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Razglasi in objave

Sodni register

Postavitev
stalnega sodnega tolmača

Št. 756-229/97 Ob-4538
Milka Petrovec Fuhrmann, stalno prebi-

vališče Ljubljana, Pražakova 20, je bila z
odločbo Ministrstva za pravosodje, št.
756-229/97, z dne 16. 6. 1998, imenova-
na za sodnega tolmača za nemški jezik za
neomejen čas in za celotno Republiko Slo-
venijo.

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku in izbris

iz sodnega registra

Popravek

V Uradnem listu RS, št. 44 z dne 11. 6.
1998, stran 4508, Rg-202604, Srg št.
97/05004, se skrajšana firma pravilno gla-
si: NADGRADNJA ZAVIŠEK, d.o.o.

Popravek

V Uradnem listu RS, št. 46 z dne 19. 6.
1998, stran 4648, Rg-204235, Srg št.
136/96, se pri družbi JADRANKA Trgov-
sko podjetje Grad, d.o.o., Grad 188b, vlož-
na številka pravilno glasi: 1/1152/00.

CELJE

Srg 72/95 Rg-109155
To sodišče je v registrski zadevi predla-

gatelja sklenilo objaviti sklep.
Družba F & R, trgovsko podjetje,

d.o.o., Zdraviliška c. 46a, Rimske Topli-
ce, preneha po skrajšanem postopku.

Družba ima tri družbenike, in sicer: Fan-
tinato Zvonka, Dolenjska cesta 141D, Ljub-
ljana-Vič, Rode Janka in Rode Jelko, oba
Pot na Kopitnik 12, Rimske Toplice, ki prev-
zamejo obveznost plačila morebitnih preo-
stalih obveznosti družbe.

Premoženje družbe prevzamejo družbe-
niki.

Sklep so sprejeli družbeniki dne 29. 12.
1994.

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

Okrožno sodišče v Celju
dne 20. 5. 1997

Srg 626/98 Rg-189
To sodišče je v registrski zadevi predla-

gateljev sklenilo objaviti sklep:
Družba KOBER-LOSCH, proizvodnja

pohištva, d.o.o., Kersnikova 31, Celje,
preneha po skrajšanem postopku.

Družba ima tri družbenike, in sicer: Fras
Štefan, Celje, Kulturniška 6, Diwok Alfred,
Gaienhofen, Nemčija, Fischersteig 3 in
Rainer Gunther Kurt Hell, Baden, Nemčija,
Klasterlehen 3, ki prevzamejo obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

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

Sklep so sprejeli družbeniki dne 18. 6.
1998.

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

Okrožno sodišče v Celju
dne 29. 6. 1998

Srg 2806/94 Rg-190
To sodišče je v registrski zadevi predla-

gatelja sklenilo objaviti sklep:
Družba ELIS, trgovina in servis gostin-

skih naprav, d.o.o., Ul. bratov Dobro-
tinškov 22, Celje, preneha po skrajšanem
postopku.

Družba ima enega družbenika, in sicer:
Pleteršek Robert, Ul. bratov Dobrotinškov
22, Celje, ki prevzame obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Premoženje družbe ostane družbeniku.

Sklep je sprejel družbenik dne 25. 5.
1994.

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

Okrožno sodišče v Celju
dne 19. 9. 1995

Srg 1482/97 Rg-191
To sodišče je v registrski zadevi predla-

gateljev sklenilo objaviti sklep:
Družba GOREX, trgovina, inženiring,

d.o.o., Nova Cerkev 112, Nova Cerkev,
preneha po skrajšanem postopku.

Družba ima enega družbenika, in sicer:
Jakop Jožefa, Nova Cerkev 112, Nova Cer-
kev, ki prevzama obveznost plačila morebit-
nih preostalih obveznosti družbe.

Premoženje družbe prevzame družbenik.
Sklep je sprejel družbenik dne 22. 12.

1997.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15

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

Okrožno sodišče v Celju
dne 10. 6. 1998

Srg 95/98 Rg-192
To sodišče je v registrski zadevi predla-

gateljev sklenilo objaviti sklep:
Družba ZDEŠAR & DRUŽABNIKI, ELE-

KTROMLIN, d.n.o., Jeronim 49, Vransko,
preneha po skrajšanem postopku.

Družba ima dva družbenika, in sicer:
Zdešar Mirjana in Zdešar Stanislav, oba Je-
ronim 49, Vransko, ki prevzameta obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Premoženje družbe prevzameta družbe-
nika.

Sklep sta sprejela družbenika dne 15. 1.
1998.

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

Okrožno sodišče v Celju
dne 16. 3. 1998

Srg 1075/97 Rg-193
To sodišče je v registrski zadevi predla-

gatelja sklenilo objaviti sklep:
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Družba HIDOS COMMERCE, trgovina,
proizvodnja in inženiring, d.o.o., Trubar-
jeva 50, Celje, preneha po skrajšanem po-
stopku.

Družba ima enega družbenika, in sicer:
Zadravec Ivan, Trubarjeva 50, Celje, ki prev-
zame obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

Premoženje družbe prevzame družbenik.
Sklep je sprejel družbenik dne 2. 9.

1997.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15

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

Okrožno sodišče v Celju
dne 25. 5. 1998

KRANJ

Srg 671/98 Rg-205203
Družba KLIMA HIT – ROGELJ & DIMI-

TRIJEVIČ, proizvodnja, trgovina in stori-
tve, d.n.o., Kranj, s sedežem v Kranju,
Ljubljanska c. 32, vpisana na reg. vl. št.
1/5630/00, preneha po skrajšanem po-
stopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzameta Ro-
gelj Matjaž Kranj, Ljubljanska c. 32 in Dimi-
trijevič Dario Kranj, Vrečkova ul. 7.

Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu druž-
be iz registra.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 22. 4. 1998

Srg 845/98 Rg-184
Družba OMAN, trgovina na debelo in

drobno Škofja Loka, d.o.o., s sedežem
Škofja Loka, Lipica 6, vpisana na reg. vl.
št. 1/1821/00, preneha po skrajšanem po-
stopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame
Oman Janez, Lipica 6, Škofja Loka.

Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu druž-
be iz registra.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 8. 7. 1998.

Srg 1245/98 Rg-194
Družba MUFIN, d.o.o., trgovsko in sto-

ritveno podjetje, Kranjska Gora, s sede-
žem Kranjska Gora, Bezje 8, vpisana na
reg. vl. št. 1/2837/00, preneha po skraj-
šanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Bre-
gant Iztok, Smledniška 132a, Kranj.

Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo

sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu druž-
be iz registra.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 13. 7. 1998

KRŠKO

Srg 162/98 Rg-205359
Okrožno sodišče v Krškem, gospodar-

ski oddelek, kot registrsko sodišče na pred-
log objavlja sklep:

Družba MABAT, trgovsko podjetje,
d.o.o., Kapele 2, Kapele, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 29. 4. 1998.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Prosevc Jože, Kapele
2, Kapele in Škrnjug Božena, Vrhje 1, Ka-
pele, z ustanovitvenim kapitalom 1,500.000
SIT, ki prevzemata obveznost plačila more-
bitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital
1,500.000 SIT prenese v celoti na ustano-
vitelja Prosevc Jožeta in Škrnjug Boženo.

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

Okrožno sodišče v Krškem
dne 11. 6. 1998

LJUBLJANA

Srg 6922/94 Rg-174
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registr-

sko sodišče na predlog objavlja sklep:
KALČEK, kmetijstvo in trgovina,

d.o.o., Domžale, Poljska pot 12, reg. št.
vl. 1/18676/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 16. 5.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Franc Šala, Poljska pot
12a, Domžale, z ustanovitvenim kapitalom
8.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 8. 3. 1995

Srg 5557/97 Rg-175
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

C & B, podjetje za trgovino, d.o.o.,
Ljubljana, Smerdujeva 11, reg. št. vl.
1/09654/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 24. 9.
1997.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Brifah Andreja, Smer-
dujeva 11, Ljubljana in Cvar Vanja-Jernej,
Linhartova cesta 62, Ljubljana, z ustanovi-
tvenim kapitalom 1,520.000 SIT, ki prevze-
mata obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prene-
se v celoti na oba ustanovitelja, vsakemu do
ene polovice.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 4. 1998

Srg 10509/94 Rg-176
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registr-

sko sodišče na predlog objavlja sklep:
ALTANA, d.o.o., Podjetje za projekti-

ranje, inženiring, svetovanje, zastopstva,
zunanjo in notranjo trgovino ter oprav-
ljanje poslovnih in drugih storitev, Ljub-
ljana, Jamnikarjeva 43, reg. št. vl.
1/11902/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 30. 5.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Dubravka Savić Boga-
taj, Zupančičeva 12, Ljubljana, z ustanovi-
tvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelji-
co Dubravko Savić-Bogataj.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 21. 3. 1995

Srg 6834/97 Rg-177
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, na predlog objavlja
sklep:

JAZ, podjetje za umetniške storitve
in prodajo umetniških del, d.o.o., Spod-
nje Pirniče 40, Medvode, reg. št. vl.
1/04075/00, preneha po sklepu ustanovi-
telja z dne 28. 2. 1997.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Mario Prinčič, Spodnje
Pirniče 40, Medvode, z ustanovitvenim ka-



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 51 / 17. 7. 1998 / Stran 5019

pitalom 7.230 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 3. 1998

Srg 6914/97 Rg-178
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, na predlog objavlja
sklep:

IMPORTA, svetovanje, inženiring in tr-
govina, d.o.o., Ljubljana, Ažbetova 7,
reg. št. vl. 1/12159/00, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu skupščine z dne
14. 11. 1997.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Zdenko Petrič, Ljublja-
na, Ažbetova 7, Borut Petrič, Ljubljana, Gre-
gorčičeva 11 in Antonija Petrič, Ljubljana,
Ažbeto 7, z ustanovitvenim kapitalom
1,500.000 SIT, ki prevzemajo obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital prenese v
celoti na ustanovitelje v razmerju njihovih
deležev.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 3. 1998

Srg 6353/97 Rg-179
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo na predlog objavlja
sklep:

VRPLET, proizvodnja in trgovina,
d.o.o., Domžale, Študljanska 87, reg. št.
vl. 1/05599/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 18. 9.
1997.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Jože Flere in Stanislava
Flere, oba Domžale, Študljanska 87, z usta-
novitvenim kapitalom 1,694.000 SIT, ki
prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital prenese v
celoti na oba ustanovitelja po enakih dele-
žih.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od

dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 9. 3. 1998

Srg 2485/98 Rg-180
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

Družba INTERPAP, d.o.o., posredova-
nje in trgovina, Parmova 53, Ljubljana,
preneha po skrajšanem postopku po skle-
pu skupščine z dne 28. 4. 1998.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Humek Franc, ljubljana,
Reboljeva 16, z ustanovitvenim kapitalom
1,500.000 SIT, ki prevzema obveznost pla-
čila morebitnih preostalih obveznosti druž-
be.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 8. 6. 1996

Srg 7276/94 Rg-181
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

SUTER, trgovina, izvoz-uvoz, zastopa-
nje, marketing, d.o.o., Ljubljana, Polje
357, reg. št. vl. 1/07756/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 18. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Andrej in Darja Kuhar,
oba Polje 357, Ljubljana-Polje, z ustanovi-
tvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzemata
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese na vsakega ustanovite-
lja po 1.000 SIT.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 4. 1995

Srg 2020/98 Rg-182
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodiš-
če na predlog objavlja sklep:

KRAŠOVEC & CO, trgovina, zastop-
stva, d.o.o., Ljubljana, Podjunska 14a,

reg. št. vl. 1/11517/00, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu skupščine z dne
2. 4. 1998.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Krašovec Janez, Podjun-
ska 14a, Ljubljana in Nikolič Dušan, Vošnja-
kova 5, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
2.000 SIT, ki prevzemata obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 8. 6. 1998

Srg 94/15605 Rg-183
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

Družba KORAK, podjetje za trgovino,
gostinstvo, transport, izvoz, uvoz in us-
lužnostne dejavnosti, d.o.o., Prapretno
2, Hrastnik, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 25. 11.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj in edini družabnik je Zlatko
Božič, Prapretno 2, Hrastnik, z ustanovitve-
nim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzema ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 2. 1997

MARIBOR

Srg 248/98 Rg-185
Družba EG Podložka, proizvodno in

trgovsko podjetje, d.o.o., Počehovska
34, Maribor, katere družbenik je Grahornik
Ervin, Ranca 24a, Pesnica pri Mariboru, po
sklepu družbenika z dne 16. 2. 1998, pre-
neha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Grahornik Er-
vin, Ranca 24a, Pesnica pri Mariboru.

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

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 16. 6. 1998
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Srg 35/98 Rg-186
Družba BLUE FASHION, družba za tr-

govino in storitve, d.o.o., Bohova 75, Ho-
če, reg. št. vl. 1/10040-00, katere družbe-
nika sta Razbočan Romeo, Kamniška ulica
35, Maribor in Hvalec Robert, Jesenkova
ulica 6, Maribor, po sklepu družbenikov z
dne 24. 11. 1997, preneha po skrajšanem
postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Razbočan
Romeo, Kamniška ulica 35, Maribor in Hva-
lec Robert, Jesenkova ulica 6, Maribor.

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

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 18. 6. 1998

Srg 97/00294 Rg-205404
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št.97/00294 z dne 14. 5. 1998
pod št. vložka 1/05903/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča družbo zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Matična št.: 5625491
Firma: METALPLAST TRGOVINA, trgo-

vina in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: METALPLAST

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

govornostjo
Sedež: 2342 Ruše, Smolnik 17
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Gorenje Metalplast, d.o.o.,

izstop 22. 12. 1997.

MURSKA SOBOTA

Srg 1244/94 Rg-204310
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot

registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
Družba LASER, podjetje za proizvod-

njo, trgovino, storitve in izvoz-uvoz, Kri-
ževci v Prekmurju, d.o.o., Križevci v Prek-
murju št. 69, 9206 Križevci v Prekmur-
ju, vpisana na reg. vl. št. 1/860/00, prene-
ha po skrajšanem postopku po sklepu
ustanoviteljev Zdenka Kuronje, Križevci v
Prekmurju 69, Dragotina Kučana, Križevci v
Prekmurju 73 in Žarka Časarja, Križevci v
Prekmurju 63 z dne 30. 12. 1994.

Družba ima poplačane vse obveznosti in
urejena vsa razmerja z delavci.

Obveznost plačila vseh morebitnih preo-
stalih obveznosti družbe so prevzeli Zdenko
Kuronja, Dragotin Kučan in Žarko Časar.

Premoženje družbe se deli tako, da se iz
le-tega plačajo stroški prenehanja družbe
po skrajšanem postopku.

Proti sklepu ustanoviteljev o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku lahko up-
niki ali pristojni organi v roku 15 dni od

dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem
sodišču v Murski Soboti, ker bo sicer sodi-
šče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sod-
nega registra.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 24. 4. 1998

Srg 200/97 Rg-205132
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot

registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
Družba PRODUKTA, Poslovni inženi-

ring Gornja Radgona, d.o.o., Gornja Rad-
gona, Šlebingerjev breg 20, ki je vpisana
v registrskem vložku tukajšnjega sodišča št.
1/1896/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu družbenic Tatjane Škofič,
Šlebingerjev breg 20, Gornja Radgona in
Kriste Šajnovič, Vrtna ul. 5, Gornja Radgo-
na z dne 14. 5. 1998.

Družba nima neporavnanih obveznosti in
ne zaposlenih delavcev.

Obveznost plačila vseh morebitnih pre-
ostalih obveznosti družbe je prevzela Tatja-
na Škofič.

Po prenehanju družbe premoženje druž-
be prevzame Tatjana Škofič.

Proti sklepu družbenic o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku lahko upni-
ki ali pristojni organi v roku 15 dni od dneva
objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču
v Murski Soboti, ker bo sicer sodišče spre-
jelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega regi-
stra.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 4. 6. 1998

NOVA GORICA

Rg-113270
Družba WORLDPUMP, Investicijski in

finančni inženiring, konstruiranje in tr-
govina, d.o.o., Miren, s sedežem Miren
126, Miren, vpisana pri Okrožnem sodišču
v Novi Gorici, v registru s št. reg. vl.
1-3561-00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu ustanovitelja družbe z dne
20. 6. 1997.

Ustanovitelj je LOWARA, S.p.A., Via
Lombardi 14, 36075 Montecchio Maggio-
re, Italija, ki prevzema obveznost plačila mo-
rebitnih preostalih obveznosti družbe.

Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanovite-
lju.

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do usta-
noviteljev v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.

Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo so-
dišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz regi-
stra. O ugovoru odloča sodišče, ki je spre-
jelo sklep o prenehanju.

Okožno sodišče v Novi Gorici
dne 20. 6. 1997

NOVO MESTO

Srg 216/98 Rg-205133
Okrožno sodišče v Novem mestu kot re-

gistrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
Družba IMPEX, podjetje za trgovino z

živili in tekstilom ter transport, d.o.o.,
Novo mesto, Kandijska c. 34, vpisana na
regl. vl. št. 1-676/00, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu skupščine z dne
31. 5. 1998.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Nedžat Dželadini, Novo
mesto, Kandijska c. 34, z ustanovitvenim
kapitalom 1,500.000 SIT, ki prevzema ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital
1,500.000 SIT prenese v celoti na ustano-
vitelja Nedžata Dželadinija, Novo mesto,
Kandijska c. 34.

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

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 4. 6. 1998

Srg 98/00097 Rg-205135
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg, št. 98/00097 z dne 3. 6.
1998 pod št. vložka 1/01262/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo za-
radi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št.: 5413729
Firma: LAMMA, Proizvodno trgovsko

podjetje, Trebnje, d.o.o.
Skrajšana firma: LAMMA, Trebnje,

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

govornostjo
Sedež: 8210 Trebnje, Ulica talcev 9
Osnovni kapital: 1,631.741 SIT
Ustanovitelj: Oven Andrej, izstop 10. 3.

1998.
Sklep skupščine z dne 10. 3. 1998 o

prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Andrej Oven, Dolenji Podboršt 15, Treb-
nje.

Srg 94/01521 Rg-33465
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg, št.94/01521 z dne 21. 2.
1996 pod št. vložka 1/01503/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo za-
radi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki.

Matična št.: 5450403
Firma: MODING, modni inženiring No-

vo mesto, d.o.o.
Skrajšana firma: MODING Novo mesto,

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

Sedež: 8000 Novo mesto, Zagreb-
ška 2

Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljica: Jović Ivana, izstopila

26. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 26. 5. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem psotopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Jović Ivana, Šegova 16, Novo mesto.

SLOVENJ GRADEC

Srg 169/98 Rg-187
Družba CITITRANS, transportno pod-

jetje, d.o.o., Celjska cesta 41, Slovenj
Gradec, reg. št. vl. 1/9482-00, katere
družbenik je Zakeršnik Dušan, po sklepu
družbenika z dne 4. 4. 1998 preneha po
skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom prevzame Zakeršnik
Dušan, Dovže 15/b, Mislinja.

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

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 12. 6. 1998

Srg 84/96 Rg-188
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je v

registrski zadevi Srg št. 84/96 zaradi vpisa
prenehanja družbe po skrajšanem postop-
ku dne 1. 7. 1998 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/2665-00, vpiše izbris družbe ŠTAJ-
MEC, export-import, d.o.o., s sedežem v
Dravogradu, Mariborska 60, zaradi pre-
nehanja po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih obveznosti
izbrisane družbe prevzameta Štajmec Šte-
fanija, Maribor, Cesta zmage 92 in Štajmec
Marjan, Dravograd, Mariborska c. 39.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 1. 7. 1998

Evidenca statutov
sindikatov

Št. 028-7/93 Ob-4539
Republika Slovenija, Upravna enota Čr-

nomelj, z dne 29. 6. 1998, preneha hraniti
pravila Sindikata tekstilne in usnjarsko-
predelovalne industrije Slovenije, “Tek-
stil”, konfekcija Adlešiči, vpisana v evi-
denco statutov sindikatov. Izbris iz evidence
je zahtevala pooblaščena Območna organi-
zacija ZSSS Bela krajina.

Stečajni postopki
in likvidacije

Razglasi sodišč

St 24/98 S-318
To sodišče je s sklepom St 24/98 dne

6. 7. 1998 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Slovenijales Proles, družba za
zunanjo in notranjo trgovino, d.o.o., Ljub-
ljana, Dunajska cesta 22, ter nato z istim
sklepom ta postopek 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. O pritožbi, ki se vloži pri tem sodiš-
ču, odloča Višje sodišče v Ljubljani. Pritož-
ba ne zadrži izvršitve tega sklepa.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 7. 1998

St 43/97 S-319
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St

43/97 dne 8. 6. 1998 zaključilo stečajni
postopek nad dolžnikom MEI Marketing
engineering international, p.o., Hranil-
niška 7a, Ljubljana.

Po pravnomočnosti sklepa se navedeni
dolžnik izbriše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 6. 1998

St 37/95 S-320
To sodišče razpisuje narok za obravna-

vanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem
postopku nad GIP Beton Holding, d.o.o.,
Borovniško naselje 7, Kisovec – v ste-
čaju za dne 23. 9. 1998 ob 9. uri v konfe-
renčni dvorani tega sodišča.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 7. 1998

St 13/98 S-321
To sodišče je s sklepom opr. št. St

13/98 z dne 8. 7. 1998 začelo stečajni
postopek nad dolžnikom Sava gumarna,
proizvodnja gumeno tehničnih izdelkov,
d.o.o., Ormoška c. 33, Ptuj.

Odslej firma glasi: Sava gumarna, proi-
zvodnja gumeno tehničnih izdelkov, d.o.o.
– v stečaju.

Za stečajnega upravitelja je določen dipl.
ek., Ignac Marinič, Partizanska c. 3–5, Ma-
ribor.

Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečaj-
nemu senatu s pisno vlogo v dveh izvodih in
dokazi v roku dveh mesecev od dneva obja-
ve oklica o začetku stečajnega postopka v
Uradnem listu RS, dolžniki pa naj brez odla-
šanja poravnajo svoje dolgove.

Narok za preizkus terjatev bo 6. oktobra
1998 v sobi št. 26/II, tega sodišča, ob 9.
uri.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča 8. 7.
1998.

Okrožno sodišče na Ptuju
dne 8. 7. 1998

St 2/98 S-322
To sodišče je dne 6. 7. 1998 izdalo

sklep opr. št. St 2/98, da se začne likvida-
cijski postopek zoper dolžnika Stanovanj-
ska zadruga Zidar, p.o., Vipava, Goriška
c. 43, Vipava.

Likvidacijski upravitelj je Ivo Čibej, dipl.
pravnik iz Ajdovščine, Vipavska c. 12, Aj-
dovščina.

Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in doka-
zih prijavijo svoje terjatve likvidacijskemu se-
natu v roku dveh mesecev od dneva, ko je
bil oklic o začetku likvidacijskega postopka
objavljen v Uradnem listu RS. Vsaki prijavi je
potrebno priložiti  sodno takso v višini 5%
tolarske vrednosti od vsote prijavljenih terja-
tev posameznih upnikov, vendar največ do
vrednosti 2.000 točk. Vsi dokazi morajo biti
predloženi v dveh izvodih.

Prvi narok za preizkus terjatev bo 19.
10. 1998 ob 12.30 v sobi št. 110/I tega
sodišča.

Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja po-
ravnajo svoje dolgove.

Oglas je bil nabit na oglasno desko so-
dišča dne 6. 7. 1998.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 6. 7. 1998

St 12/98 S-323
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 12/98 sklep z dne 2. 7. 1998:
Stečajni postopek nad dolžnikom: Sto-

pra, Storitve in trgovina, d.o.o., Celje,
Oblakova 20, se začne in takoj zaključi.

Odredi se objava sklepa na oglasni de-
ski sodišča in v Uradnem listu RS.

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

Po pravnomočnosti sklepa se odredi iz-
bris dolžnika: Stopra, Storitve in trgovina,
d.o.o., Celje, Oblakova 20, Celje, iz sodne-
ga registra.

Okrožno sodišče v Celju
dne 2. 7. 1998

St 3/98-11 S-324
To sodišče je s sklepom opr. št. St 3/98,

z dne 11. 6. 1998, v zvezi s predlogom za
začetek postopka likvidacije nad dolžnikom
Radex, storitve in trgovina, d.o.o., Ko-
per, Kozlovičeva 1, Koper, sklenilo:

Likvidacijski postopek nad dolžnikom Ra-
dex, storitve in trgovina, d.o.o., Koper, Koz-
lovičeva 1, se ne izvede.

Stečajni postopek nad družbo Radex,
storitve in trgovina, d.o.o., Koper, Kozlovi-
čeva 1, se začne in se takoj zaključi.

Upniki lahko vložijo zoper gornji sklep
pritožbo v roku 15 dni po objavi v Uradnem
listu RS.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 11. 6. 1998
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St 26/98 S-325
To sodišče je s sklepom z dne 6. 7.

1998 pod opr. št. St 26/98 začelo posto-
pek prisilne poravnave nad dolžnikom TV 3,
Televizijska dejavnost, d.o.o., Ljubljana,
Štula 23.

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

Upnike pozivamo, da lahko z obrazlože-
no pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve dru-
gih upnikov v roku 30 dni po izteku roka za
prijavo terjatev.

Za upravitelja prisilne poravnave je dolo-
čen Igor Bončina iz Ljubljane.

V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:

– Marketing 3, d.o.o., Ljubljana,
– Tiskovno družbo Ognjišče, Koper,
– Radio Ognjišče, d.o.o., Ljubljana,
– Škofija Koper, Koper,
– Kristina Polajnar, kot predstavnica de-

lavcev.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega

sodišča 6. 7. 1998.
Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 6. 7. 1998

St 13/98 S-326
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 13/98 sklep z dne 2. 7. 1998:
Stečajni postopek nad dolžnikom: CSD,

Center storitvenih dejavnosti in trgovi-
na, d.o.o., Celje, Prijateljeva 16/a, Ce-
lje, se začne in takoj zaključi.

Odredi se objava sklepa na oglasni de-
ski sodišča in v Uradnem listu RS.

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

Po pravnomočnosti sklepa se odredi iz-
bris dolžnika: CSD, Center storitvenih de-
javnosti in trgovina, d.o.o., Celje, Prijatelje-
va 16/a, Celje, iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Celju
dne 2. 7. 1998

St 13/97 S-327
To sodišče je s sklepom opr. št. St

13/97 z dne 20. 4. 1998 potrdilo prisilno
poravnavo med dolžnikom Lesna industri-
ja Idrija, d.o.o., Spodnja Kanomlja in nje-
govimi upniki, sprejeto na naroku dne 20.
4. 1998.

Seznam upnikov z njihovimi prijavljenimi
terjatvami in ugotovljenih terjatev ter zne-
skih za poplačilo v denarju so razvidni iz
priloge, ki je sestavni del sklepa.

Na podlagi potrjene prisilne poravnave
so terjatve upnikov razdeljene v naslednje
razrede.

1. razred A – terjatve ločitvenih upnikov,
za katere se položaj tudi po potrditvi načrta
prisilne poravnave ne spremeni,

2. razred B – terjatve upnikov, ki so pri-
stali na vplačilo stvarnega vložka s preno-
som terjatve na dolžnika zaradi povečanja
kapitala dolžnika,

3. razred C – terjatve vseh ostalih upni-
kov, ki se poplačajo v višini 20% ugotovlje-
nih terjatev z zamudnimi obrestmi v višini
temeljne obrestne mere plus 4% letne
obrestne mere v roku enega leta od pravno-
močnosti sklenjene prisilne poravnave, plač-
ljivo ob zapadlosti roka.

Upniki iz razreda B, ki so pristali na vpla-
čilo stvarnega vložka s prenosom terjatve
na dolžnika zaradi povečanja kapitala dolž-
nika, to sta Agencija Republike Slovenije za
sanacijo bank in hranilnic in Slovenska raz-
vojna družba, d.d., Ljubljana, sta podali pi-
sno izjavo o odpovedi ločitvene pravice z
izrecnim dovoljenjem, da se izbriše v njiho-
vo korist vknjižena zastavna pravica za zava-
rovanje njunih terjatev pri vl. št. 146 k.o.
Spodnja Kanomlja in pri vl. št.1378 k.o.
Mesto Idrija.

Potrjena prisilna poravnava ima pravni uči-
nek tudi proti upnikom, ki se niso udeležili
postopka in proti upnikom, ki so se postopka
udeležili, pa so bile njihove terjatve prereka-
ne, če se naknadno ugotovijo. Prisilna po-
ravnava učinkuje za vse terjatve upnikov, ki
so nastale do dneva začetka postopka prisil-
ne poravnave dne 20. 11. 1997.

Sklep o potrditvi prisilne poravnave je
postal pravnomočen dne 3. 6. 1998.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 23. 6. 1998

St 20/95-46 S-328
To sodišče obvešča vse upnike, da bo v

stečajni zadevi zoper stečajnega dolžnika
Miproel, Proizvodnja in trgovina, d.o.o.,
Nova Gorica, Liskur 19, Nova Gorica, v
stečaju

narok za obravnavanje osnutka za glav-
no razdelitev dne 14. 9. 1998 ob 12.30, v
sobi 110/I, tega sodišča.

Upniki si osnutek za glavno razdelitev
lahko ogledajo vsak delovni dan od 8. do
16. ure, v sobi št. 114/I.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 7. 7. 1998

St 14/98 S-329
To sodišče je v stečajnem postopku nad

dolžnikom Optiplast – Očala, proizvodnja
očal, d.o.o., Ptujska 8, Ormož, s skle-
pom, opr. št. St 14/98, z dne 7. 7. 1998
začelo stečajni postopek nad dolžnikom in
ga takoj zaključilo.

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

Okrožno sodišče na Ptuju
dne 7. 7. 1998

St 19/98-12 S-330
To sodišče je s sklepom St 19/98 dne

7. 7. 1998 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Aspera, p.o., Stegne 11, Ljub-
ljana.

Za stečajno upraviteljico se imenuje Mar-
ta Kalpič-Zalar, odvetnica iz Ljubljane.

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

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike 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 9.30 v konferenčni
dvorani tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 7.
7. 1998.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 7. 1998

St 11/98 S-331
To sodišče v stečajni zadevi nad dolžni-

kom Labod Delta konfekcija, d.o.o., Ptuj,
Dornavska c. 6 – v stečaju preklicuje na-
rok za preizkus terjatev, ki je bil razpisan za
dne 21. 9. 1998 ob 9. uri, v sobi 26/II,
tega sodišča in ga prelaga na 24. 9. 1998
ob 9. uri, v sobi 26/II, tega sodišča.

Okrožno sodišče na Ptuju
dne 9. 7. 1998

St 64/96 S-332
To sodišče razpisuje narok za obravna-

vanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem
postopku nad Inkop, Industrija kovinske
opreme, p.o., Kočevje – v stečaju za dne
19. 8. 1998 ob 9. uri, v sobi 307/III tega
sodišča.

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

Okrožne sodišče v Ljubljani
dne 10. 7. 1998.

St 62/97 S-333
To sodišče je s sklepom St 62/97 dne

23. 6. 1998 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Čarman Motors, d.o.o., Ljub-
ljana, Celovška 330.

Za stečajnega upravitelja se imenuje Bo-
jan Lepičnik, Kavčičeva 64 a, Ljubljana.

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

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike poziva-
mo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva, ko je bil
oklic o začetku stečajnega postopka objav-
ljen v Uradnem listu RS. Prijave je treba
vložiti v dveh izvodih, dokumnetirane z
ustreznimi dokazi o obstoju terjatve in kol-
kovane s predpisano sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 6. 10. 1998 ob 13.30, soba 368/III,
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 23.
6. 1998.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 6. 1998

St 21/96 S-334
To sodišče je dne 9. 7. 1998 pod opr.

št. St 21/96 sprejelo naslednji sklep
Stečajni postopek nad stečajnim dolžni-

kom Obutev, d.o.o., Celje, v stečaju, se
zaključi.
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Po pravnomočnosti sklepa se stečajni
dolžnik Obutev, d.o.o., Celje, izbriše iz sod-
nega registra.

Okrožno sodišče v Celju,
dne  9. 7. 1998

St 8/95-2008 S-335
Z dnem 10. 7. 1998 se v stečajni zadevi

zoper stečajnega dolžnika Pomurka, Me-
sna industrija, d.o.o., Murska Sobota, Pa-
nonska 11, začne postopek prisilne porav-
nave.

Dolžnosti upravitelja prisilne poravnave
opravlja stečajni upravitelj Milan Koren, dipl.
ek., iz Borec št. 5/f.

Oklic o začetku postopka prisilne porav-
nave se dne 10. 7. 1998 nabije na oglasno
desko tukajšnjega sodišča.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 10. 7. 1998

Razpisi
 delovnih mest

Ob-4445
Osnovna šola Bistrica ob Sotli razpisuje

za šolsko leto 1998/99 delovna mesta:
– učitelja glasbene vzgoje, s polnim

delovnim časom, za nedoločen čas (učno
obvezo dopolnjuje na sosednji OŠ Kozje),

– učitelja angleškega in nemškega
jezika, s polnim delovnim časom, za nedo-
ločen čas,

– učitelja zgodovine, zemljepisa, eti-
ke in družbe, s polnim delovnim časom, za
nedoločen čas (učno obvezo dopolnjuje na
sosednji OŠ Podčetrtek),

– učitelja tehnične vzgoje, s polnim
delovnim časom, za nedoločen čas (učno
obvezo dopolnjuje na sosednji OŠ Kozje).

Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili o
izpolnjevanju pogojev v 8 dneh po objavi
razpisa, na naslov: Osnovna šola Bistrica
ob Sotli, Bistrica ob Sotli 63a, 3256 Bistri-
ca ob Sotli.

O izboru jih bomo obvestili v 15 dneh.
Osnovna šola Bistrica ob Sotli

Št. 416 Ob-4570
Osnovna šola Lesično, Lesično 5b, Le-

sično, objavlja prosto delovno mesto:
– učitelja telesne vzgoje; profesor

športne vzgoje, za določen čas.
Začetek dela 1. 9. 1998.
Kandidati morajo izpolnjevati z zakonom

določene pogoje. Prijave in dokazila o iz-
polnjevanju pogojev pošljite v 8 dneh po
objavi razpisa, na gornji naslov. Kandidati
bodo obveščeni o izboru v zakonitem roku.

VIZ OŠ Lesično

Št. 6-6/533 Ob-4571
Vrtec Ljubljana Center, Ljubljana, Poljan-

ska 12, objavlja prosta delovna mesta:
1. 11 pomočnikov vzgojiteljev za do-

ločen čas,

2. 3 kuharje za določen čas,
3. 5 kuharskih pomočnikov za nedo-

ločen čas – 4 dopoldanski, 1 izmenski
delovni čas,

4. 1 kuharski pomočnik v razdelilni
kuhinji za nedoločen čas,

5. 3 kuharske pomočnike za določen
čas.

Pogoji:
pod 1)
– strokovna izobrazba v skladu s 40. čle-

nom zakona o vrtcih (Ur. l. RS, št. 12/96),
– znanje slovenskega knjižnega jezika,
– izpit iz higienskega minimuma, izpit

varstva pri delu;
pod 2)
– IV. stopnja strokovne izobrazbe – smer

kuhar,
– izpit higienskega minimuma, izpit vars-

tva pri delu,
– eno leto delovnih izkušenj,
– znanje slovenskega jezika;
pod 3., 4. in 5)
– II. stopnja strokovne izobrazbe – pro-

gram usp. kuharski pomočnik,
– izpit higienskega minimuma, izpit vars-

tva pri delu,
– šest mesecev delovnih izkušenj,
– znanje slovenskega jezika.
Kandidati naj vloge z dokazili o izpolnje-

vanju pogojev pošljejo v 8 dneh po objavi
oglasa na naslov: Vrtec Ljubljana Center,
Ljubljana, Poljanska 12.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30
dneh po objavi.

Vrtec Ljubljana Center

Št. 30/98 Ob-4572
Svet Zavoda za šport Zagorje ob Savi,

C. 9. avgusta 44, Zagorje ob Savi, na pod-
lagi 8. in 9. člena odloka o ustanovitvi Zavo-
da za šport Zagorje ob Savi (Uradni vestnik
Zasavja, št. 6/97 in 20/97) ter 24. člena
statuta Zavoda za šport Zagorje ob Savi,
razpisuje prosto delovno mesto

direktorja zavoda.
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje

pogoje:
– srednja ali ena od stopenj višjih od

srednje stopnje izobrazbe družboslovne,
športne, ekonomske ali organizacijske sme-
ri,

– najmanj 5 let delovne prakse, izkušnje
pri vodenju večjih organizacijskih enot,

– poznavanje športne problematike in iz-
kušnje pri organizaciji, športnih prireditev in
tekmovanj.

Mandat direktorja je štiri leta.
Prijavi naj kandidati predložijo program

dela in videnja delovanja zavoda, življenje-
pis in dokazila o izpolnjevanju pogojev ter
jih v roku 8 dni po objavi razpisa pošljejo na
naslov: Zavod za šport Zagorje ob Savi, C.
9. avgusta 44, p. p. 106, 1410 Zagorje ob
Savi.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku
30 dni po poteku roka za prijavo.

Zavod za šport
Zagorje ob Savi

Ob-4608
Na podlagi tretjega odstavka 41. člena

zakona o uresničevanju javnega interesa na
področju kulture (Ur. l. RS, št. 75/94), 14.

Javna naročila
po zakonu

o javnih naročilih

Namera o naročilu

Ob-4540
Na podlagi tretjega odstavka 18. člena

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

namero o naročilu

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Komunala Koper, d.o.o. – s. r. l., kont.
oseba Goran Štrancar, dipl. inž. gr., Ul. 15.
maja 4, Koper, Koper, tel. 066/38-027,
faks 066/32-044.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: rekonstrukcija ka-
nalizacije v Žusterni pri Kopru.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa:
190,000.000 SIT, čas razpisa: začetek ok-
tober 1998 in/ali zaključek december
1998.

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

člena odloka o ustanovitvi Javnega zavoda
Knjižnica Grosuplje (Ur. l. RS, št. 43/97)
ter 36. člena statuta Knjižnice Grosuplje,
razpisuje Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja Občine Grosuplje, pro-
sto delovno mesto

direktorja Javnega zavoda Knjižnica
Grosuplje

Kandidati morajo ob izpolnjevanju splo-
šnih zakonskih pogojev izpolnjevati še na-
slednje pogoje:

– visoka izobrazba humanistične smeri
– knjižničarstvo,

– najmanj pet let delovnih izkušenj v
knjižničarski stroki,

– strokovni izpit bibliotekarske stroke,
– organizacijske in vodstvene sposob-

nosti,
– predložiti morajo svoj program dela.
Direktor opravlja funkcijo poslovnega in

programskega direktorja. Mandat direktorja
traja pet let.

Kandidati naj prijavo z dokazili o izpol-
njevanju pogojev pošljejo v petnajstih dneh
po objavi tega razpisa, v zaprti kuverti z
označbo »razpis za direktorja Javnega zavo-
da Knjižnica Grosuplje«, na naslov: Občina
Grosuplje, Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja, Kolodvorska 2, Gro-
suplje.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v pet-
najstih dneh po imenovanju.

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

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

Datum objave javnega razpisa: oktober
1998.

Komunala Koper, d.o.o. – s. r. l.

Št. 2509-98 Ob-4541
Na podlagi tretjega odstavka 18. člena

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

namero o naročilu

1. Naročnik: Javno podjetje Komunala
Trbovlje, d.o.o., tel. 53-100, faks 27-592.

2. Predmet javnega naročila: gradbena,
strojna, elektro dela.

Navedba vsebine: rekonstrukcija to-
plarne Polaj (odstranitev dveh premogov-
nih kotlov, postavitev enega kotla na plin).

3. Orientacijska vrednost naročila:
180,000.000 SIT.

Predvideni čas objave razpisa: novem-
ber 1998.

4. Rok začetka in dokončanja del: pred-
videni rok pričetka del je marec 1999, pred-
videni čas dokončanja del je september
1999.

Javno podjetje
Komunala Trbovlje, d.o.o.

Ob-4623
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: Institut “Jožef Stefan”, kont. oseba Štef-
ka Lavrič, Jamova 39, Ljubljana, tel.
177-33-54, faks 061/123-54-00, soba št.
C 142.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: analitski elektronski

mikroskop – subvencioniran s strani
MZT v okviru paketa IX pod zap. št.
133.0.

3. Orientacijska vrednost naročila:
190,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: 8 me-
secev.

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

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

Institut “Jožef Stefan”

0b-4624
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: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slo-
venije, Miklošičeva 24, Ljubljana; kontaktna
oseba: Marjan Sušelj, Miklošičeva 24, Ljub-
ljana, tel.: 061 1721 324, faks:
061 312 667, e-mail: marjan.su-
selj@zzzs.si.

2. Predmet javnega naročila: blago in
storitve za vzpostavitev sistema kartice

zdravstvenega zavarovanja na celotnem te-
ritoriju Slovenije.

Navedba vsebine: predmet razpisa je
dobava naslednjega blaga in storitev:

(1) kartice zdravstvenega zavarova-
nja in profesionalne kartice,

(2) personalizacija, priprava kartic za
distribucijo ter dobava tiskanih gradiv,

(3) večfunkcijske čitalno-zapisovalne
naprave,

(4) omrežje samopostrežnih termina-
lov s centralnim transakcijsko-komuni-
kacijskim strežnikom, s sistemsko in a-
plikativno integracijo v sistem kartice
zdravstvenega zavarovanja in v informa-
cijski sistem ZZZS,

(5) storitve koordinacije dobaviteljev
blaga in izvajalcev storitev v okviru tega
razpisa.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave naročila:
2.100,000.000 SIT; začetek 17. 10. 1998,
zaključek 30. 11. 1998.

4. Dobavni rok: po terminski dinamiki, ki
jo določi naročnik v razpisni dokumentaciji.

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

– za domače ponudnike bodo upošteva-
ne preference v višini 10%,

– storitve pod postavko (2) morajo biti
izvedene izključno v Sloveniji in v skladu s
slovenskimi predpisi o varstvu osebnih po-
datkov,

– ponudnik lahko predloži ponudbo za
posamezno postavko razpisa opredeljeno
po točkah od (1) do (5) ali za več postavk
skupaj, vendar pa niso sprejemljive ponud-
be, ki bi pokrivale samo posamezne dele
postavk,

– izbrani ponudniki postavk (1) do (4)
bodo morali skleniti ustrezne pogodbe o
sodelovanju z izbranim ponudnikom storitev
pod postavko (5),

– prednost pri izbiri ponudnikov bodo
imele ponudbe, ki bodo pokrivale več pred-
pisanih postavk,

– naročnik si pridržuje pravico izbrati več
ponudnikov za isto razpisno postavko.

Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije

Ob-4787
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 kulturo, kont. oseba Lozič
Irena, Cankarjeva 5, Ljubljana, tel.
198-59-38, faks 178-59-92.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izvedba gradbe-
no-obrtniških in instalacijskih del za
gradnjo II. faze – povezovalnega dela
Narodne galerije v Ljubljani.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa:
570.000.000 SIT, začetek september
1998.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka: 12
mesecev, začetek predvidoma oktober
1998.

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: septem-
ber 1998.

Ministrstvo za kulturo

Javni razpis za izbiro izvajalca
brez omejitev

Popravek
V javnem razpisu za izbiro izvajalca brez

omejitev Vlade Republike Slovenije, Servisa
skupnih služb Vlade, objavljenem v Urad-
nem listu RS, št. 50 z dne 10. 7. 1998,
Ob-4335 se v 3. točki orientacijska vred-
nost naročila pravilno glasi: 2,425.000 SIT
mesečno.

