebno na  sedežu uredništva. Rok za sprejem oglasov je teden dni pred objavo.
Oglasi, ki jih uredništvo prejme najpozneje v petek, so torej objavljeni v Uradnem
listu RS, ki izide praviloma naslednji petek.

Hvala za razumevanje.
Uredništvo

SSSSSTTTTTANDANDANDANDANDARDNARDNARDNARDNARDNA KLASIFIKAA KLASIFIKAA KLASIFIKAA KLASIFIKAA KLASIFIKACIJCIJCIJCIJCIJA POKLICEVA POKLICEVA POKLICEVA POKLICEVA POKLICEV

Standardna klasifikacija dejavnosti, ki jo uporabljamo od začetka leta 1995, se je v
slovenskem prostoru že udomačila. Kot obvezen nacionalni standard jo uporabljajo v
vseh uradnih in drugih administrativnih zbirkah podatkov.

Po 1. januarju 1999 se bo Standardni klasifikaciji dejavnosti pridružila Standardna
klasifikacija poklicev. Vse inštitucije se morajo pripraviti na ta obvezen nacionalni
standard. Knjiga z obsežnimi pojasnili, shematskimi prikazi, opisi skupin poklicev,
sistematičnim in kodirnim seznamom poklicev in seveda s samo standardno klasifika-
cijo vsekakor odgovarja na vsa vprašanja, ki jih poraja uvajanje tega novega klasifika-
cijskega orodja. Založba ČZ Uradni list RS je knjigo izdala skupaj s Statističnim
uradom Republike Slovenije. Njegovi sodelavci so na koncu knjige povzeli njeno
vsebino tudi v angleškem jeziku.

Cena 4200 SIT (10429)

Klasifikacije
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