Uredništvo

Popravek

Ob-4659
V javnem razpisu za izbiro izvajalca brez

omejitev za izgradnjo slačilnic in tribune na
Nogometnem stadionu v Vipavi, objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 50, z dne 10. 7.
1998, Ob-4317, je rok za predložitev po-
nudb in čas odpiranja ponudb naslednji:

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 29. 7. 1998 do
11. ure, na naslov: Nogometni klub Vipava,
Glavni trg 15, 5271 Vipava.

Javno odpiranje ponudb bo 29. 7. 1998
ob 13. uri, na naslovu: Občina Vipava, Glav-
ni trg 15, 5271 Vipava.

Nogometni klub Vipava

Popravek

Št. 347-05-013/98-1850-61 Ob-4794
V javnem razpisu za izbiro izvajalca brez

omejitev za rekonstrukcijo Pobreške ceste
v dolžini ca. 500 m, se tretji odstavek 5.
točke pravilno glasi:

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje v roku 30 dni po
dnevu objave v Uradnem listu RS, do
12. ure.

Popravek

Št. 353-20-16/96-1850-60 Ob-4795
V javnem razpisu za izbiro izvajalca brez

omejitev za izgradnjo kanalizacije, izvedbo
hišnih priključkov in gradbena dela pri sana-
ciji vodovoda v MČ Studenci se tretji odsta-
vek 5. točke pravilno glasi:

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje v roku 30 dni po
dnevu objave v Uradnem listu RS, do
12. ure.

Mestna občina Maribor
Komunalna direkcija
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Ob-4590
Preklic

Zavod za varstvo naravne in kulturne de-
diščine v Kranju

preklicuje
javni razpis za izbiro izvajalcev za grad-

beno sanacijo na Malem gradu v Kamniku,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 39 z
dne 22. 5. 1998 stran 3896 Ob-2749.

Zavod za varstvo naravne in kulturne
dediščine v Kranju

Ob-4542
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Majšperk, kont. oseba Marjan
Gorčenko, Majšperk 32A, Majšperk, tel.
062/794-495, faks 062/794-422.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: ureditev mrliške ve-
žice in pokopališča v Majšperku. Grad-
bena in obrtniška dela.

3. Orientacijska vrednost naročila:
9,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 65 dni, začetek 17. 8.
1998 in/ali zaključek 20. 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 7. 8. 1998 do
12. ure, na naslov: Občina Majšperk, pre-
zvemnik Občinska uprava, Majšperk 32A,
2322 Majšperk, tel. 062/794-495, faks
062/794-422, soba št. 12.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 7. 8. 1998
ob 12.30, na naslovu: Občina Majšperk,
odpiranje vodi predsednik komisije, Majš-
perk 32A, Majšperk, tel. 062/794-495,
faks 062/794-422, soba št. 20.

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

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

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Majšperk, kont.
oseba Marjan Gorčenko, Majšperk 32A,
Majšperk, tel. 062/794-495, faks
062/794-422, soba št. 12.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 30. 7. 1998 za 6.000 SIT.

Način plačila: virman – predložitev potr-
dila o plačilu, na račun številka:
52400-630-20764, sklic 00 250, davčna
številka: 11993197.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 25. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 21. 8. 1998.
Občina Majšperk

Št. 1112/98 Ob-4543
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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 Lukovica, kont. oseba Matej Kot-
nik, Lukovica 46, Lukovica, tel. 735-119,
faks 061/735-119, e-mail obcina.lukovica-
@lukovica.si.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: Brdo pri Lukovici –
grad Brdo – statična sanacija.

3. Orientacijska vrednost naročila:
55,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 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: najnižja cena, druga merila, navedena
v razpisni dokumentaciji.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 7. 8. 1998 do
12. ure, na naslov: Občina Lukovica, Luko-
vica 46, 1225 Lukovica, tel. 061/735-119,
faks 061/735-119.

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: Občina Lukovica,
odpiranje vodi Vinko Pirnat, Lukovica 46,
Lukovica, tel. 061/735-119, faks
061/735-119.

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

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

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Lukovica, kont. ose-
ba Tatjana Suhadolc, Lukovica 46, Lukovi-
ca, tel. 061/735-119.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 7. 8. 1998 za 7.000 SIT.

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

Ponudba mora veljati do: 27. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 27. 8. 1998.
Občina Lukovica

Ob-4544
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Igor
Tomažič, dipl. inž. rud., Trg revolucije 12,
Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izkop povezovalne
proge jama Ojstro–jašek Hrastnik 2.

3. Orientacijska vrednost naročila:
30,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 3,5 mesece, začetek 15.
9. 1998 in/ali zaključek 31. 12. 1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 17. 8. 1998 do
8. ure, na naslov: RTH, d.o.o., prevzemni-
ca Marjana Žagar, Trg revolucije 12, 1420
Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642, inv. odd.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 17. 8. 1998
ob 10. uri, na naslovu: RTH, d.o.o., odpira-
nje vodi Gorazd Starman, ek., Trg revoluci-
je 12, Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642, inv. odd.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 16. 9. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: RTH, d.o.o., kont. oseba
Marjana Žagar, Trg revolucije 12, Trbovlje,
tel. 0601/26-144, faks 0601/26-642, inv.
odd.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 14. 8. 1998 za 10.000 SIT.

Način plačila: nakazilo na žiro račun
RTH, d.o.o., na račun številka:
52700-601-18647 pri APP Trbovlje.

Ponudba mora veljati do: 18. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 18. 9. 1998.
Rudnik Trbovlje-Hrastnik

Ob-4545
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Dravograd, kont. oseba Betka
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Kolenbrand, Trg 4. julija 7, Dravograd, tel.
0602/83-011, faks 0602/83-284, soba
št. 16.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: prevoz osnovnošol-

skih otrok v Občini Dravograd.
3. Orientacijska vrednost naročila:

24,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek 1. 9. 1998 in/ali zaključek 30. 6. 1999.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 17. 7. 1998 do
12. ure, na naslov: Občina Dravograd, prev-
zemnik urad župana, Trg 4. julija 7, 2370
Dravograd, tel. 0602/83-011, faks
0602/83-284.

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 20. 7. 1998
ob 8. uri, na naslovu: Občina Dravograd,
odpiranje vodi Lidija Požgan, Trg 4. julija 7,
Dravograd, tel.0602/83-011, faks
0602/83-284, soba št. 5.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 31. 7. 1999.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Dravograd, kont.
oseba Betka Kolenbrand, Trg 4. julija 7,
Dravograd, tel. 0602/83-011, faks
0602/83-284.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 10. 7. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: nakazilo na žiro račun šte-
vilka: 51820-630-25594.

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. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 20. 8. 1998.
Občina Dravograd

Ob-4546
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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 Vipava, kont. oseba Alojz Vitež-
nik, Glavni trg 15, Vipava, tel.065/65-131,
faks 065/65-805.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: vzdrževalna dela na
objektu Vrtec Vipava, Beblerjeva 17, Vi-
pava in dobava opreme.

3. Orientacijska vrednost naročila:
6,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 5. 8. 1998 in/ali zaključek 28. 8. 1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 3. 8. 1998 do
11. ure, na naslov: Občina 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 3. 8. 1998
ob 13. uri, na naslovu: Občina Vipava, odpi-
ranje vodi Vitežnik Alojz, Glavni trg 15, Vipa-
va, 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 13. 8. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Vipava, kont. oseba
Vitežnik Alojz, Glavni trg 15, Vipava,
tel.065/65-131, faks 065/65-805.

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

Način plačila: z virmanom na račun šte-
vilka: 52010-630-7059.

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

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

čila: 15. 8. 1998.
Občina Vipava

Ob-4547
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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
Ivan Pahor, Cigaletova 15, Ljubljana, tel.
061/13-11-357, faks 061/13-37-300, so-
ba št. 307/III.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nakup vozil III.
3. Orientacijska vrednost naročila:

67,100.000 SIT.
4. Dobavni rok: 60 dni.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

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

Merila za izbiro najugodnejše ponudbe:
  1. skladnost z obstoječo strukturo voz-

nega parka,
  2. cena,
  3. rok dobave vozil,
  4. reference na področju izdelave in do-

bave vozil,

  5. druge ugodnosti (rabati, popusti), ki
morajo biti razvidni v obrazcu ponudbe,

  6. cena nadomestnih delov, servisira-
nje po prodaji, dostopnost nadomestnih de-
lov, garancijski rok.

Pri dobavi vozil I A ali B ali C, ima pred-
nost ponudnik, ki ima še proste kapacitete
za dobavo vozil v predvidenem roku.

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: Telekom Slovenije, d.d.,
prevzemnik Sektor za nabavo in logistiko,
Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, tel.
061/13-11-357, faks 061/13-37-300, so-
ba št. 307/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 17. 8. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Telekom Slovenije,
d.d., odpiranje vodi predsednik komisije Jo-
že Zidarič, 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 14. 9. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Telekom Slovenije, d.d.,
kont. oseba Ivan Pahor, Cigaletova 15, Ljub-
ljana, soba št. 307/III.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 3. 8. 1998 za 15.000 SIT.

Način plačila: virman potrdilo, bančna
nakaznica, na račun številka:
50100-601-35407.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15,
Ljubljana.

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: 19. 9. 1998.

Ob-4548
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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
Ivan Pahor, Cigaletova 15, Ljubljana, tel.
061/13-11-357, faks 061/13-37-300, so-
ba št. 307/III.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nakup vozil II.
3. Orientacijska vrednost naročila:

47,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 60 dni.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: najnižja cena, druga merila, navede-
na v razpisni dokumentaciji.
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Merila za izbiro najugodnejše ponudbe:
  1. skladnost z obstoječo strukturo voz-

nega parka,
  2. cena,
  3. rok dobave vozil,
  4. reference na področju izdelave in do-

bave vozil,
  5. druge ugodnosti (rabati, popusti), ki

morajo biti razvidni v obrazcu ponudbe,
  6. cena nadomestnih delov, servisira-

nje po prodaji, dostopnost nadomestnih de-
lov, garancijski rok.

Pri dobavi vozil I A ali B ali C, ima pred-
nost ponudnik, ki ima še proste kapacitete
za dobavo vozil v predvidenem roku.

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: Telekom Slovenije, d.d.,
prevzemnik Sektor za nabavo in logistiko,
Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, tel.
061/13-11-357, faks 061/13-37-300, so-
ba št. 307/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 17. 8. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Telekom Slovenije,
d.d., odpiranje vodi predsednik komisije Jo-
že Zidarič, 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 14. 9. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Telekom Slovenije, d.d.,
kont. oseba Ivan Pahor, Cigaletova 15, Ljub-
ljana, soba št. 307/III.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 3. 8. 1998 za 15.000 SIT.

Način plačila: virman potrdilo, bančna
nakaznica, na račun številka:
50100-601-35407.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15,
Ljubljana.

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: 19. 9. 1998.

Ob-4549
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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
Ivan Pahor, Cigaletova 15, Ljubljana, tel.
061/13-11-357, faks 061/13-37-300, so-
ba št. 307/III.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nakup vozil I.
3. Orientacijska vrednost naročila:

87,200.000 SIT.
4. Dobavni rok: 60 dni.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

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

Merila za izbiro najugodnejše ponudbe:
  1. skladnost z obstoječo strukturo voz-

nega parka,
  2. cena,
  3. rok dobave vozil,
  4. reference na področju izdelave in do-

bave vozil,
  5. druge ugodnosti (rabati, popusti), ki

morajo biti razvidni v obrazcu ponudbe,
  6. cena nadomestnih delov, servisira-

nje po prodaji, dostopnost nadomestnih de-
lov, garancijski rok.

Pri dobavi vozil I A ali B ali C, ima pred-
nost ponudnik, ki ima še proste kapacitete
za dobavo vozil v predvidenem roku.

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: Telekom Slovenije, d.d.,
prevzemnik Sektor za nabavo in logistiko,
Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, tel.
061/13-11-357, faks 061/13-37-300, so-
ba št. 307/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 17. 8. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Telekom Slovenije,
d.d., odpiranje vodi predsednik komisije Jo-
že Zidarič, 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 14. 9. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Telekom Slovenije, d.d.,
kont. oseba Ivan Pahor, Cigaletova 15,
1000 Ljubljana, soba št. 307/III.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 3. 8. 1998 za 15.000 SIT.

Način plačila: virman potrdilo, bančna
nakaznica, na račun številka:
50100-601-35407.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15,
Ljubljana.

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: 19. 9. 1998.
Telekom Slovenije, d.d.

Ob-4550
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za gospodarske dejavnosti,
Agencija RS za učinkovito rabo energije,
kont. oseba Franc Beravs, Dimičeva 12,
Ljubljana, tel. 061/17-88-355, faks
061/18-88-367.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: intervencije v učin-

kovito rabo energije, izvedba projekta.
Projekt “Spodbujanje ukrepov učin-

kovite rabe energije v gospodinjstvih –
uporaba energijsko učinkovite zastekli-
tve”.

Namen spodbujanja ukrepov URE v gos-
podinjstvih je demostrancijsko prikazati in
spodbuditi dejansko uporabo sodobnih
energijsko učinkovitih izdelkov oziroma
ukrepov v stanovanjih.

Cilj je razširiti zavedanje o smotrnosti
uporabe kakovostnih in tehnološko sodob-
nih oken ob konkretni spodbudi za nabavo
in vgradnjo ustrezne zasteklitve.

3. Orientacijska vrednost naročila:
15,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 5 mesecev.
Po sklenitvi pogodbe je želen čimprejš-

nji začetek  projekta in zaključek do 30. 11.
1998, kar sicer ni pomembno merilo za
najugodnejšo ponudbo.

Glavni pogoji:
– glede na najugodnejšo ponudbo se ve-

čina razpoložljivih sredstev za projekt na-
meni za subvencioniranje ukrepov,

– uporaba sodobnih oken z (nad)stan-
dardno toplotno prehodnostjo, ki mora biti
zagotovljena z doseganjem toplotne prehod-
nosti skupno z okvirjem za k<1,6 (npr. lese-
ni okvirji z zasteklitvijo k<1,4) in tesnenje
najmanj ustrezno razredu C po kriterijih stan-
dardov ISO/DIS10077 in SIST1018 ali us-
trezno uredbi Vlade RS: uredba o določitvi
kriterijev energetske učinkovitosti, manjše
porabe pitne vode in manjšega obremenje-
vanja okolja za nekatere proizvode široke
rabe, objavljeni v Uradnem listu RS, št.
8/96, oziroma za okna s pridobljenim zna-
kom kakovosti v graditeljstvu,

– iz namenjenih sredstev za financiranje
se zagotovi subvencioniranje investicij gos-
podinjstev, oziroma vspodbujanje naslednjih
vrst ukrepov:

  – vgradnja kakovostne toplotno izola-
cijske zasteklitve do 3.000 SIT/m2 vgraje-
ne zasteklitve, vendar največ do skupno
30.000 SIT/gospodinjstvo, ali

  – zamenjava oken z ustreznimi, in sicer
do 5.500 SIT/m2 po tipski površini oken,
vendar največ do skupno 66.000 SIT/gos-
podinjstvo,

– ponudnik za izvajanje projekta ne mo-
re biti proizvodnja ali servisna organizacija,
ker mora biti končnemu uporabniku omo-
gočena svobodna izbira blaga in storitve.

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%.

6. Rok, v katerem lahko ponudniki pred-
ložijo ponudbe in način predložitve ponud-
be (datum, čas, naslov, oznaka)
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Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 30. 8. 1998 do
12. ure, na naslov: Agencija RS za učinko-
vito rabo energije, prevzemnik tajništvo
agencije, Dimičeva 12, 1000 Ljubljana, tel.
061/18-88-355, faks 061/18-88-367.

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 1. 9. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Ministrstvo za gos-
podarske dejavnosti, Agencija RS za učin-
kovito rabo energije, odpiranje vodi Franc
Beravs, Dimičeva 12, Ljubljana, tel.
061/18-88-355, faks 061/18-88-367.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 17. 9. 1998.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Agencija RS za učinkovito
rabo energije, kont. osebi Marica Turk, Jo-
žef Pogačnik, Dimičeva 12, Ljubljana, tel.
061/18-88-355, faks 061/18-88-367.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 30. 8. 1998.

10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 9. točko.
11. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 17. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 25. 9. 1998.

Ob-4551
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za gospodarske dejavnosti,
Agencija RS za učinkovito rabo energije,
kont. oseba Franc Beravs, Dimičeva 12,
Ljubljana, tel. 061/17-88-355, faks
061/18-88-367.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: intervencije v učin-

kovito rabo energije, izvedba projekta.
Projekt “Spodbujanje ukrepov učin-

kovite rabe energije v gospodinjstvih –
uporaba energijsko učinkovitih žarnic”.

Namen vspodbude tega projekta je pro-
mocija uporabnosti energijsko učinkovitih
žarnic oziroma sijalk. Ob glavnem namenu
povečanja osveščenosti o pomenu energij-
sko učinkovite razsvetljave je cilj projekta,
da se doseže demonstracijski efekt ob brez-
plačni razdelitvi zainteresiranim občanom
čim večje število kakovostnih fluorescenč-
nih sijalk (odvisno od najugodnejše ponud-
be), ki so direktno zamenljive namesto kla-
sičnih z žarilno nitko. Občani naj bi se ob
tem pismeno zavezali za nakup vsaj še ene
take sijalke.

3. Orientacijska vrednost naročila:
15,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 5 mesecev.
Po sklenitvi pogodbe je želen čimprejš-

nji začetek  projekta in zaključek do 30. 11.
1998, kar sicer ni pomembno merilo za
najugodnejšo ponudbo.

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%.

6. Rok, v katerem lahko ponudniki pred-
ložijo ponudbe in način predložitve ponud-
be (datum, čas, naslov).

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 30. 8. 1998 do
12. ure, na naslov: Agencija RS za učinko-
vito rabo energije, prevzemnik tajništvo
agencije, Dimičeva 12, 1000 Ljubljana, tel.
061/18-88-355, faks 061/18-88-367.

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 1. 9. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Ministrstvo za gos-
podarske dejavnosti, Agencija RS za učin-
kovito rabo energije, odpiranje vodi Franc
Beravs, Dimičeva 12, Ljubljana, tel.
061/18-88-355, faks 061/18-88-367.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 17. 9. 1998.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Agencija RS za učinkovito
rabo energije, kont. osebi Marica Turk, Jo-
žef Pogačnik, Dimičeva 12, Ljubljana, tel.
061/18-88-355, faks 061/18-88-367.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 30. 8. 1998.

10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 9. točko.
11. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 17. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 25. 9. 1998.
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti

Agencija RS za učinkovito rabo
energije

Št. 16/98 Ob-4552
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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 Laško, Kidričeva ul.
5/b, tel. 063/731-233, faks
063/731-863.

2. Predmet javnega naročila: nabava re-
ševalnega vozila.

Orientacijska vrednost: 9,000.000 SIT.
3. Dobavni rok: 3 mesece po sklenitvi

pogodbe.

4. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika: merila so navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pris-
pele najkasneje do 28. 7. 1998, z jutranjo
pošto, na naslov: Skupnost zavodov osnov-
ne zdravstvene dejavnosti, 3000 Celje, Gre-
gorčičeva ul. 3, ali osebno predane v tajniš-
tvu, do 12. ure.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za nabavo reševalnega vozila za JZ
Zdravstveni dom Laško”.

5. Javno odpiranje ponudb bo v torek,
28. 7. 1998 ob 13. uri, v prostorih Skupno-
sti zavodov osnovne zdravstvene dejavno-
sti, Gregorčičeva 3, Celje.

6. Ponudniki bodo o izidu razpisa oziro-
ma o izbiri najugodnejšega ponudnika ob-
veščeni najkasneje v roku 8 dni po odpira-
nju ponudb.

7. Kontaktna oseba: Jože Cerovšek,
Skupnost zavodov osnovne zdravstvene de-
javnosti celjske regije, Gregorčičeva 3, Ce-
lje, tel. 063/434-615.

8. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo pri kontaktni osebi, navedeni
pod 7. točko tega razpisa, tri delovne dni
po objavi v Uradnem listu RS, od 8. do 11.
ure (tj. 21., 22. in 23. 7. 1998), za 10.000
SIT in se lahko plača pri blagajni ob dvigu
dokumentacije.

9. Postopek o izbiri ponudnika: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Zdravstveni dom Laško

Št. 62-205/98 Ob-4553
Na podlagi zakona o izvrševanju prora-

čuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
5/96) in odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93) in odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 19/94), Občina Ra-
če-Fram objavlja

javni razpis
za izbiro programov za izvajanje nalog

na področju športa v letu 1998
I. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji

izvajalci športnih programov:
– športna društva in klubi,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebni-

ki in druge organizacije, ki so organizirane
za opravljanje dejavnosti v športu,

– ustanove, ki so ustanovljene za oprav-
ljanje dejavnosti v športu in so splošno ko-
ristne in neprofitne,

– vrtci in osnovne šole.
II. V letu 1998 bomo (so)financirali na-

slednje programe:
1. Šport otrok in mladine
a) Interesna športna vzgoja predšolskih

otrok:
– (so)financiranje programov, ki imajo

značaj redne vadbe,
– športna značka Zlati sonček,
– dnevnik Ringa raja.
b) Interesna športna vzgoja šoloobvez-

nih otrok:
– (so)financiranje programov, ki imajo

značaj redne vadbe,
– športna značka Zlati sonček (1. in 2.

razred osnovne šole),
– medobčinska tekmovanja,
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– državna tekmovanja,
– knjižice Mladi planinec.
c) Interesna športna vzgoja mladine:
– medobčinska prvenstva,
– državna prvenstva.
d) Programi športa nadarjenih otrok in

mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhun-
ski šport:

– (so)financiranje programov v individual-
nih in kolektivnih športnih panog, ki imajo
značaj rednega športnega treniranja.

Programi morajo vsebovati:
– naziv izvajalca z navedbo odgovorne

osebe,
– število registriranih članov,
– vadbeno skupino s poimenskim sez-

namom vadečih.
2. Izobraževanje strokovnih kadrov:
– poimenski seznam kandidatov za stro-

kovno izpopolnjevanje kadrov,
– pogodbo s kandidatom o nadaljnji vad-

bi oziroma delu v društvu.
3. Investicije in investicijsko vzdrževanje

športnih objektov:
– sofinancirali bomo nujna investicijska

vzdrževalna dela,
– sofinancirali bomo začete in dogovor-

jene investicije v športu.
III. Izbrane programe bomo sofinancirali

na podlagi kriterijev za financiranje športnih
programov. Prednost pri izboru bodo imeli
izvajalci neprofitnih organizacij in zavodov.

IV. Rok za prijavo programov je 25 dni
po objavi tega razpisa v Uradnem listu RS.

V. Svoje programe z zahtevanimi podat-
ki pošljite na naslov: Občina Rače-Fram,
Grajski trg 14, 2327 Rače.

VI. O višini odobrenih sredstev bodo iz-
vajalci obveščeni v 20 dneh po pregledu in
obdelavi prijav na omenjeni javni razpis. Z
izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbo.

Občina Rače-Fram

Št. 848/98 Ob-4554
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Naziv in sedež naročnika: Primorsko
dramsko gledališče Nova Gorica, kont. ose-
ba Andrej Kovačič, tehnični vodja, Trg Ed-
varda Kardelja 5, Nova Gorica, tel.
065/25-326, faks 065/21-270.

2. Predmet javnega naročila: nakup sta-
novanja.

Navedba vsebine: nakup dveh dvo do
trosobnih stanovanj v Novi Gorici oziro-
ma bližnji okolici v velikosti od 50 do 60
m2.

3. Orientacijska vrednost naročila:
160.000 SIT/m2.

4. Rok začetka in dokončanja del: 15.
VII. 1998 in zaključek do pridobitve stano-
vanj.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika: pri ocenjevanju ponudb bo upo-
števana cena, starost, kakovost in bližina
stanovanja delovnemu mestu.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene v navedenem roku oziroma do
pridobitve dveh stanovanj. Naslov za po-
nudbe je: PDG Nova Gorica, Trg Edvarda
Kardelja 5, 5000 Nova Gorica. Na zapeča-

teni kuverti mora biti jasno označeno “Po-
nudba, Ne odpiraj” in številka objave razpi-
sa v Uradnem listu RS, z navedbo predmeta
naročila.

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

Javno odpiranje ponudb bo 24. VIII.
1998 ob 10. uri, v matični hiši PDG Nova
Gorica, oziroma kasneje, če ponudb ne bo
v navedenem roku.

7. Ponudniki bodo obveščeni o izidu raz-
pisa najkasneje 31. VIII. 1998 oziroma do
10. XI. 1998, če v prvem delu razpisa ne
bo ponudb.

8. Kraj, čas in osebe, pri kateri lahko
ponudniki dobijo razpisne pogoje: Andrej
Kovačič, Nevenka Razdevšek Žbona ali Ser-
gij Pelhan, PDG Nova Gorica, vsak delovnik
od 9. do 13. ure.

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

Ponudba velja do 31. X. 1998.
PDG Nova Gorica

Št. I-29/2-98 Ob-4555
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/92) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca agromelioracijskih

del na območju Mirne Peči brez
omejitev

1. Naročnik: Mercator – Kmetijska za-
druga Krka, z.o.o., Novo mesto, Rozmano-
va ulica 10.

2. Predmet razpisa: izvedba agromelio-
racijskih del na območju Mirne Peči 471
ha, ki obsegajo:

– strojno razbijanje kamenja do 1.620
ur,

– strojno planiranje obdelovalnih zemljišč
do 420 ur,

– dobavo PK gnojil 444.600 kg,
– dobavo apna za apnenje zemljišč

420.000 kg.
Naročilo se lahko odda tudi po delih (za

posamezno postavko ali posamezne postav-
ke).

3. Razpisno dokumentacijo Agromelio-
racijskih del na območju Mirne Peči dobite
v Mercator – KZ Krka Novo mesto, Rozma-
nova ulica 10, od 20. 7. do 23. 7. 1998,
od 9. do 10. ure, pri Jožetu Stariču.

4. Orientacijska vrednost investicijskih
del je 34,000.000 SIT.

5. Rok za izvedbo: pričetek del oktobra
1998, zaključek maja 1999.

6. Način plačila
Naročnik organizira izvedbo agromelio-

racijskih del s sredstvi, pridobljenimi od Mi-
nistrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano RS, za celostno urejanje podeželja in
obnovo vasi. Glede na določeno dinamiko
prilivov teh sredstev bo način plačila pogod-
bene vrednosti naslednji:

– 15% do 20. 12. 1998,
– 65% do 26. 6. 1999 in
– 20% do 20. 12. 1999.
Kolikor Ministrstvo za kmetijstvo, goz-

darstvo in prehrano spremeni roke plačila,
se spremeni tudi dinamika plačevanja izva-
jalca.

7. Ponudba mora vsebovati:
– naziv ponudnika,

– izvedbeni pogoji s ceno,
– potrdilo o registraciji in odločbo o de-

javnosti,
– fiksne cene, vključno s prometnim dav-

kom,
– reference,
– plačilne pogoje,
– roke za strojna dela in dobavo gnojil

ter apna,
– obrazec Bon 1 in Bon 2,
– dokazila, da ponudnik ni v stečajnem

postopku,
– akceptni nalog v višini 10% ponudbe-

ne vrednosti za resnost ponudbe,
– bančno garancijo v višini 10% ponud-

bene vrednosti za zavarovanje poteka del v
pogodbenih rokih in kvalitete del,

– ostale ugodnosti,
– osnutek pogodbe.
8. Merila za zbiranje najugodnejše po-

nudbe:
– reference za izvedbo istovrstnih del,
– celovitost ponudbe,
– plačilni pogoji in opcija ponudbe,
– cena,
– usposobljenost ponudnika za izvajanje

pogodbenih del,
– zavarovanje za izpolnitev obveznosti.
9. Rok za oddajo ponudb je 20 dni od

dneva objave v Uradnem listu RS, do 12.
ure, na naslov: Mercator – Kmetijska zadru-
ga Krka, z.o.o., Novo mesto, Rozmanova
ulica 10, 8000 Novo mesto.

Ponudbe, oddane po pošti, morajo pris-
peti naročniku do vključno 7. 8. 1998 do
12. ure.

10. Ponudbe morajo biti oddane v zaprti
kuverti s pripisom “Ne odpiraj, ponudba
Agromelioracija Mirna Peč”.

Na kuverti mora biti napisana številka
Uradnega lista RS, v katerem je bil objavljen
javni razpis in številka objave v Uradnem
listu RS ter popoln naslov ponudnika.

11. Javno odpiranje ponudb bo 10. 8.
1998 ob 12. uri, v Mercator – KZ Krka
Novo mesto, Rozmanova ulica 10.

12. Ponudniki bodo o izbiri javnega raz-
pisa obveščeni najkasneje v roku 15 dni po
odpiranju ponudb.

13. Cena ni odločilni kriterij za izbiro na-
jugodnejšega ponudnika.

14. Neveljavnih (nepravočasno predlo-
ženih ali nepravilno označenih) in nepopol-
nih ponudb komisija ne bo obravnavala.

Mercator – KZ Krka, z.o.o.
Novo mesto

Št. 10/7/98 Ob-4556
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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: Velarty, d.o.o., Kunaverjeva 7, p. p.
37/02, Ljubljana-Dravlje.

2. Predmet javnega naročila: projektira-
nje in izgradnja turistično-rekreacijskega
centra.

Navedba vsebine: projektiranje in iz-
gradnja turistično-rekreacijskega centra
obsega vsa potrebna dela za predajo
objekta naročniku “na ključ”.



Stran 5030 / Št. 51 / 17. 7. 1998 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

3. Orientacijska vrednost naročila:
1.200,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: začetek november 1998
in/ali zaključek april 2000.

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

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

Najcenejša ponudba ni nujno najugod-
nejša.

Upoštevane bodo izključno ponudbe, ki
bodo poslane po pošti (datum poštnega
žiga) najkasneje do 5. 10. 1998, na naslov:
Velarty, d.o.o., p. p. 37/02, 1117 Ljublja-
na-Dravlje.

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: 12. 10. 1998 ob 14.
uri, na naslovu: Motel Park, Koseška cesta
18, Ljubljana. Odpiranje vodi strokovna ko-
misija.

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

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 2. 11. 1998.

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

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 8. 8. 1998 za 65.000 SIT, na podlagi
pisnega zahtevka in dokazila o plačilu, na
naslov: Velarty, d.o.o., p. p. 37/02, Ljublja-
na-Dravlje. Razpisna dokumentacija bo do-
stavljena interesentom, ki bodo izpolnjevali
pogoje iz prejšnjega stavka, po pošti.

Način plačila: virman ali splošna položni-
ca, na račun številka: 50106-601-259720,
s pripisom “razpisna dokumentacija”.

9. Ostali podatki
Dodatna pojasnila v zvezi z razpisanimi

deli in razpisno dokumentacijo lahko dobijo
zainteresirani ponudniki samo na pisno zah-
tevo na telefaks 061/150-26-85.

Odgovori oziroma pojasnila bodo posla-
na pisno po pošti.

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

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

Ponudba mora veljati do 30. 11. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 9. 11. 1998.
Velarty, d.o.o.

Ljubljana-Dravlje

Ob-4557
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za

dobavo in montažo opreme Knjižnice
Makse Samsa Ilirska Bistrica

(nadomestna gradnja – I. faza)

1. Naročnik del: Občina Ilirska Bistrica,
Bazoviška cesta 14, Ilirska Bistrica.

2. Predmet razpisa:
sklop A) oprema za shranjevanje in

razstavljanje vseh oblik knjižničnega
gradiva,

sklop B) pisarniško pohištvo, oprema
sanitarij, prostorska signalizacija in ža-
luzije.

3. Orientacijska vrednost del znaša
12,000.000 SIT.

4. Predvideni rok začetka montaže je 15.
september 1998, dokončanje pa 15. okto-
ber 1998.

5. Merila za izbor najugodnejše ponud-
be so:

– ponudbena cena,
– fiksnost cen,
– reference,
– garancijski rok in garancija kakovosti

izvedenih del,
– ostale ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
6. Investitor si pridržuje pravico prekvali-

ficirati razpis v informativni ter določiti even-
tualno manjši obseg del od razpisanega z
ozirom na razpoložljiva finančna sredstva in
za zmanjšani obseg tudi skleniti ustrezne
pogodbe. Izvajalec v tem primeru ni upravi-
čen do odškodninskega zahtevka.

Naročnik si tudi pridržuje pravico do izbi-
re različnih izvajalcev za posamezna sklopa
in z njimi sklenjene ločene pogodbe.

7. Ponudbe z vso potrebno dokumenta-
cijo z navedbo predmeta razpisa “Oprema
Knjižnice Maksime Samsa – Nadomestna
gradnja – I. faza” ter pripisom “Ponudba –
Ne odpiraj” ter oznako ponujenega sklopa
(sklop A, sklop B) ter točnim naslovom po-
nudnika, je potrebno dostaviti v zapečateni
ovojnici do 20. dne po objavi razpisa, do
12. ure, na naslov: Občina Ilirska Bistrica,
Bazoviška cesta 14, Ilirska Bistrica.

Vsebina ponudbe je opredeljena v razpis-
nih pogojih.

8. Odpiranje ponudbo bo naslednji dan
po preteku roka za oddajo ponudb ob 10.
uri, v sejni sobi Občine Ilirska Bistrica, Ba-
zoviška cesta 14 (1. nadstropje).

9. Ponudniki bodo o izidu javnega razpi-
sa obveščeni v desetih dneh od dneva od-
piranja ponudb.

10. Razpisno dokumentacijo lahko po-
nudniki dvignejo do vključno desetega dne
po objavi tega razpisa, vsak delovni dan
med 9. in 10. uro, na Občini Ilirska Bistrica,
Bazoviška cesta 14, 2. nadstropje, soba št.
3. Pri dvigu razpisne dokumentacije je po-
trebno predložiti potrdilo o plačilu v višini
15.000 SIT, z virmanom na ŽR
52210-630-61220, Občina Ilirska Bistrica,
z namenom nakazila “Razpisna dokumenta-
cija – oprema Knjižnice Makse Samsa”. In-
formacije za razpisana dela dajeta Zdravko
Kirn, tel. 41-361 in projektant Leon Belu-
šič, tel. 067/81-561.

Občina Ilirska Bistrica

Št. 578-162/98 Ob-4558
Na podlagi 3. in 26. člena zakona o

javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) in
odredbe o obvezni vsebini razpisne in po-
nudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št.
33/97 in 63/97) Osnovna šola Štore ob-
javlja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

opravljanje storitev prevoza
osnovnošolskih otrok za Osnovno šolo

Štore za šolsko leto 1998/99 do
2003/2004

1. Naročnik: Osnovna šola Štore, Ulica
Cvetke Jerin 5, Štore.

2. Predmet razpisa: izvajanje prevoza os-
novnošolskih otrok za OŠ Štore.

Navedba vsebine: ponudniki morajo
dnevno prepeljati v šolo in nazaj šoloobvez-
ne otroke iz Občine Štore, na naslednji re-
laciji: Celjska koča–Svetina–Štore.

Podrobnejše podatke dobijo ponudniki
v tajništvu osnovne šole.

Naročnik si pridržuje pravico do spre-
membe relacij in voznega reda.

Prevoze lahko opravljajo za dejavnosti
registrirani prevozniki, z dovoljenjem pristoj-
nega organa za prevoze oseb.

Ponudba mora vsebovati: firmo oziroma
ime in priimek ter naslov ponudnika, izpisek
iz sodnega registra oziroma potrdilo o pri-
glasitvi dejavnosti, ki ne sme biti starejše od
treh mesecev ter odločbo o izpolnjevanju
pogojev za opravljanje dejavnosti, navedbo
postavke (šole in relacij) za katero se ponu-
ja prevoze, predlog organizacije prevoza, iz
katerega bo razvidno število angažiranih vo-
zil in vozni red za posamezno relacijo, bruto
ceno polnega prevoženega kilometra, izho-
diščno dnevno ceno prevoza, način korek-
cije in povečevanja cene, način plačila sto-
ritev, podatke o vozilih, dokazilo o lastništvu
vozil oziroma leasing pogodbo, reference
(izkušnje pri prevozih šoloobveznih otrok),
druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so: cena, plačilni pogoji in fiksnost
cen, kvaliteta vozil, reference s področja
razpisanih del, popolnost ponudbe, druge
ugodnosti. Komisija bo pri izbiri upoštevala
vsa merila, zato ni nujno, da je najnižja cena
pogoj za izbiro najugodnejšega ponudnika.

Ponudbe, opremljene z vso dokumenta-
cijo, je potrebno dostaviti v zaprti ovojnici z
oznako “Ne odpiraj – ponudba za prevoz
osnovnošolskih otrok”, na naslov: Osnovna
šola Štore, Ulica Cvetke Jerin 5, 3220 Što-
re, 15 dni po objavi, do 11. ure.

6. Odpiranje ponudb bo 15. dan po ob-
javi, ob 13. uri, v Osnovni šoli Štore, Ulica
Cvetke Jerin 5, Štore, v prostorih tajništva
šole.

Osnovna šola Štore

Št. 108/98 Ob-4559
Na podlagi določil zakona o javnih naro-

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Naročnik: Javno komunalno podjetje
Radlje ob Dravi, d.o.o., Mariborska c. 3,
Radlje ob Dravi.

Kot upravljalec s stanovanji po pogodbi,
za lastnika stanovanj SS PIZ Ljubljana, Mala
ulica 8.

2. Predmet razpisa:
a) izvedba sistema centralnega ogreva-

nja, Gasilska 1, Muta,
b) menjava oken in okenskih polic, Ga-

silska 1, Muta,
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c) obnova fasade, Gasilska 1, Muta,
d) obnova sanitarij, Gasilska 1, Muta,
e) obnova sanitarij, Partizanska 42, Ra-

dlje.
3. Okvirna cena:
a) 7,000.000 SIT,
b) 1,800.000 SIT,
c) 2,000.000 SIT,
d) 1,520.000 SIT,
e) 2,280.000 SIT.
4. Rok izvedbe:
– začetek del takoj po podpisu pogodbe

z naročnikom,
– zaključek del pod:
a)–c) do 30. 9. 1998,
d)–e) do 31. 11. 1998.
5. Razpisna dokumentacija
Na voljo je vsak delovni dan, na sedežu

podjetja, pri Hude Mariji, z dokazilom o pla-
čilu 8.500 SIT, na ŽR 51860-601-13084,
s pripisom – za razpis. Plačilo se izvede
virmansko ali na blagajni podjetja.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika

Merila za izbiro bodo navedena v razpi-
sni dokumentaciji.

7. Rok in način oddaje ponudb
Ponudbe je potrebno poslati na naslov:

Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi,
d.o.o., Mariborska c. 3, 2360 Radlje ob
Dravi, najkasneje do 31. 7. 1998 do 13.
ure. Zaprte ovojnice s ponudniki morajo biti
z oznako “Ne odpiraj – razpis – (predmet
ponudbe)”. Ponudniki bodo obveščeni o re-
zultatih razpisa 7 dni od odpiranja ponudb.

8. Odpiranje ponudb bo v petek, 31. 7.
1998 ob 13. uri, v prostorih podjetja.

Predstavniki ponudnikov morajo predlo-
žiti pismena pooblastila.

9. Naročnik si pridržuje pravico spreme-
niti razpisan obseg del.

10. Naročnik si pridržuje pravico, da za
posamezni segment razpisa ne izbere no-
bene izmed prispelih ponudb.

Javno komunalno podjetje
Radlje ob Dravi, d.o.o.

Št. 52/98 Ob-4560
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena zakona o javnih naročilih in po
pooblastilu (Ur. l. RS, št. 24/97) Dom “Tis-
je” Šmartno pri Litiji, Črni potok 13, objavlja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca za

dobavo in montažo kompletne opreme
kuhinje brez omejitev

1. Naročnik del je: Dom “Tisje” Šmartno
pri Litiji, Črni potok 13, Šmartno pri Litiji in
Ministrstvo za delo, družino in socialne za-
deve, Kotnikova 5, Ljubljana.

2. Predmet javnega naročila je:
– dobava in montaža nove komplet-

ne kuhinjske opreme v vrednosti
25,500.000 SIT,

– gradbeno obrtniška in instalacijska
ter obnovitveno vzdrževalna dela v kuhi-
nji Doma “Tisje” Šmartno pri Litiji, v vred-
nosti 19,500.000 SIT.

3. Rok, predviden za pričetek del je 1.
september 1998.

Rok dokončanja vseh del z montažo
opreme je največ 45 dni po pričetku del.

4. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– najnižja cena zahtevane kvalitete opre-
me,

– prilagodljiv in najkrajši rok dobave in
montaže,

– odobritev kredita za dobavo opreme v
višini 20,000.000 SIT za dobo dveh let,

– ugodni finančni pogoji in posebne
ugodnosti, ki jih nudi ponudnik,

– dosedanje reference ponudnika,
– kompletnost ponudbe.
5. Pisne ponudbe morajo ponudniki od-

dati upravi Doma “Tisje” Šmartno pri Litiji,
Črni potok 13, 1275 Šmartno pri Litiji, v
zaprti ovojnici z vidno oznako “Ponudba –
Ne odpiraj”, do 6. avgusta 1998 do 12.
ure.

6. Odpiranje ponudb bo 6. avgusta
1998 ob 13. uri, v upravnih prostorih Doma
“Tisje” Šmartno pri Litiji, Črni potok 13.

7. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejše-
ga ponudnika obveščeni pisno do 21. avgu-
sta 1998.

8. Razpisno dokumentacijo ponudniki
lahko dvignejo do 27. julija 1998, vsak dan
med 8. in 10. uro, v upravi Doma “Tisje”
Šmartno pri Litiji, Črni potok 13, s predhod-
nim plačilom 20.000 SIT.

9. Pojasnila k razpisni dokumentacijo do-
be ponudniki v upravi Doma “Tisje” Šmartno
pri Litiji, Črni potok 13, vsak dan od 8. do
10. ure, po tel. 061/887-511, pri direktor-
ju.

10. Naročnik do ponudnikov, ki ne bo-
do izbrani za izvajalca del in dobavitelja ter
monterja opreme, nima nikakršnih obvez.

Dom “Tisje” Šmartno pri Litiji

Št. 64-6/98-1632 Ob-4561

Javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Ljutomer, kont. oseba Suzana
Lovrec, Vrazova 1, Ljutomer, tel.
069/81-712, soba 213, faks 069/81-610.

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

zov šoloobveznih otrok v Občini Ljuto-
mer za šolsko leto 1998/99.

3. Orientacijska vrednost naročila:
29,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: po šolskem koledarju za-
četek 1. 9. 1998, končanje 24. 6. 1999
(šolsko leto 1998/99).

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 6. avgusta 1998
do 10. ure, na naslov: Občina Ljutomer,
Odsek za družbene dejavnosti, Vrazova 1,
soba št. 213.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba za šolski pre-
voz – Ne odpiraj” in številko objave javnega
razpisa v Uradnem listu RS ter z navedbo
predmeta naročila. Na hrbtni strani mora
biti označen naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 6. avgusta
1998 ob 11. uri, na naslovu: Občina Ljuto-

mer, odpiranje vodi Mirko Prelog, Vrazova
1, III. nadstropje – sejna soba. Prisotni pred-
stavniki ponudnikov morajo pred odpiranjem
ponudb predložiti pisno pooblastilo.

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

Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni v roku 14 dni od dneva odpiranja
ponudb.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Ljutomer, Vrazova
1, Ljutomer, Odsek za družbene dejavno-
sti, kont. oseba Suzana Lovrec, soba 213,
tel. 069/81-712, int. 265. Pred dvigom
razpisne dokumentacije je potrebno plačati
stroške v višini 3.000 SIT na ŽR Občine
Ljutomer, št. 51930-630-76197, kar po-
nudnik dokaže s potrdilom o plačilu.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu naročnika.
10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 1. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 21. 8. 1998.
Občina Ljutomer

Št. 002-05/98-2386 Ob-4563
Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.

l. RS, št. 24/97 ) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca za rekonstrukcijo in
preplastitev lokalnih cest in javnih poti

1. Naročnik: Občina Destrnik-Trnovska
vas.

2. Naziv objekta: rekonstrukcija in pre-
plastitev lokalnih cest in javnih poti.

3. Obseg in vrsta del:
3.1. Lokalna cesta 203-180 Lormanje–

Janežovci,
3.2. Sanacije manjših odsekov lokalnih

cest,
3.3. Krajevne ceste v KS Destrnik.
4. Orientacijska vrednost del:
– pod 3.1. točko: 22 mio SIT,
– pod 3.2. točko: 3 mio SIT,
– pod 3.3. točko: 8 mio SIT.
5. Rok i zvedbe: zaključek avgust 1998.
6. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
– strokovnost,
– ponujena cena in način plačila,
– čas veljavnosti ponudbe,
– rok izvedbe,
– najugodnejša cena, fiksnost cen,
– druge ugodnosti.
Opomba: najcenejša ponudba ni nujno

najugodnejša.
7. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-

kumentacijo vsak dan od 8. do 13. ure na
sedežu Občine Destrnik-Trnovska vas pri
Čeh Miranu ali na telefon 062/757-166.

8. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazila o registraciji,
– podpisani osnutek pogodbe z predra-

čunom del,
– terminski plan s predvideno dinamiko

financiranja,
– izjavo, da je ponudnik seznanjen z ob-

segom del ter da jih je sposoben izvesti v
dogovorjenih terminih,
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– izjava, da je seznanjen z tehnično do-
kumentacijo in da z njo soglaša,

– bianco menico v vrednosti 10% del za
resnost ponudbe,

– garancijske roke,
– navedbo pooblaščene osebe ali služ-

be ponudnika, ki daje tolmačenje na zahte-
vo naročnika v zvezi s ponudbo.

9. Naročnik si pridržuje pravico, da z iz-
branim ponudnikom ne sklene pogodbe ne
glede na razloge oziroma da sklene pogod-
bo z izbranim ponudnikom po fazah del ali v
zmanjšanem obsegu.

10. Ponudbe z vso potrebno dokumen-
tacijo z oznako Ne odpiraj – Ponudba re-
konstrukcija in preplastitev lokalnih cest in
javnih poti je potrebno dostaviti v zapečate-
ni ovojnici neglede na vrsto prinosa, najka-
sneje do 28. julija 1998 do 12. ure na
naslov Občina Destrnik-Trnovska vas, Tr-
novska vas 42, 2254 Trnovska vas. Ponud-
be sprejema Irena Polič.

11. Javno odpiranje ponudb bo 28. 7.
1998 ob 13. uri v prostorih Občine Destr-
nik-Trnovska vas.

12. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
najkasneje v 10 dneh po odpiranju ponudb.

Št. 002-05/98-2386 Ob-4814
Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.

l. RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca za sanacijo plazu

pod Osnovno šolo in šolskim igriščem,
Destrnik

1. Naročnik: Občina Destrnik-Trnovska
vas.

2. Naziv objekta: plaz pod Osnovno šo-
lo in šolskih igriščem, Destrnik.

3. Obseg in vrsta del: sanacija plazu.
4. Orientacijska vrednost del: 10 mio

SIT.
5. Rok izvedbe: zaključek september

1998.
6. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
– strokovnost,
– ponujena cena in način plačila,
– čas veljavnosti ponudbe,
– rok izvedbe,
– najugodnejša cena, fiksnost cen,
– druge ugodnosti.
Opomba: najcenejša ponudba ni nujno

najugodnejša.
7. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-

kumentacijo vsak dan od 8. do 13. ure na
sedežu Občine Destrnik-Trnovska vas pri
Čeh Miranu ali na telefon 062/757-166.

8. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazila o registraciji,
– podpisani osnutek pogodbe z predra-

čunom del,
– terminski plan s predvideno dinamiko

financiranja,
– izjavo, da je ponudnik seznanjen z ob-

segom del ter da jih je sposoben izvesti v
dogovorjenih terminih,

– izjava, da je seznanjen s tehnično do-
kumentacijo in da z njo soglaša,

– bianco menico v vrednosti 10% del za
resnost ponudbe,

– garancijske roke,

– navedbo pooblaščene osebe ali služ-
be ponudnika, ki daje tolmačenje na zahte-
vo naročnika v zvezi s ponudbo.

9. Naročnik si pridržuje pravico, da z iz-
branim ponudnikom ne sklene pogodbe ne
glede na razloge oziroma da sklene pogod-
bo z izbranim ponudnikom po fazah del ali v
zmanjšanem obsegu.

10. Ponudbe z vso potrebno dokumen-
tacijo z oznako Ne odpiraj – Ponudba Plaz
pod Osnovno šolo in šolskim igriščem De-
strnik je potrebno dostaviti v zapečateni
ovojnici neglede na vrsto prinosa, najkasne-
je do 4. avgusta 1998 do 12. ure na naslov
Občina Destrnik-Trnovska vas, Trnovska vas
42, 2254 Trnovska vas. Ponudbe sprejema
Irena Polič.

11.  Javno odpiranje ponudb bo 4. 8.
1998 ob 13. uri v prostorih Občine Destr-
nik-Trnovska vas.

12. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
najkasneje v 10 dneh po odpiranju ponudb.

Občina Destrnik-Trnovska vas

Št. 8/1-1/462-8-1/98 Ob-4564
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Naročnik: Telekom Slovenije d.d., PE
Nova Gorica, Kidričeva 17, Nova Gorica.

2. Predmet razpisa: izbira izvajalca za
gradnjo naslednjih objektov:

– polaganje optičnega kabla Koba-
rid–Bovec, KKO in RNO Srpenica ob op-
tičnem kablu,

– telefonsko kabelsko omrežje KKO
in RNO Dornberk ter odcep optičnega
kabla za Dornberk,

– telefonsko kabelsko omrežje KKO
Nova Gorica,

– telefonsko kabelsko omrežje KKO
in RNO Podnanos,

– telefonsko kabelsko omrežje KKO
in RNO Soča,

– telefonsko kabelsko omrežje KKO
in RNO Log pod Mangrtom,

– telefonsko kabelsko omrežje KKO
in RNO Otalež ter odcep optičnega kab-
la za Otalež,

– optične povezave UE, PROJEKT,
KBM v Novi Gorici.

3. Orientacijska vrednost del znaša:
– polaganje optičnega kabla Kobarid–

Bovec, KKO in RNO Srpenica ob optičnem
kablu – 175 mio SIT,

– telefonsko kabelsko omrežje KKO in
RNO Dornberk ter odcep optičnega kabla
za Dornberk – 12 mio SIT,

– telefonsko kabelsko omrežje KKO No-
va Gorica – 10 mio SIT,

– telefonsko kabelsko omrežje KKO in
RNO Podnanos – 10 mio SIT,

– telefonsko kabelsko omrežje KKO in
RNO Soča – 13 mio SIT,

– telefonsko kabelsko omrežje KKO in
RNO Log pod Mangrtom – 12 mio SIT,

– telefonsko kabelsko omrežje KKO in
RNO Otalež ter odcep optičnega kabla za
Otalež – 10 mio SIT,

– optične povezave UE, PROJEKT, KBM
v Novi Gorici – 11 mio SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del:

– polaganje optičnega kabla Kobarid–
Bovec, KKO in RNO Srpenica ob optičnem
kablu – začetek 10. 9. 1998, zaključek 10.
4. 1999,

– telefonsko kabelsko omrežje KKO in
RNO Dornberk ter odcep optičnega kabla
za Dornberk – 20. 9. 1998, zaključek 30.
10. 1998.

– telefonsko kabelsko omrežje KKO No-
va Gorica – 1. 10. 1998, zaključek 10. 11.
1998,

– telefonsko kabelsko omrežje KKO in
RNO Podnanos – 20. 9. 1998, zaključek
30. 10. 1998,

– telefonsko kabelsko omrežje KKO in
RNO Soča – 20. 9. 1998, zaključek 30.
10. 1998,

– telefonsko kabelsko omrežje KKO in
RNO Log pod Mangrtom – 25. 9. 1998,
zaključek 30. 10. 1998,

– telefonsko kabelsko omrežje KKO in
RNO Otalež ter odcep optičnega kabla za
Otalež – 15. 9. 1998, zaključek 30. 10.
1998,

– optične povezave UE, PROJEKT, KBM
v Novi Gorici – 10. 11. 1998, zaključek 30.
11. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so cena, splošne reference ter po-
sebej še reference že opravljenih del za
naročnika ter prilagodljivost specifičnim zah-
tevam naročnika.

6. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-
niki dvignejo od 20. do vključno 23. julija
1998 v službi za investicije pri Mariu Pavliću,
dipl. inž. el., v prostorih Telekoma, Ulica Tol-
minskih puntarjev 4, v Novi Gorici, tel.
065/12-10. Na istem mestu lahko dobijo
natančnejše informacije v zvezi z razpisom.

Pogoj za dvig razpisne dokumentacije je
plačilo stroškov v višini 20.000 SIT za vsak
objekt posebej na žiro račun št.
52000-849-989883, kar ponudniki doka-
žejo s potrdilom o plačilu.

Naročnik si pridržuje pravico korigirati
obseg del glede na razpisno in projektno
dokumentacijo.

7. Prijave
Na javni razpis se lahko prijavijo izvajalci

del, ki so registrirani za gradnjo telekomuni-
kacijskih kabelskih omrežij, imajo ustrezne
strokovne kadre in odgovarjajočo opremo.

8. Rok za oddajo ponudb je 18. 8.
1998, do 10. ure na sedežu naročnika.

Ponudbe pošljite s priporočeno pošilj-
ko, na naslov: Telekom Slovenije, p.o., PE
Nova Gorica, Kidričeva 17, 5000 Nova Go-
rica ali oddajte osebno v pisarni administra-
cije PE Nova Gorica, Kidričeva 17.

Ponudbe morajo biti oddane v zapečate-
nih ovojnicah, ločeno za vsak objekt pose-
bej in z oznako: “Ne odpiraj”.

Opcija ponudbe mora biti do sklenitve
pogodbe.

9. Odpiranje ponudb bo 18. 8. 1998 v
sejni sobi Telekoma v II. nadstropju, Tolmin-
skih puntarjev 4, v Novi Gorici, s pričetkom
ob 12. uri.

Na odpiranje so vabljeni vsi predstavniki
ponudnikov, ki morajo imeti pisna poobla-
stila za zastopanje.

10. Obvestilo o izbiri
Ponudniki bodo o izidu razpisa obvešče-

ni najkasneje do 28. 8. 1998.
Telekom Slovenije, p.o.
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Ob-4565A
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Naročnik del je Občina Semič, Semič
14, Semič in Ministrstvo za okolje in prostor
Republike Slovenije, Urad za prostorsko pla-
niranje, Dunajska 47, Ljubljana, kont. ose-
ba je Marjanca Lamut, tel./faks
068/67-083, 67-097.

2. Predmet javnega razpisa: izdelava
projekta.

Navedba vsebine: izdelava projekta
Revitalizacija zahodnega dela občine –
Kočevarsko.

3 Orientacijska vrednost naročila:
6,000.000 SIT.

Naročnika bosta financirala izdelavo pro-
jekta v razmerju 1,600.000 SIT Ministrstvo
za okolje in prostor, Urad za prostorsko pla-
niranje, razliko v višini 4,400.000 SIT Obči-
na Semič oziroma ostali sofinancerji.

4. Rok izdelave: 3 mesece (brez projek-
tov CRPOV) oziroma začetek del: avgust
1998, dokončanje 15. 10. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše punu-
dbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upo-
števane pri izbiri: reference, 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. avgusta 1998
do 11.30, na naslov: Občina Semič, prev-
zemnica Sonja Križan, tajništvo, Semič 14,
8333 Semič, tel./faks 068/67-083,
67-097, 67-098.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 4. avgusta
1998 ob 12. uri, na naslovu: Občina Semič,
odpiranje vodi Marjanca Lamut, predsednica
komisije, Semič 14, Semič, v sejni sobi,
tel./faks 068/67-083, 67-097, 67-098.

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

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

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Semič, kont. oseba
Marjanca Lamut, Semič 14, Semič,
tel./faks 068/67-083, 67-097, 67-098.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 31. julija 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: s položnico, na račun šte-
vilka: 52110-630-40318.

Ponudba mora veljati najmanj 45 dni od
odpiranja ponudb.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 25. avgust 1998.

Ob-4565B
Na podlagi odredbe o postopku za izva-

janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 24/97) Občina Semič ob-
javlja

javni razpis
za opravljanje prevozov učencev v

Osnovno šolo Belokranjskega odreda
Semič

1. Naročnik: Občina Semič, Semič 14,
Semič, kont. oseba Sonja Ličen Tesari,
tel./faks 068/67-083, 67-098.

2. Predmet razpisa: izbira izvajalca
rednih prevozov učencev Osnovne šole
Belokranjskega odreda Semič za šolsko
leto 1998/99, na naslednjih relacija:

I. dovozi z avtobusi:
– relacija št. 1: Semič–Črmošnjice

(6.55)–Vrčice (6.57)–Gaber (7.01)–Kot pri
Semiču (7.06)–Starihov Vrh (7.10)–Lipovec
(7.12)–Semič (7.14); 23 km,

– relacija št. 2: Črešnjevec (6.45)–Kr-
vavčji Vrh (6.50)–Gradnik (6.55)–Osojnik
(7.03)–Maline križišče (7.08)–Osojnik
(7.13)–Štrekljevec (7.15)–Vrtača (7.20)–
Semič (7.22); 18 km,

– relacija št. 3: Semič–Stranska vas
(7.25)–Semič (7.35); 8 km,

II. razvozi z avtobusi:
– relacija št. 1: Semič (13.10)–Stranska

vas (13.20)–Črešnjevec (13.25)–Krvavčji
Vrh (13.30)–Gradnik (13.35)–Osojnik
(13.43)–Maline odcep (13.50)–Štrekljevec
(14.00); 23 km,

– relacija št. 2: Semič (13.05)–Želez-
niška postaja (13.09)–Gaber (13.15)–Vrči-
ce (13.18)–Srednja vas (13.21)–Črmošnji-
ce (13.23)–Semič; 24 km.

3. Orientacijska vrednost storitev:
6,000.000 SIT.

4. Prevoze na razpisanih relacijah lahko
opravljajo za dejavnost registrirani prevozni-
ki s svojimi ali najetimi vozili. Svoje storitve
morajo nuditi kvalitetno, odgovorno in v skla-
du s cestno zakonodajo.

5. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so:

– kakovost in organizacija storitve,
– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– reference pri izvajanju prevozov,
– druge ugodnosti ponudnika.
6. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime in priimek ponudni-

ka ter naslov,
– dokazilo o registraciji, ki ne sme biti

starejše od treh mesecev,
– bruto ceno polnega prevoženega kilo-

metra,
– izhodiščno dnevno ceno prevoza,
– način korekcije in povečevanje cene,
– način plačila storitev,
– reference,
– ugodnosti ponudnika.
7. Rok za oddajo ponudb je 10. avgust

1998 do 8. ure, na naslov: Občina Semič,
Semič 14, 8333 Semič. Ponudbe je po-
trebno oddati v zaprti ovojnici z oznako “Ne
odpiraj – ponudba za šolske prevoze
1998/99”.

8. Odpiranje ponudb bo 10. avgusta
1998 ob 13. uri, v prostorih Občine Semič,
Semič 14, Semič.

Ponudniki bodo o izboru pisno obvešče-
ni v roku 10 dni po odpiranju ponudb.

Občina Semič

Ob-4566
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
za prevoz osnovnošolskih otrok

za šolsko leto 1998/99
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Občina Škocjan, Škocjan 67.
2. Predmet javnega naročila: prevoz os-

novnošolskih otrok in otrok celoletne pri-
prave na šolo v šolskem letu 1998/99 v
Osnovno šolo Fran Metelko Škocjan.

3. Orientacijska vrednost naročila: dnev-
ni prevoz obsega ca. 140 dejansko prevo-
ženih km .

Cena km bo oblikovana na podlagi pri-
dobljenih cen iz ponudb in na podlagi potr-
jenih cen na tržišču.

4. Rok pričetka izvajanja storitev in rok
končanja: izbrani ponudnik bo z vožnjami
otrok v šolo pričel 1. septembra 1998 in
končal 24. junija 1999.

5. Merila za izbor: pri izboru bodo upo-
števana merila, navedena v razpisni doku-
mentaciji.

6. Rok za predložitev ponudb: upošte-
vane bodo ponudbe, ki bodo na naslov Ob-
čine Škocjan oddane v roku 10 dni od dne-
va objave razpisa v Uradnem listu RS.

Pisne ponudbe oddajte v zapečatenih
ovojnicah priporočeno po pošti na naslov
Občina Škocjan, 8275 Škocjan 67 ali jih v
roku oddajte v tajništvu Občine Škocjan, s
pripisom: “Ne odpiraj – za javni razpis za
prevoz otrok za šolsko leto 1998/99.”

7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja: javno odpiranje ponudb bo v sre-
do, 29. julija 1998, ob 13. uri v prostorih
Občine Škocjan.

8. Rok, v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu: ponudniki bodo o izidu jav-
nega razpisa obveščeni v roku 8 dni od
dneva javnega odpiranja ponudb.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumen-
tacijo: ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo pri županu Občine Škocjan, in
sicer vsak delovnik od 8. do 14. ure, tel.
068/76-310.

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

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 14. avgust 1998.

Občina Škocjan

Ob-4567
Občina Dobrepolje objavlja na podlagi

36. člena zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 80/94) in določil zakona o
javnih naročilih (Uradni list RS, št. 24/97)
objavlja

ponovni javni
razpis za izbiro izvajalca brez omejitev
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

izvedbo rednih avtobusnih prevozov
otrok v šolo in iz šole na območju OŠ
Dobrepolje v šolskem letu 1998/99
1. Naročnik: Občina Dobrepolje, Videm

35, Videm-Dobrepolje.
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2. Predmet razpisa: redni avtobusni pre-
vozi otrok v šolo in iz šole na območju OŠ
Dobrepolje.

3. Razpisna dokumentacija in vse ostale
informacije za izdelavo ponudbe so na voljo
vsak delovni dan od 8. do 10. ure v prosto-
rih Občine Dobrepolje. Za dvig razpisne do-
kumentacije je potrebno predložiti dokazilo
o plačilu 2.000 SIT na ŽR
50130-630-810288.

4. Rok za izvedbo
Prevozi se bodo vršili v šolskem letu

1998/99.
5. Orientacijska vrednost prevozov je

5,500.000 SIT.
6. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so cena, plačilni pogoji in fiksnost
cen, kvaliteta vozil, reference s področja
razpisanih del, popolnost ponudbe, druge
ugodnosti. Komisija bo pri izbiri upoštevala
vsa merila, zato ni nujno, da je najnižja cena
pogoj za izbiro najugodnejšega ponudnika.

7. Rok za oddajo ponudb: zadnji rok za
oddajo ponudb, katere je potrebno dostaviti
v zapečatenih ovojih, žigosanih s štampiljko
ponudnika na Občino Dobrepolje, je deset
koledarskih dni od objave razpisa v Urad-
nem listu RS, oziroma do 27. 7. 1998 do
8.30. Prva stran ovoja mora biti opremljena
z naslednjim naslovom in oznako: Občina
Dobrepolje Videm 35, 1312 Videm-Dobre-
polje – avtobusni prevozi šolskih otrok “Ne
odpiraj – Ponudba”.

Odpiranje ponudb bo na dan oddaje po-
nudb ob 9. uri v prostorih Občine Dobrepolje.

8. O izidu javnega razpisa bodo udele-
ženci - ponudniki obveščeni v 15 dneh od
dneva odpiranja ponudb.

Občina Dobrepolje

Ob-4568
Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.

l. RS, št. 24/97) in statuta Občine Brežice
(Ur. l. RS, št. 38/95) župan Občine Brežice
objavlja

javni razpis
za nakup stanovanj

1. Naročnik: Občina Brežice, Cesta pr-
vih borcev 18, Brežice.

2. Predmet javnega naročila: nakup sta-
rih nezasedenih stanovanj na območju
Občine Brežice.

3. Orientacijska vrednost javnega razpi-
sa je 15 mio SIT.

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

lokacija, površina, število in vrsta prostorov,
stanje,

– rok izročitve v last in posest, ki mora
biti v letu 1998,

– izjava, da ponudnik sprejema pogoje
razpisa,

– dokazilo o lastništvu (izpisek iz zemljiške
knjige, izdan po objavi tega razpisa in dodatno
overjena pogodba sposobna za vknjižbo o
pridobitvi stanovanja, če lastnina ni vpisana v
zemljiško knjigo v korist ponudnika,

– dokazilo o registraciji, če ponudnik ni
fizična oseba,

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

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

5. Naročnik si pridržuje pravico, da ne
sklene pogodbe z nobenim od ponudnikov.

6. Merila za zbiranje najugodnejšega po-
nudnika so:

– cena in plačilni pogoji,
– lokacija,
– stanje stanovanja,
– velikost stanovanja ter vrsta in velikost

posameznih prostorov.
7. Ponudniki morajo pred izbiro omogo-

čiti ogled stanovanja.
8. Vse informacije o razpisu ponudniki

dobijo v Oddelku za gospodarske javne služ-
be in gospodarske zadeve Občine Brežice,
Cesta prvih borcev 18, Brežice, soba 23,
od 8. do 14. ure ali po telefonu
0608/62-050 int. 230.

9. Rok za predložitev ponudb je 23. 7.
1998 do 11. ure. Ponudba mora biti dana v
zaprti kuverti na naslov Občina Brežice, Ce-
sta prvih borcev 18, Brežice z oznako: “Ne
odpiraj! – Javni razpis za nakup stanovanj.”

Na kuverti mora biti točen naslov ponud-
nika.

10. Javno odpiranje ponudb bo 23. 7.
1998 ob 12. uri v sejni sobi Občine Breži-
ce, Cesta prvih borcev 18, Brežice.

11. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
javnega razpisa najkasneje v roku 15 dni po
javnem odpiranju ponudb.

Občina Brežice

Ob-4581
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) podjetje BIS-TRADE, d.o.o.,
Stari trg 12, Slovenske Konjice, po poobla-
stilu Stanovanjskega sklada pokojninskega
in invalidskega zavarovanja, d.o.o., Ljublja-
na, objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Naziv in sedež naročnika: BIS-TRADE,
d.o.o., Stari trg 12, Slovenske Konjice,
kont. oseba Jezernik Milena, tel./faks
063/755-730.

2. Predmet javnega razpisa: izgradnja
nadstreškov nad zgornjimi balkoni in za-
pora balkonov objekta Cesta na Roglo
17d, Zreče.

3. Orientacijska vrednost naročila:
5,000.000 SIT.

4. Rok in začetek dokončanja del: zače-
tek najkasneje 1. 9. 1998, zaključek
31. 10. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika in omejitve, ki bodo upoštevane pri
ocenjevanju ponudb: strokovnost in uspo-
sobljenost ponudnika, konkurenčna cena,
plačilni pogoji, rok za izvedbo del, garancija
za opravljena dela.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 7. 8. 1998 do
10. ure na naslov: BIS-TRADE, d.o.o., Stari
trg 12, Slovenske Konjice.

6. Ponudniki lahko dvignejo razpisno
dokumentacijo na sedežu podjetja
BIS-TRADE, d.o.o., Stari trg 12, Slovenske
Konjice, vsak dan od 8. do 12. ure. Cena
razpisne dokumentacije znaša 5.000 SIT in

se plača na blagajni podjetja ob prevzemu
dokumentacije.

7. Pisne ponudbe z vso potrebno do-
kumnetacijo in oznako “Ne odpiraj – po-
nudba”, morajo ponudniki dostaviti v zaprtih
kuvertah na naslov podjetja BIS-TRADE,
d.o.o.

Kuverta s ponudbo mora ne glede na
način dostave na naslov prispeti do vključno
7. 8. 1998 do 10. ure.

Nepravočasno oddanih ponudb komisija
ne bo obravnavala in bodo ponudniku vrnje-
ne neodprte.

8. Javno odpiranje ponudb bo 7. 8.
1998 ob 12. uri na sedežu podjetja
BIS-TRADE, d.o.o., Stari trg 12, Slovenske
Konjice.

Pri odpiranju ponudb smejo sodelovati
pooblaščeni predstavniki ponudnikov oziro-
ma drugi s strani ponudnikov pooblaščeni
predstavniki.

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

10. Predvideni datum objave dodelitve
naročila 28. 8. 1998.

BIS-TRADE, d.o.o.,
Slovenske Konjice

Ob-4582
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Srednja gostinska šola Bled, Radovlji-
ca, Kranjska c. 24, tel. 064/748-040, faks
064/748-0454.

2. Predmet javnega naročila storitve.
Navedba vsebine: organizacija in pri-

prava šolskih malic in kosil za dijake
študente in zaposlene na Srednji gasil-
ski šoli Bled-Radovljica.

3. Orientacijska vrednost naročila:
25,000.000 SIT.

4. Začetek del: 1. 9. 1998, zaključek
del 30. 6. 1999.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika: ugodna ponudbena cena uporabe
prostorov (prostori so naslednji: glavna šol-
ska kuhinja s slaščičarno, hladilnici
shrambe, garderoba s sanitarijami), plačilo
najemnine v najugodnejši ponujeni višini,
čiščenje prostorov, ki jih ima v najemu in
souporabi, sprejme pogoje režima na šoli,
plača stroške porabe elektrike po števcu.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 7. 8. 1998 do 9. ure na
naslov Srednja gostinska šola Bled, 4240 Ra-
dovljica, Kranjska c. 24, tel. 064/748-040,
faks 064/748-0454, tajništvo, soba št. 229.

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 7. 8. 1998
ob 10. uri na naslovu: Srednja gostinska
šola Bled, v Radovljici, Kranjska c. 24, učil-
nica št. 310, odpiranje vodi Slavko Triplat,
tel. 064/748-0452, faks 064/748-0454.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa
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Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa v 8 dneh po odpiranju ponudb.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Srednja gostinska šola
Bled, Kranjska c. 24, Radovljica, od 20. 7.
do 24. 7. 1998 v času od 8. do 12. ure,
kont. oseba: Slavko Triplat tel.
064/748-0452, faks 064/748-0454 za
3.000 SIT.

Način plačila: z virmanom na ŽR:
51540-603-34025, ki ga predložite ob
dvigu dokumentacije.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Srednja gostinska šola Bled, Kranjska
c. 24, Radovljica, v času od 8. do 12. ure,
kont. oseba: Slavko Triplat tel.
064/748-0452, faks 064/748-0454.

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

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

čila 21. 8. 1998.
Srednja gostinska šola Bled

Ob-4583
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za gospodarske dejavnosti,
Kotnikova 5, Ljubljana, tel.
061/178-33-11, faks 061/133-10-31.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: izbira dobaviteljev

živil, pijač in rezanega cvetja za potrebe
Ministrstva za gospodarske dejavnosti:

– segment 1: mleta pražena kava in pra-
žena kava v zrnju;

– segment 2: kapučino – kava v vreč-
kah:

– segment 3: čaji v filter vrečkah;
– segment 4: servirni sladkor;
– segment 5: gazirane in negazirane mi-

neralne vode;
– segment 6: sadni sokovi,
– segment 7: rezano cvetje (cvetlični

aranžmaji in šopki).
3. Orientacijska vrednost naročila:

11 mio SIT letno.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek 1. 9. 1998 in konec 31. 12. 1999, v
breme proračunske postavke 3342 – Ma-
terialni stroški.

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

6. Rok za oddajo ponudbe: upoštevane
bodo ponudbe, ki bodo predložene najka-
sneje do 17. 8. 1998 do 12. ure v vložišče
Ministrstva za gospodarske dejavnosti, Kot-
nikova 5, 1000 Ljubljana. Zapečatene ku-
verte morajo biti jasno označene z napisom
“Ponudba – Ne odpiraj”, številko objave jav-
nega razpisa v Uradnem listu RS, ter z na-
vedbo predmeta naročila “blago”, naslovom
naročnika in naslovom ponudnika na zadnji
strani kuverte.

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

Javno odpiranje ponudb bo 25. 8. 1998
ob 10. uri na Ministrstvu za gospodarske
dejavnosti, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, v
mali sejni sobi.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu javne-
ga razpisa najkasneje do 24. 9. 1998.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo: Ministrstvo za gospodarske de-
javnosti, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, kont.
oseba Zdenka Bokal, tel. 061/178-32-20,
faks 061/178-33-94. Razpisna dokumenta-
cija je na razpolago do 7. 8. 1998.

10. Ostali podatki
Dodatne inforamcije se dobijo na naslovu

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, Kotni-
kova 5, Ljubljana, kont. oseba Zdenka Bokal,
tel. 061/178-32-20, faks 061/178-33-94.

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

Ponudba mora veljati do: 30. 9. 1998.
Predviden datum objave dodelitve javne-

ga naročila: 6. 10. 1998.
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti

Ob-4584
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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 Stavbna zemljišča Loga-
tec, d.o.o., Tržaška 11, kont. oseba Janez
Smole, Tržaška 11, Logatec, tel.
061/742-869, telefaks 061/742-869.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela, elektromontažna dela, telefonska in-
stalacija.

Navedba vsebine: izvedba komunalne,
energetske in telefonske infrastruktue v
IOC Logatec, sektor I.

3. Orientacijska vrednost naročila:
27,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 60 dni.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: pri ocenjevanju ponudb bodo upošte-
vane preference za domače ponudnike v
višini 10%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 10. 8. 1998 do
8.30 na naslov: Javno podjetje Stavbna
zemljišča Logatec, d.o.o., Logatec, Tržaška
11, 1370 Logatec, tel. 061/742-869, te-
lefaks 061/742-869.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj” – Ponudba
za izvedbo komunalne, energetske in tele-
fonske infrastrukture v IOC Logatec, sektor
I.” 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: Javno podjetje Stavb-
na zemljišča Logatec, d.o.o., Logatec, Tr-
žaška 11, odpiranje vodi strokovna komisi-
ja, Tržaška 11, Logatec, tel. 061/742-869,
telefaks 061/742-869.

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: Javno podjetje Stavbna
zemljišča Logatec, d.o.o., Logatec, Tržaška
11, kont. oseba Janez Smole, Tržaška 11,
Logatec, tel. 061/742-869, telefaks
061/742-869.

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

Način plačila: z virmanom na račun šte-
vilka: 50170-601-260952.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

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

čila: 10. 9. 1998.

Javno podjetje Stavbna zemljišča
Logatec, d.o.o.

Ob-4585
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Cerkno, Platiševa 9, Cerkno,
tel. 065/745-141, faks 065/745-131.

2. Predmet javnega naročila: opravlja-
nje dnevnih prevozov šoloobveznih
otrok za potrebe javnih zavodov za Ob-
čino Cekno v šolskem letu 1998/1999.

2.1. Avtobusni prevozi za Osnovno šolo
Cerkno – najem avtobusov (avtodan), ki so
skupni z delavsko progo.

2.2. Avtobusni prevoz za Osnovno šolo
Spodnja Idrija.

2.3. Prevoz s kombijem v Center za izo-
braževanje in usposabljanje Idrija.

Relacije so razvidne v razpisni dokum-
netaciji.

3. Orientacijska vrednost naročila:
27,000.000 SIT.

4. Rok pričetka in konca storitev: 1. 9.
1998 in zaključek 30. 6. 1999.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– ponudbena cena,
– zanesljivost prevozov,
– druga merila, ki so sestavni del razpi-

sne dokumentacije.
Ponudba mora vsebovati:
– dokazila o registraciji in izpolnjevanju

pogojev za opravljanje javnih prevozov,
– reference – izkušnje pri prevozih os-

novnošolskih otrok,
– druge sestavine, ki so sestavni del raz-

pisne dokumentacije.
6. Rok za prijavo
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo

predložene do vključno 6. 8. 1998 do 12.
ure na naslov: Občina Cerkno, Platiševa 9,
5282 Cerkno.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – ponudba
za šolske prevoze” in številko objave javne-
ga razpisa v Uradnem listu RS.
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Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

7. Javno odpiranje ponudb bo 6. 8.
1998 ob 12. uri v prostorih občinskega
urada Občine Cerkno, Platiševa 9, Cerkno.

8. Ponudniki bodo o izbiri razpisa ob-
veščeni najkasneje v roku 15 dni po odpira-
nju ponudb.

9. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo v roku 10 dni po objavi razpisa
na Občini Cerkno. Kont. oseba je Vlasta
primožič, tel. 065/745-141.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
za 5.000 SIT z virmanskim plačilom na ŽR:
52020-630-7090 ali s plačilom na blagajni
Občine Cerkno.

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

Občina Cerkno

Št. 355-20-13/96-1850-56 Ob-4587
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Mestna občina Maribor, za katero vodi
investicijo Komunalna direkcija, Odsek za
gospodarske javne službe, Slovenska ul.
40, Maribor.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izgradnja vodote-
snega betonskega kanala DN 1000 mm
v dolžini 150 m na Studencih v Maribo-
ru.

3. Orientacijska vrednost naročila:
10,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: 30 de-
lovnih dni, začetek del v prvi polovici sep-
tembra 1998, dokončanje oktobra 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be ki bodo upoštevane: reference ponudni-
ka, kvaliteta materialov, ponudbena cena,
roki izvedbe, garancija za izvedena dela in
vgrajene materiale in druga merila in omeji-
tve, navedena v razpisni dokumnetaciji.

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

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

Ponudbe morajo biti v zapečatenih ku-
vertah, ki so jasno označene z napisom “Ne
odpiraj – ponudba za izgradnjo odseka ka-
nala 1.0 na Studencih” in številko objave v
Uradnem listu RS.

7. Naslov, prostor, dan in ura javnega
odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb
bo 21. dan od objave v Uradnem listu RS,
ob 9. uri v sejni sobi Komunalne direkcije,
Slovenska ul. 40/II, Maribor; odpiranje bo
izvedla strokovna komisija Komunalne di-
rekcije za oddajo del.

8. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa: ponudniki
bodo obveščeni o izidu javnega razpisa v
roku 7 dni od sprejetja sklepa o izbiri naju-
godnejšega ponudnika; naročnik pa bo

sprejel sklep o izbiri najugodnejšega po-
nudnika v skladu s 25. členom ZJN.

9. Kraj, čas in oseba pri kateri lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno do-
kumentacijo: Komunalna direkcija Maribor,
Slovenska ul. 40/I, kont. oseba Marjan
Blassin, dipl. ek. inž., tel. 062/2201-414,
faks 062/226-551.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
vsak delovnik od 8. do 14. ure za 3.000
SIT do 31. 7. 1998.

Način plačila: z virmanom ali položnico
na račun št. 51800-840-070-62233, z oz-
nako “Drugi prihodki za komunalne dejav-
nosti”.

10. Ostali podatki: dodatne informacije
v zvezi z javnim naročilom lahko ponudniki
dobijo na naslovu pod 9. točko.

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

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

13. Predvideni datum objave dodelitve
naročila: 31. 8. 1998.

Mestna občina Maribor
Mestna uprava, Komunalna direkcija

Ob-4588
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: JZ RTV Slovenija, Kolodvorska 2, Ljub-
ljana.

2. Predmet javnega naročila: akustična
obdelava studia-5.

Navedba vsebine: izvedba akustične
obdelave po projektu.

3. Orientacijska vrednost naročila:
ca. 15,000.000 SIT.

4. Rok izvršitve posla: konec oktobra
1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in omejitve, ki bodo upoštevane:

– ekonomska cena storitve,
– plačilni pogoji,
– rok izvedbe posla,
– kvaliteta in garancija za opravljanje sto-

ritve,
– sposobnost prilagajanja potrebam na-

ročnika,
– reference ponudnika,
– ostale ugodnosti, ki jih nudijo ponud-

niki,
– druga merila, navedena v razpisni do-

kumentaciji.
6. Rok v katerem bodo ponudniki pred-

ložiti ponudbe je 20 dni in začne teči na-
slednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Ponudbe je potrebno poslati na naslov RTV
Slovenija – vložišče ali naslov službe, ki bo
zbirala in evidentirala prispele ponudbe, Ko-
lodvorska 2, 1550 Ljubljana.

Ponudbe morajo biti v zaprtih kuvertah in
opremljene z imenom in naslovom ponudni-
ka. Ponudba mora biti označena z napisom:
“Ne odpiraj – za razpis – Ponudba za razpis
št. 030/98 – akustična obdelava studia 5” in
navedbo vsebine razpisa. Za pravočasno
prispele ponudbe bo veljal datum poštnega
žiga ali žiga vložišča RTV Slovenija. Ponudbe
morajo biti veljavne do sklenitve pogodbe.

7. Javno odpiranje ponudb bo 11. avgu-
sta 1998 ob 9. uri v Veliki sejni sobi – 5.
nadstropje JZ RTV Slovenija, Kolodvorska
2, Ljubljana.

8. Ponudniki lahko dvigajo razpisno do-
kumentacijo od 21. 7. 1998 do 30. 7. 1998
med 9. in 12. uro pri Mateji Duša, soba
3Z16 – Tehnični trakt, Kolodvorska 2, Ljub-
ljana, tel. 175-37-42, faks 175-37-40.

Razpisna dokumentacija bo na razpola-
go za 5.000 SIT, po enodnevni predhodni
najavi po telefaksu in na podlagi dokazila o
vplačilu. Način plačila je negotovinski na
račun št. 50101-603-45036, sklic na šte-
vilko 00-789100-51, z oznako predmeta
plačila in razpisa. Dodatne informacije so
na razpolago samo v pismeni obliki na na-
slovu in pri kont. osebi pod 9. točko.

9. Naročnik si pridržuje pravico do mo-
rebitnega manjšega ali večjega obsega na-
ročil od razpisanih odvisno od razpoložljivih
finančnih sredstev in dejanskih potreb.

V tem primeru izbrani ponudnik ni upra-
vičen do odškodnine iz tega naslova.

10. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
razpisa najkasneje v 7 dneh po podpisa-
nem sklepu o izbiri ponudnika.

Javni zavod RTV Slovenija

Ob-4589
Na podlagi 18. in 19. člena zakona o

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

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

ka: Občina Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik
2. Predmet razpisa: sanacija opornih zi-

dov na severnem pobočju Malega gradu
3. Razpisna dokumentacija
Ponudniki lahko dvignejo razpisno doku-

mentacijo za predmet razpisa med 8. in 12.
uro na Občini Kamnik, Glavni trg 24, Kam-
nik, soba št. 37/a, v roku 8. dni po objavi
razpisa in ob predložitvi potrdila o vplačilu
odkupnine v višini 5.000 SIT na žiro račun
št. 50140-637-813087, s pripisom “Javni
razpis za sanacijo opornih zidov na sever-
nem pobočju Malega gradu”.

Dodatna pojasnila v zvezi s ponudbo so
možna še 8 dni po objavi v Uradnem listu
RS, po telefonu 061-818-105 (kontaktna
oseba je Anton Kamin) ali osebno, vendar
po predhodni najavi. Za dodatne strokovne
informacije se lahko obrnete tudi na Zavod
za varstvo naravne in kulturne dediščine v
Kranju, tel. 064/221-163.

4. Orientacijska vrednost investicije je
8,000.000 SIT.

5. Rok pričetka del
Pričetek del je takoj po podpisu pogod-

be. Rok za izvedbo je 30 dni.
6. Merilo za izbiro najugodnejšega po-

nudnika
Merila so navedena v razpisni dokumen-

taciji.
7. Dostava ponudbe
Ponudbo je potrebno dostaviti v vložišče

Občine Kamnik najkasneje 30 dni po objavi
v Uradnem listu RS do 10. ure, zapečate-
no, v zaprti ovojnici, z navedbo točnega
naslova ponudnika z oznako “Mali grad” –
“Ne odpiraj!”, na naslov: Občina Kamnik,
Glavni trg 24, 1240 Kamnik.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 51 / 17. 7. 1998 / Stran 5037

8. Odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo dne 17. av-

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

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

9. O izbiri bodo ponudniki pisno obveš-
čeni v roku 15 dni po odpiranju ponudb.

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

Občina Kamnik

Ob-4591
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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
Mitja Brilli, Trg OF 6, Ljubljana, tel.
061/29-12-435, faks 061/322-745, soba
št. 14.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: pisarniški in potro-

šni material, lokacija: območje Sloveni-
je.

3. Orientacijska vrednost naročila:
140,000.000 SIT (70 mio SIT/leto).

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek avgust 1998 in/ali zaključek avgust
2000.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 19. 8. 1998 do
9. ure, na naslov: Slovenske železnice, Ma-
terialno poslovanje, prevzemnik tajništvo, Lili
Banovič, Trg OF 6/I, 1506 Ljubljana, tel.
061/29-12-166, faks 061/322-745, soba
št. 6.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 19. 8. 1998
ob 9.30, na naslovu: Slovenske železnice,
d.d., odpiranje vodi Mitja Brilli, Kolodvorska
11, Ljubljana, steklena dvorana.

7. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Slovenske železnice – ma-
terialno poslovanje kont. oseba Mitja Brilli,
Trg OF 6/I, Ljubljana, tel. 061/29-12-435,
faks 061/322-745, soba št. 14.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 27. 7. 1998 za 7.000 SIT, od 8. do 15.
ure.

Način plačila: virmansko nakazilo, splo-
šna položnica na račun številka:
50100-601-14744.

8. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko.

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

Ponudba mora veljati do: 60 dni.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 18. 9. 1998.
Slovenske železnice, d.d.,

Materialno poslovanje

Ob-4592
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Nigrad, Javno komunalno podjetje, d.d.,
kont. oseba Slavko Bunderla, dipl. inž., Str-
ma ulica 8, Maribor, tel. 062/225-351.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: izbira najugodnejše-

ga ponudnika za dobavo laboratorijske
opreme za objekt “Komunalna baza Ni-
grad”.

3. Orientacijska vrednost naročila:
15,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 60 dni.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 6. 8. 1998 do
11. ure, na naslov: Nigrad, Javno komunal-
no podjetje, d.d., prevzemnica Bračko Ma-
rija, Strma ulica 8, 2000 Maribor, tel.
062/225-351, faks 062/225-515, soba
št. 3/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 6. 8. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Nigrad, Javno komu-
nalno podjetje, d.d., odpiranje vodi Edhem
Redžič, dipl. inž., Strma ulica 8, Maribor,
tel. 062/225-351, faks 062/225-515, so-
ba št. 26/I.

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: Nigrad, Javno komunalno
podjetje, d.d., kont. oseba Majda Dolenc,
Strma ulica 8, Maribor, tel. 062/225-351,
faks 062/225-515, soba št. 42/I.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 31. 7. 1998 za 20.000 SIT.

Način plačila: virman na račun številka:
51800-601-47072 pri APP Maribor.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Nigrad, Javno komunalno podjetje, d.d.,
kont. oseba Karmen Rep, dipl. inž., Tržaška
cesta 13, Maribor, tel. 062/303-414, faks
062/303-516.

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

Ponudba mora veljati do: 6. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 28. 8. 1998.

Ob-4593
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Nigrad, Javno komunalno podjetje, d.d.,
kont. oseba Edhem Redžič, dipl. inž., Str-
ma ulica 8, Maribor, tel. 062/225-351.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: izbira najugodnejše-

ga ponudnika za dobavo pisarniške
opreme za objekt “Komunalna baza Ni-
grad”.

3. Orientacijska vrednost naročila:
30,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek: takoj po podpisu pogodbe in/ali zaklju-
ček do 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 bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 6. 8. 1998 do
12. ure, na naslov: Nigrad, Javno komunal-
no podjetje, d.d., prevzemnica Bračko Ma-
rija, Strma ulica 8, 2000 Maribor, tel.
062/225-351, faks 062/225-515, soba
št. 3/II.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 6. 8. 1998
ob 13. uri, na naslovu: Nigrad, Javno komu-
nalno podjetje, d.d., odpiranje vodi Edhem
Redžič, dipl. inž., Strma ulica 8, Maribor,
tel. 062/225-351, faks 062/225-515, so-
ba št. 26/I.

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: Nigrad, Javno komunalno
podjetje, d.d., kont. oseba Majda Dolenc,
Strma ulica 8, Maribor, tel. 062/225-351,
faks 062/225-515, soba št. 42/I.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 31. 7. 1998 za 20.000 SIT.

Način plačila: virman na račun številka:
51800-601-47072 pri APP Maribor.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Nigrad, Javno komunalno podjetje, d.d.,
kont. oseba Edhem Redžič, dipl. inž., Str-
ma ulica 8, Maribor, tel. 062/225-351, faks
062/225-515.

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

Ponudba mora veljati do: 6. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 28. 8. 1998.
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Ob-4594
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Nigrad, Javno komunalno podjetje, d.d.,
kont. oseba Slavko Bunderla, dipl. inž., Str-
ma ulica 8, Maribor, tel. 062/225-351.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izbira najugodnejše-

ga ponudnika za izdelavo projektne do-
kumentacije (idejnega projekta, PGD in
PZI) za odvajanje in čiščenje odpadnih
voda za naselje Razvanje pri Mariboru.

3. Orientacijska vrednost naročila:
15,000.000 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.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 6. 8. 1998 do
10. ure, na naslov: Nigrad, Javno komunal-
no podjetje, d.d., prevzemnica Bračko Ma-
rija, Strma ulica 8, 2000 Maribor, tel.
062/225-351, faks 062/225-515, soba
št. 3/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 6. 8. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Nigrad, Javno komu-
nalno podjetje, d.d., odpiranje vodi Edhem
Redžič, dipl. inž., Strma ulica 8, Maribor,
tel. 062/225-351, faks 062/225-515, so-
ba št. 26/I.

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: Nigrad, Javno komunalno
podjetje, d.d., kont. oseba Majda Dolenc,
Strma ulica 8, Maribor, tel. 062/225-351,
faks 062/225-515, soba št. 42/I.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 31. 7. 1998 za 20.000 SIT.

Način plačila: virman na račun številka:
51800-601-47072 pri APP Maribor.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Nigrad, Javno komunalno podjetje, d.d.,
kont. oseba Marjan Rojec, inž., Stma ulica
8, Maribor, tel. 062/225-351, faks
062/225-515.

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

Ponudba mora veljati do: 6. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 28. 8. 1998.
Nigrad, d.d., Maribor

Št. 1112/98 Ob-4595
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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 Lukovica, kont. oseba Matej Ko-
tnik, Lukovica 46, Lukovica, tel.
061/735-119, faks 061/735-119, e-mail
obcina.lukovica@lukovica.si.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: Brdo pri Lukovici–
Grad Brdo–statična sanacija.

3. Orientacijska vrednost naročila:
55,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 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: najnižja cena, druga merila, navedena
v razpisni dokumentaciji.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 7. 8. 1998 do
12. ure, na naslov: Občina Lukovica, Luko-
vica 46, 1225 Lukovica, tel. 061/735-119,
faks 061/735-119.

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 10. 8. 1998
ob 13. uri, na naslovu: Občina Lukovica,
odpiranje vodi Vinko Pirnat, Lukovica 46,
Lukovica, tel. 061/735-119, faks
061/735-119.

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

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

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Lukovica, kont. ose-
ba Tatjana Suhadolc, Lukovica 46, Lukovi-
ca, tel. 061/735-119.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 7. 8. 1998 za 7.000 SIT.

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

Ponudba mora veljati do: 27. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 27. 8. 1998.
Občina Lukovica

Št. 351-03-0002/98 Ob-4596
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Majšperk, kont. oseba Marjan
Gorčenko, Majšperk 32A, Majšperk, tel.
062/794-495, faks 062/794-422.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: ureditev mrliške ve-
žice in pokopališča v Majšperku. Grad-
bena in obrtniška dela.

3. Orientacijska vrednost naročila:
9,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 65 dni, začetek 17. 8.
1998 in/ali zaključek 20. 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 7. 8. 1998 do
12. ure, na naslov: Občina Majšperk, prev-
zemnik občinska uprava, Majšperk 32A,
2322 Majšperk, tel. 062/794-495, faks
062/794-422, soba št. 12..

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 7. 8. 1998
ob 12.30, na naslovu: Občina Majšperk,
odpiranje vodi predsednik komisije, Majš-
perk 32A, Majšperk, tel. 062/794-495,
faks 062/794-422, soba št. 20.

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

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

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Majšperk, kont.
oseba Marjan Gorčenko, Majšperk 32A,
Majšperk, tel. 062/794-495, faks
062/794-422, soba št. 12.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 30. 7. 1998 za 6.000 SIT.

Način plačila: virman – predložitev potr-
dila o plačilu na račun številka:
52400-630-20764, sklic 00 250, davčna
številka: 11993197.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 25. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 21. 8. 1998.
Občina Majšperk

Ob-4597
Na podlagi drugega odstavka 34. člena

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

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava
RS za varstvo narave, kont. oseba Antonija
Dodič, Vojkova 1a, pritličje, Ljubljana, tel.
061/178-45-06, faks 061/178-40-52, so-
ba št. 13.

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

podlag za določitev standardov na po-
dročju skupne komunalne porabe za de-
javnosti:

a) urejanje in vzdrževanje zelenih po-
vršin,
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b) urejanje in vzdrževanje ulic, trgov,
dostavnih poti in površin za pešce,

c) odvajanje padavinskih voda,
d) javna razsvetljava v naseljih,
e) vzdrževanje prometne signalizaci-

je in
f) vzdrževanje posebnega, javnega

dela pokopališč.
3. Orientacijska vrednost naročila:

13,700.000 SIT.
4. Dobavni rok: največ 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 ne bodo upo-
števane preference za domače ponudnike.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 20. 8. 1998 do
12. ure, na naslov: Ministrstvo za okolje in
prostor, Uprava RS za varstvo narave, prev-
zemnica Jelka Šimenc (vložišče uprave),
Vojkova 1b, pritličje, 1000 Ljubljana, tel.
061/178-44-09, faks 061/178-40-52, so-
ba št. 13.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 24. 8. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Ministrstvo za okolje
in prostor, Uprava za varstvo narave, odpi-
ranje vodi Antonija Dodič, Vojkova 1a, 1.
nadstropje, Ljubljana, tel. 061/178-45-06,
faks 061/178-40-51, sejna soba.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 8. 9. 1998.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Ministrstvo za okolje in pro-
stor, Uprava za varstvo narave, kont. oseba
Jelka Šimenc (vložišče uprave), Vojkova 1b,
Ljubljana, tel. 061/178-44-09, faks
061/178-40-52, soba št. 13.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 20. 8. 1998 do 10. ure.

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: 24. 9. 1998.
Ministrstvo za okolje in prostor

Uprava RS za varstvo narave

Ob-4598
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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 Sevnica, kont. oseba Robert
Kaše, Glavni trg 19a, Sevnica, tel.
0608/41-221, faks 0608/41-444, soba
št. 201.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine:
A) sanacija plazu na L 6702 Radež,
B) rekonstrukcija L 6708 Križ–Lisce,
C) preplastitev L 6727 Krmelj,
D) rekonstrukcija NC Žigrski Vrh–Ča-

nje,
E) sanacija mostu na L 6716 Selce

nad Blanco,
F) rekonstrukcija NC Veliko Podgor-

je,
G) rekonstrukcija L 6729 Šentjanž–

Kal,
H) rekonstrukcija L 6734 Grahovica,
I) sanacija plazu na L 6709 Droža-

nje.
3. Orientacijska vrednost naročila:
A) 3,6 mio SIT, B) 7 mio SIT, C) 8 mio

SIT, D) 4 mio SIT, E) 1,5 mio SIT, F) 3,6
mio SIT, G) 5 mio SIT, H) 5 mio SIT, I) 5 mio
SIT.

4. Rok dokončanja del: zaključek
31. 12. 1998.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 3. 8. 1998 do
10.45, na naslov: Občina Sevnica, prev-
zemnik Robert Kaše, Glavni trg 19a, 8290
Sevnica, tel. 0608/41-221, faks
0608/41-444, soba št. 201.

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 11. uri, na naslovu: Občina Sevnica,
odpiranje vodi Robert Kaše, Glavni trg 19a,
Sevnica, tel. 0608/41-221, faks
0608/41-444, soba št. 8.

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: Občina Sevnica, kont. ose-
ba Robert Kaše, Glavni trg 19a, Sevnica,
tel. 0608/41-221, faks 0608/41-444, so-
ba št. 201.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 31. 7. 1998 za 6.000 SIT.

Način plačila: virman, na račun številka:
51610-630-13058 Občina Sevnica, pripis
“za RD Investicije 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: 30. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 18. 9. 1998.
Občina Sevnica

Št. 48/98 Ob-4599
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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 Samo
Segulin, Mestni trg 1, Ptuj, tel.
062/772-731, faks 062/771-783.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: rekonstrukcija Nove-
ga trga na Ptuju: vodovod 87 m, kanali-
zacija in odvodnjavanje 262 m, elektroin-
stalacije 260 m (220), spodnji ustroj tla-
ka 2.400 m2 in zgornji ustroj tlaka.

3. Orientacijska vrednost naročila:
70,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: en mesec, ali 40 dni, zače-
tek 10. 8. 1998 in zaključek 18. 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 tg 1, 2250 Ptuj, tel.
062/772-731, faks 062/771-783.

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 na dan do-
stave ponudb ob 12.30 na naslovu:Mestna
občina Ptuj, odpiranje vodi predsednik ko-
misije, 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 22 dneh po odpiranju po-
nudb.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Mestna občina Ptuj, kont.
oseba Samo Segulin, inž. gr., Mestni trg 1,
Ptuj, tel. 062/772-731, faks
062/771-783, soba št. 58/III.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
za 10.000 SIT.

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

9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 14 dni po sprejemu sklepa o izbiri na-
jugodnejšega ponudnika.

10. Naročnik oddaja dela v celoti ali po
posameznih fazah gradnje (vodovod, kana-
lizacija in odvodnjavanje, elektroinstalacije,
spodnji ustroj tlaka, zgornji ustroj tlaka).

Naročnik si pridržuje pravico določiti
manjši obseg del od razpisanega glede na
razpoložljiva sredstva ali odstopiti od po-
godbe, zaradi finančnih in drugih razlogov.

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
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Ob-4600
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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 Stanko Hvala, Otokar Pavlin,
Erjavčeva 20, Nova Gorica, tel.
065/228-11, faks 065/259-39.

2. Predmet javnega naročila: storitve.

Navedba vsebine: izvedba antikorozij-
ske zaščite zunanje površine cevovodov
HE Log pod Mangartom in HE Možnica.

3. Orientacijska vrednost naročila:
8,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 15. 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 ne bodo upo-
števane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 10. 8. 1998 do
12. ure, na naslov: Soške elektrarne Nova
Gorica, d.o.o., prevzemnik tajništvo podjet-
ja, Erjavčeva 20, 5000 Nova Gorica, tel.
065/228-11, faks 065/259-39.

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: Soške elektrarne
Nova Gorica, d.o.o. odpiranje vodi Stanko
Hvala, Erjavčeva 20, Nova Gorica, tel.
065/228-11, faks 065/259-39.

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 Aleksandra Pirih,
Stanko Hvala, Erjavčeva 20, Nova Gorica,
tel. 065/228-11, faks 065/259-39.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 30. 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: 11. 9. 1998.

SENG, d.o.o., Nova Gorica

Ob-4601
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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 Koper, Urad za družbe-
ne dejavnosti, kont. oseba Jožica Vatovec,
Verdijeva 10, Koper, tel. 066/446-239,
faks 066/271-021, soba št. 203.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izgradnja športne-
ga igrišča pri Osnovni šoli Marezige.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predviden čas objave razpisa: 10,000.000
SIT, 17. 7. 1998.

4. Rok začetka in dokončanja del: dela
se morajo začeti v začetku septembra 1998
in dokončati do konca oktobra 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: cena, rok izvedbe del, reference.

Najcenejši ponudnik ni nujno najugod-
nejši.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 7. 8. 1998 do
10.45, na naslov: Mestna občina Koper,
Urad za družbene dejavnosti, prevzemnik
tajništvo, Verdijeva 10, 6000 Koper, tel.
066/466-239, faks 066/271-021, soba
št. 203.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 7. 8. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Mestna občina Ko-
per, Urad za družbene dejavnosti, odpiranje
vodi Magda Serdinšek, Verdijeva 10, Ko-
per, tel. 066/446-236, faks 066/271-021.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje v 14 dneh po odpiranju po-
nudb.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Mestna občina Koper, Urad
za družbene dejavnosti, kont. oseba Jožica
Vatovec, Verdijeva 10, Koper, tel.
066/116-239, faks 066/271-021, soba
št. 203.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 6. 8. 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:30 dni.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 28. 8. 1998.
Mestna občina Koper,

Urad za družbene dejavnosti

Št. 343/98  Ob-4604
Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.

l. RS, št. 24/97) Občina Beltinci, občinska
uprava, Mladinska ul. 2, Beltinci, objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za

izvedbo investicijskih del na objektu
“Grad” v Beltincih

1. Naročnik: Občina Beltinci
2. Predmet javnega naročila: izvedba

elektro in mizarskih del na objektu
“Grad” Beltinci.

3. Orientacijska vrednost naročila znaša
ca. 7,000.000 SIT.

4. Predvideni rok začetka del je v mese-
cu avgustu 1998 in dokončanje del predvi-
doma do konca septembra 1998.

5. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so:

– ponudbena cena,
– fiksnost cen,
– rok izvedbe,
– garancijski rok, garancija kakovosti iz-

vedbe in garancija za tehnološko brezhib-
nost,

– tehnična usposobljenost ponudnika in
strokovnost z referencami,

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

20 dneh po objavi tega razpisa do 12. ure,
na naslov: Občina Beltinci, Mladinska ul. 2,
9231 Beltinci. Ponudba mora biti v skladu z
razpisno dokumentacijo in zakonsko pred-
pisanim postopkom.

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

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

9. Ponudniki lahko dvignejo dokumenta-
cijo razpisnih del vsak delovni dan med 9. in
12. uro na Občini Beltinci, Mladinska ul. 2,
Beltinci, po predhodni najavi. Potrebne in-
formacije in razlage za izdelavo ponudbe
posreduje Janez Senica, dipl. ek.
(tel.:069/421-264).

10. Invenstitor si pridržuje pravico, spre-
meniti obseg del, kot je razpisan, glede na
pridobitev sredstev (republiškega sredstva,
sredstva lokalnih skupnosti). Izvajalec v tem
primeru ni upravičen do odškodninskega
zahtevka.

11. Ponudniki lahko dajo tudi ločeno po-
nudbo za elektro dela in za mizarska dela.

Občina Beltinci
Občinska uprava

Št. 1414/98 Ob-4605
JP Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska ce-

sta 58, Ljubljana, na podlagi 18. člena za-
kona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97)
objavlja:

javni razpis
za izbiro ponudnika za izvedbo

montažnih del pri rekonstrukciji 110 kV
stikališča in naprav lastne rabe v RTP

110/20 kV Bršljin
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1. Naročnik: JP Elektro Ljubljana, d.d.,
Slovenska cesta 58, Ljubljana.

2. Predmet javnega razpisa: izbira naju-
godnejšega ponudnika za izvedbo montaž-
nih del pri rekonstrukciji 110 kV stikališča in
naprav lastne rabe v RTP 110/20 kV Brš-
ljin.

3. Predvideni rok izvajanja del: predvi-
deni pričetek montažnih del je 1. 10. 1998,
dokončanje del pa je predvideno za 29. 3.
1999.

4. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 18,000.000 SIT.

5. Prijava ponudnika in spremljajoča do-
kumentacija mora biti sestavljena v sloven-
skem jeziku.

6. Prijava ponudnika mora vsebovati na-
slednje podatke in dokumentacijo

6.1. Prijavo ponudnika na obrazcih na-
ročnika

6.2. Izpis registracije ponudnika, ki ne
sme biti starejša od 30 dni

6.3. BON 1, BON 2, BON 3
6.4. Bančna garancija za resnost prijave

v višini 5% vrednosti razpisa, ne starejša od
30 dni

6.5. Dokazilo, da podjetje ni v postopku
prisilne poravnave, stečajnem ali likvidacij-
skem postopku, ne starejše od 30 dni

6.6. Dokazilo o poravnanih svojih obvez-
nosti iz naslova davkov, ne starejše od
30 dni.

7. Pogoji za sprejem ponudb
7.1. zagotavljanje sposobnosti ponudni-

ka za izdelavo spremne dokumentacije k
izvedenim delom vključno z izjavo o sklad-
nosti v smislu 20. člena zakona o standardi-
zaciji (Ur.l. RS, št. 1/95),

7.2. sposobnost dajanja tehničnih infor-
macij o opravljenih delih,

7.3. tehnične garancije.
8. Merila
8.1. Skupna ponudbena cena (50% de-

lež)
8.2. Plačilni pogoji (20% delež)
8.3. Reference ponudnika za izvedbo

montažnih del v JP Elektro Ljubljana (20%
delež)

8.4. Reference ponudnika za izvedbo
montažnih del v drugih elektrogospodarskih
podjetjih Slovenije (10% delež).

9. Prijava, ki ne bo v skladu z zahtevami
tega razpisa in za katero se bo v katerikoli
fazi razpisa ugotovilo, da je ponudnik nave-
del neresnične podatke bo izločena.

Upoštevali bomo samo ponudbe, ki bo-
do vsebovale vsa razpisana montažna dela,
delnih ponudb ne bomo upoštevali.

10. Oddaja prijave
Prijava ponudnika mora biti oddana v za-

prti in žigosani ovojnici z navedbo točnega
naslova naročnika: Javno podjetje Elektro
Ljubljana, d.d., Služba za javna naročila,
Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana.

Prijava naj ima obvezno pripisano »Javni
razpis – Ponudba za izbiro ponudnika za
izvedbo montažnih del pri rekonstrukciji
110 kV stikališča in naprav lastne rabe v
RTP 110/20 kV Bršljin – Ne odpiraj«.

Naročnik bo upošteval le tiste prijave, ki
bodo prispele na naslov naročnika v skladu
s predhodnim odstavkom do 14. 8. 1998.

Pisna pojasnila bo naročnik posredoval
le na pisne zahteve, ki bodo naročniku pri-
poročeno posredovane po pošti do 7. 8.
1998

11. Javno odpiranje ponudb bo 18. 8.
1998, ob 11. uri v sejni sobi št. 119 uprave
Javnega podjetja Elektro Ljubljana, Sloven-
ska 58/I v Ljubljani. Predstavniki ponudni-
kov, ki se bodo udeležili odpiranja ponudb,
morajo predložiti podpisano in žigosano
pooblastilo za zastopanje ponudnika.

12. Nepravočasno in nepravilno oddane
ali nepravilno opremljene ovojnice s prijava-
mi se ne bodo odpirale in jih bo naročnik
vrnil ponudniku s priporočeno pošto in na-
vedbo razloga.

13. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo ponudniki obveščeni najkasneje v ro-
ku 45 dni po odpiranju ponudb.

14. Razpisna dokumentacija
Ponudniki lahko dvignejo razpisno doku-

mentacijo pri kontaktni osebi Nataši Škerja-
nec, tel. 131-52-55 v sobi štev. 20 na na-
slovu Elektro Ljubljana Slovenska cesta
56/VI, Ljubljana.

Razpisna dokumentacija bo na razpola-
go do 24. 7. 1998, za plačilo 10.000 SIT.

Način plačila: nakazilo na žiro račun
Elektro Ljubljana št. 50102-601-90004.

15. Opcija ponudbe je 80 dni po objavi
v Uradnem listu RS.

Št. 1419/98 Ob-4606
JP Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska ce-

sta 58, Ljubljana, na podlagi 18. člena za-
kona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97)
objavlja

javni razpis
za izbiro ponudnika za izvedbo

montažnih del pri rekonstrukciji 110 kV
stikališča, 20 kV stikališča ter naprav
lastne rabe v RTP 110/20 kV Kočevje

1. Naročnik: JP Elektro Ljubljana, d.d.,
Slovenska cesta 58, Ljubljana.

2. Predmet javnega razpisa: izbira naju-
godnejšega ponudnika za izvedbo montaž-
nih del pri rekonstrukciji 110 kV stikališča,
20 kV stikališča ter naprav lastne rabe v
RTP 110/20 kV Kočevje.

3. Predvideni rok izvajanja del
Predvideni pričetek montažnih del je

31. 8. 1998, dokončanje del pa je predvi-
deno za 29. 3. 1999.

4. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 18,000.000 SIT.

5. Prijava ponudnika in spremljajoča do-
kumentacija mora biti sestavljena v sloven-
skem jeziku.

6. Prijava ponudnika mora vsebovati na-
slednje podatke in dokumentacijo

6.1. Prijavo ponudnika na obrazcih na-
ročnika

6.2. Izpis registracije ponudnika, ki ne
sme biti starejša od 30 dni

6.3. BON 1, BON 2, BON 3
6.4. Bančna garancija za resnost prijave

v višini 5 % vrednosti razpisa, ne starejša od
30 dni

6.5. Dokazilo, da podjetje ni v postopku
prisilne poravnave, stečajnem ali likvidacij-
skem postopku, ne starejše od 30 dni

6.6. Dokazilo o poravnanih svojih obvez-
nosti iz naslova davkov, ne starejše od
30 dni

7. Pogoji za sprejem ponudb
7.1. zagotavljanje sposobnosti ponudni-

ka za izdelavo spremne dokumentacije k
izvedenim delom vključno z izjavo o sklad-
nosti v smislu 20. člena zakona o standardi-
zaciji (Ur. l. RS, št. 1/95),

7.2. sposobnost dajanja tehničnih infor-
macij o opravljenih delih,

7.3. tehnične garancije.
8. Merila
8.1. Skupna ponudbena cena (50 % de-

lež)
8.2. Plačilni pogoji (20% delež)
8.3. Reference ponudnika za izvedbo

montažnih del v JP Elektro Ljubljana (20%
delež)

8.4. Reference ponudnika za izvedbo
montažnih del v drugih elektrogospodarskih
podjetjih Slovenije (10% delež)

9. Prijava
Prijava, ki ne bo v skladu z zahtevami

tega razpisa in za katero se bo v katerikoli
fazi razpisa ugotovilo, da je ponudnik nave-
del neresnične podatke bo izločena.

Upoštevali bomo samo ponudbe, ki bo-
do vsebovale vsa razpisana montažna dela,
delnih ponudb ne bomo upoštevali.

10. Oddaja prijave
Prijava ponudnika mora biti oddana v za-

prti in žigosani ovojnici z navedbo točnega
naslova naročnika: Javno podjetje Elektro
Ljubljana, d.d., Služba za javna naročila,
Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana.

Prijava naj ima obvezno pripisano »Javni
razpis – Ponudba za izbiro ponudnika za
izvedbo montažnih del pri rekonstrukciji
110 kV stikališča, 20 kV stikališča ter na-
prav lastne rabe v RTP 110/20 kV Kočevje
– Ne odpiraj«.

Naročnik bo upošteval le tiste prijave, ki
bodo prispele na naslov naročnika v skladu
s predhodnim odstavkom do 14. 8.1998.

Pisna pojasnila bo naročnik posredoval
le na pisne zahteve, ki bodo naročniku pri-
poročeno posredovane po pošti do 7. 8.
1998.

11. Javno odpiranje ponudb bo 18. 8.
1998, ob 13. uri v sejni sobi št. 119 uprave
Javnega podjetja Elektro Ljubljana, Sloven-
ska 58/I v Ljubljani. Predstavniki ponudni-
kov, ki se bodo udeležili odpiranja ponudb,
morajo predložiti podpisano in žigosano
pooblastilo za zastopanje ponudnika.

12. Nepravočasno in nepravilno oddane
prijave

Nepravočasno in nepravilno oddane ali
nepravilno opremljene ovojnice s prijavami
se ne bodo odpirale in jih bo naročnik vrnil
ponudniku s priporočeno pošto in navedbo
razloga.

13. Obvestilo o izbiri
O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo

ponudniki obveščeni najkasneje v roku
45 dni po odpiranju ponudb.

14. Razpisna dokumentacija
Ponudniki lahko dvignejo razpisno doku-

mentacijo pri kontaktni osebi Nataši Škerja-
nec, tel. 131-52-55 v sobi štev. 20 na na-
slovu Elektro Ljubljana, Slovenska cesta
56/VI, Ljubljana.

Razpisna dokumentacija bo na razpola-
go do 24. 7. 1998, za plačilo 10.000 SIT.

Način plačila: nakazilo na žiro račun
Elektro Ljubljana št. 50102-601-90004.
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15. Opcija ponudbe: Opcija ponudbe je
80 dni po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 1413/98 Ob-4607
JP Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska ce-

sta 58, Ljubljana, na podlagi 18. člena za-
kona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97)
objavlja

javni razpis
za izbiro ponudnika za izvedbo

montažnih del pri rekonstrukciji 10 kV
stikališča v RTP 110/10 kV Šiška
1. Naročnik: JP Elektro Ljubljana, d.d.,
Slovenska cesta 58, Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa: izbira naju-

godnejšega ponudnika za izvedbo montaž-
nih del pri rekonstrukciji 10 kV stikališča v
RTP 110/10 kV Šiška.

3. Predvideni rok izvajanja del: predvi-
deni pričetek montažnih del je 31. 8. 1998,
dokončanje del pa je predvideno za 14. 5.
1999.

4. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 25,000.000 SIT.

5. Prijava ponudnika in spremljajoča do-
kumentacija mora biti sestavljena v sloven-
skem jeziku.

6. Prijava ponudnika mora vsebovati na-
slednje podatke in dokumentacijo

6.1. Prijavo ponudnika na obrazcih na-
ročnika

6.2. Izpis registracije ponudnika, ki ne
sme biti starejša od 30 dni

6.3. BON 1, BON 2, BON 3
6.4. Bančna garancija za resnost prijave

v višini 5 % vrednosti razpisa, ne starejša od
30 dni

6.5. Dokazilo, da podjetje ni v postopku
prisilne poravnave, stečajnem ali likvidacij-
skem postopku, ne starejše od 30 dni

6.6. Dokazilo o poravnanih svojih obvez-
nosti iz naslova davkov, ne starejše od
30 dni

7. Pogoji za sprejem ponudb
7.1. zagotavljanje sposobnosti ponudni-

ka za izdelavo spremne dokumentacije k
izvedenim delom vključno z izjavo o sklad-
nosti v smislu 20. člena zakona o standardi-
zaciji (Ur. l. RS, št. 1/95),

7.2. sposobnost dajanja tehničnih infor-
macij o opravljenih delih,

7.3. tehnične garancije.
8. Merila
8.1. Skupna ponudbena cena (50 % de-

lež)
8.2. Plačilni pogoji (20% delež)
8.3. Reference ponudnika za izvedbo

montažnih del v JP Elektro Ljubljana (20%
delež)

8.4. Reference ponudnika za izvedbo
montažnih del v drugih elektrogospodarskih
podjetjih Slovenije (10% delež)

9. Prijava
Prijava, ki ne bo v skladu z zahtevami

tega razpisa in za katero se bo v katerikoli
fazi razpisa ugotovilo, da je ponudnik nave-
del neresnične podatke bo izločena.

Upoštevali bomo samo ponudbe, ki bo-
do vsebovale vsa razpisana montažna dela,
delnih ponudb ne bomo upoštevali.

10. Oddaja prijave
Prijava ponudnika mora biti oddana v za-

prti in žigosani ovojnici z navedbo točnega

naslova naročnika: Javno podjetje Elektro
Ljubljana, d.d., Služba za javna naročila,
Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana.

Prijava naj ima obvezno pripisano »Javni
razpis – Ponudba za izbiro ponudnika za
izvedbo montažnih del pri rekonstrukciji
10 kV stikališča v RTP 110/10 kV Šiška –
Ne odpiraj«.

Naročnik bo upošteval le tiste prijave, ki
bodo prispele na naslov naročnika v skladu
s predhodnim odstavkom do 14. 8. 1998.

Pisna pojasnila bo naročnik posredoval
le na pisne zahteve, ki bodo naročniku pri-
poročeno posredovane po pošti do 7. 8.
1998.

11. Javno odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 18. 8. 1998,

ob 9. uri v sejni sobi št. 119 uprave Javne-
ga podjetja Elektro Ljubljana, Slovenska
58/I v Ljubljani. Predstavniki ponudnikov, ki
se bodo udeležili odpiranja ponudb, morajo
predložiti podpisano in žigosano pooblasti-
lo za zastopanje ponudnika.

12. Nepravočasno in nepravilno oddane
prijave

Nepravočasno in nepravilno oddane ali
nepravilno opremljene ovojnice s prijavami
se ne bodo odpirale in jih bo naročnik vrnil
ponudniku s priporočeno pošto in navedbo
razloga.

13. Obvestilo o izbiri
O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo

ponudniki obveščeni najkasneje v roku 45
dni po odpiranju ponudb.

14. Razpisna dokumentacija
Ponudniki lahko dvignejo razpisno doku-

mentacijo pri kontaktni osebi Nataši Škerja-
nec, tel. 131-52-55 v sobi št. 20 na naslo-
vu Elektro Ljubljana, Slovenska cesta 56/VI,
Ljubljana.

Razpisna dokumentacija bo na razpola-
go do 24. 7. 1998, za plačilo 10.000 SIT.

Način plačila : nakazilo na žiro račun
Elektro Ljubljana št. 50102-601-90004.

15. Opcija ponudbe: Opcija ponudbe je
80 dni po objavi v Uradnem listu RS.

Javno podjetje
Elektro Ljubljana, d.d.

Št. 012-1/98-112 Ob-4625
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Kočevje, kont. oseba Vlasta Ma-
rušič, Ljubljanska 26, Kočevje, tel.
061/855-468, faks 061/855-531.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: opravljanje dnevnih

prevozov učencev v šole na območju
Občine Kočevje od šolskega leta
1998/1999 do 2000/2001.

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

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: začetek del september
1998 in zaključek junij 2001.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika in kakršnekoli omejitve, ki bodo
upoštevane: najnižja cena, druga merila, na-
vedena v razpisni dokumentaciji.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo ne
glede na vrsto prenosa predložene najka-
sneje do 14. 8. 1998 do 11. ure na naslov:
Občina Kočevje, Ljubljanska cesta št. 26,
p. 1330 Kočevje; prevzemnik vložišče UE,
tel. 061/851-026 ali 855-468, faks
061/855-531.

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: “prevozi učencev”.

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

Javno odpiranje ponudb bo 17. 8. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Občina Kočevje,
Ljubljanska 26, Kočevje, sejna soba –
I. nad. desno; odpiranje ponudb vodi pred-
sednik komisije, ki jo imenuje naročnik, tel.
061/855-468, faks 061/855-531.

Predstavniki ponudnikov morajo pri jav-
nem odpiranju ponudb predložiti pisna
pooblastila za zastopanje.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje v roku 8 dni po odpiranju
ponudb.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Kočevje, Ljubljan-
ska 26, kont. oseba Vlasta Marušič, tel.
061/855-468, faks 061/888-531, I. nads.
levo, oddelek za družbene dejavnosti.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
od 23. 7. 1998 do 12. 8. 1998 za
10.000 SIT.

Način plačila: plačilo z virmanom na žiro
račun naročnika št. 51300-630-10077 z
navedbo predmeta javnega naročila.

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

čila: 12. 9. 1998.
Občina Kočevje

Ob-4626
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 naročnika: Občina Kamnik, Glav-
ni trg 24, Kamnik, kont. oseba Anton Ka-
min, tel. 061/818-105.

2. Predmet javnega naročila: opravlja-
nje prevozov šoloobveznih otrok za po-
trebe javnih zavodov v Občini Kamnik
za šolsko leto 1998/1999.

3. Orientacijska vrednost naročila:
25,000.000 SIT.

4. Rok za izvedbo naročila: prevozi se
bodo opravljali v šolskem letu 1998/1999.

5. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so v celoti navedena v razpisni do-
kumentaciji.

6. Rok za oddajo ponudbe: upoštevane
bodo ponudbe, ki bodo predložene najka-
sneje do 17. avgusta 1998 do 10. ure v
vložišče Občine Kamnik, Glavni trg 24,
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Kamnik. Zapečatene kuverte morajo biti
opremljene z naslovom ponudnika in s pri-
pisom: “Ponudba za prevoze – Ne odpiraj”.

7. Javno odpiranje bo v ponedeljek,
17. 8. 1998 ob 13. uri v sejni sobi št. 9/prit-
ličje, na naslovu Občine Kamnik.

8. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo v roku 8 dni po objavi na naslo-
vu Občine Kamnik pri Majdi Bobnar – po
predhodnem nakazilu 5.000 SIT na ŽR Ob-
čine Kamnik, št. 50140-637-813087 in z
izkazanim potrdilom o vplačilu.

9. Ponudba mora vsebovati opcijski rok
ponudbe.

10. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni najkasneje v roku 15 dni po javnem
odpiranju ponudb.

Občina Kamnik

Št. 404-01-1/98 Ob-4627

Javni razpis
št. MORS-BO 26B/98 za izbiro

izvajalca brez omejitev za nakup
3,5–4,5

sobnega stanovanja v Ljubljani
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Ministrstvo za obrambo Republike Slo-
venije, kont. oseba Franci Kodela, Ljublja-
na, Kardeljeva plošad 21, tel. št.
061/171-23-81, faks 061/171-27-87, so-
ba št. 212.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nakup 3,5–4,5 sob-

nega takoj vseljivega stanovanja v Ljub-
ljani z garažo ali brez.

3. Orientacijska vrednost naročila:
28,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: ob podpisu pogodbe.
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 reference za domače ponudnike v višini
15%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 28. 7. 1998 do
10. ure, na naslov: Ministrstvo za obrambo
Republike Slovenije, vložišče, Kardeljeva
ploščad 25, Ljubljana, tel. 171-25-18, faks
131-81-64.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj –
MORS-BO 26B/98 stanovanje”.

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

Javno odpiranje ponudb bo 29. 7. 1998
ob 10. uri na naslovu: Ministrstvo za obram-
bo, Kardeljeva ploščad 24, Ljubljana, soba
št. 155.

7. Ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v zakonskem roku.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumnetacijo: Ministrstvo za obrambo Re-
publike Slovenije, kont. oseba Boštjan Pur-
kat, Kardeljeva ploščad 24, Ljubljana, tel.
061/171-25-86, soba št. 365.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 24. 7. 1998 med 11. in 12. uro.

9. Ostali podatki
Dodatne inforamcije se dobijo na naslo-

vu: Ministrstvo za obrambo Republike Slo-
venije, kont. oseba Franci Kodela, Karde-

ljeva ploščad 21, Ljubljana, tel.
061/171-23-81, faks 061/171-27-87, so-
ba št. 212.

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

Ponudba mora veljati do: 30. 8. 1998.
Ministrstvo za obrambo

Št. 309/98-01 Ob-4629
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: Zdravstveni dom Trebnje, kont. oseba
Suzana Galič, dipl. ek., Goliev trg 3, Treb-
nje, tel. in faks 068/44-145.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: dobava in montaža
PVC oken in zastekljenih Alu sten ter
odstranitev lesenih oken in obstoječih
Alu sten.

3. Orientacijska vrednost naročila:
20,000.000 SIT.

Naročnik si pridržuje pravico oddati dela
fazno glede na razpoložljiva finančna sred-
stva.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 24. 8. 1998, zaključek 17. 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
predložene najkasneje do 3. 8. 1998 do
12. ure, na naslov:  Zdravstveni dom Treb-
nje, prevzemnica Slavka Gešman, Goliev
trg 3, Trebnje, tel. in faks 068/44-145,
tajništvo I. 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 3. 8. 1998
ob 12.30 na naslovu: Zdravstveni dom Treb-
nje, odpiranje vodi Ana Bilbija, dipl. jur.,
Goliev trg 3, Trebnje, tel. in faks
068/44-145, sejna soba I. nadstropje.

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: Zdravstveni dom Trebnje,
kont. oseba Slavka Gešman, Goliev trg 3,
Trebnje, tel. in faks 068/44-145, tajništvo
I. nadstropje.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 27. 7. 1998 proti plačilu 15.000 SIT z
virmanskim nakazilom na ŽR št.
52120-603-32174 pri APP Trebnje.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 5. točko samo pisno do vključno
29. 7. 1998 do 8. ure.

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: 15. 8. 1998.
Zdravstveni dom Trebnje

Ob-4630
Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.

l. RS, št. 24/97) objavlja informatika, d.d.,

ponovni javni razpis
za dobavo predtiskanih obrazcev

za potrebe prodaje električne energije
1. Splošno
Informatika, d.d., objavlja javni razpis za

dobavo obrazcev za izpis obrokov, opomi-
nov in obračunov električne energije za ob-
dobje do največ 1 leta. Zahtevani obrazec
mora biti list papirja velikosti največ 220 mm
× 12 col, predtiskan in predperforiran ter na
robovih obdelan z nanosom ustreznega le-
pila. Javni razpis obsega 3 izvedbe obraz-
cev, in sicer z eno predtiskano splošno po-
ložnico, z dvema predtiskanima splošnima
položnicama in prazen list papirja. Tehniški
opis obrazcev je v 4. točki.

2. Obseg ponudbe
Potrebne količine predtiskanih obrazcev,

v katere bomo izpisovali podatke z laser-
skim tiskalnikom Xerox 4890, znašajo sku-
paj 7,300.000 obrazcev letno na lokacijah
Maribor in Ljubljana. Ta količina je enako-
merno razporejena preko leta. Večji količini
reda 1,300.000 obrazcev sta predvideni v
aprilu in oktobru.

Ponudnik naj ponudi vse tri tipe obraz-
cev: obrazec z eno predtiskano splošno po-
ložnico, obrazec z dvema predtiskanima
splošnima položnicama in prazen obrazec.

Ponudnik naj ponudi dobavo obrazcev
– brez zaloge v Informatiki (dobava 24 ur

pred tiskanjem) in z mesečno zalogo pri
dobavitelju,

– z mesečno zalogo v Informatiki.
Potrebne letne količine dobavljenih

obrazcev so:
– obrazec z eno predtiskano splošno po-

ložnico – 4,000.000 kosov,
– obrazec z dvema predtiskanima splo-

šnima položnicama – 3,200.000 kosov,
– prazen obrazec – 100.000 kosov.
Obrazce bo izbrani ponudnik dostavljal

na lokacijo Ljubljana in na lokacijo Maribor,
predvidoma v polovičnih skupnih količinah.

3. Izpisovanje in lepljenje obrazcev v pi-
semsko obliko

Za izpisovanje in lepljenje obrazcev v pi-
semsko obliko je izbrana tehnologija oboje-
stranskega izpisovanja obrazcev v laser-
skem tiskalniku Xerox 4890 in nato samo-
dejni transport v stroj za zlaganje. V tem
stroju se nato obrazec zlaga v obliko “V” ter
opravi lepljenje obrazca s pomočjo na robo-
ve nanešenega lepila z vročim stiskanjem v
obliko zaprte kuverte. Omenjeni postopek
zlaganja in lepljenja se bo do zamenjave
opreme v Informatiki opravljal na stroju Mat-
hias Bauerle Multisealer 2320 (Mathias Ba-
uerle GmbH, Gewerbehallestrasse 7-11,
D-78112 St. Georgen, Nemčija, tel.
00/49/07724-882-0).

4. Pogoji za dobavo obrazcev
Obrazec vsebuje splošno položnico, ki

je določena z navodilom o obliki, vsebini in
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uporabi posebne položnice in posebne na-
kaznice ter o načinu uravnavanja obveznosti
pri matični banki s trajnim nalogom, direkt-
no obremenitvijo in direktno odobritvijo (Ur.
l. RS, št. 22/97), razširjena za področje
podatkov za obračun ali obvestila in roba za
lepljenje. Predvideni so trije tipi obrazcev,
in sicer s predtiskano eno ali dvema polož-
nicama in prazen obrazec z lepilom in obrob-
no perforacijo. Velikost obrazca je največ
220 mm × 12 col s toleranco –1 do 0 mm.
S pomočjo navadne in mikroperforacije so
določena področja bodočega tiska in upo-
rabe. Vzorec obrazca z eno predtiskano po-
ložnico bo dostavljen na željo ponudnikov v
dodatku.

Obrazec mora zadoščati glede papirja,
formata, barv in predtiska vsem zahtevam
Navodila ... (Ur. l. RS, št. 22/97) in stan-
dardu plačilnega dokumenta “posebna po-
ložnica” po 56. členu tega Navodila ... (Ur.
l. RS, št. 22/97). Ponudnik dokazuje to z
vpisom v seznam tiskarn posebne položni-
ce in posebne nakaznice.

Za izpisovanje v laserskem tiskalniku Xe-
rox 4890 mora obrazec (papir, tisk, lepilo
in perforacija) zadoščati tudi zahtevam pro-
izvajalca, kar mora biti v ponudbi dokumen-
tirano.

Dobavitelj obrazcev mora garantirati tudi
kvaliteto lepljenja takoj po izpisu v laser-
skem tiskalniku Xerox 4890 v stroju za zla-
ganje dokumentov Mathias Bauerle Multi-
sealer 2320 in to v ponudbi dokumnetirati s
pisnim zagotovilom proizvajalca ali serviser-
ja, to je Intertrade ITS.

Obrazci morajo biti pakirani v zavitkih po
800 listov. Zavitki morajo biti označeni, kje
se nahaja lice in vrh obrazca. Vlažnost pa-
pirja ob prevzemu mora biti med 35% in
55%, robovi morajo biti gladko odrezani.

Ponudba naj obsega le opcije za upora-
bo papirja v kvalitetah, ki jih določa stan-
dard za izdelavo splošnih položnic (Ur. l.
RS, št. 22/97).

5. Začetek dobave
Predvidevamo redno izpisovanje obraz-

cev s 1. 10. 1998. V tem mesecu je plani-
rana tudi konica 1,300.000 obrazcev.

Izbrani ponudnik mora dobaviti poizku-
sno količino 100.000 obrazcev z eno pred-
tiskano splošno položnico do 10. 9. 1998.
Pogodba bo podpisana šele po uspešnem
testiranju v Informatiki.

6. Merila za izbiro dobavitelja
Ponudbe, ki ne bodo zadostile formal-

nim pogojem, bodo izločene.
Tehniške lastnosti ponujenih obrazcev se

bo ocenjevalo glede na postavljene tehniške
zahteve.

Ponudbe, ki zadovoljujejo formalnim in
tehniškim pogojem, bodo ocenjene z eko-
nomskega vidika s sledečimi ponderji:

– finančna slika ponudnika (Bon 1, Bon
2) – 15%,

– reference ponudnika in reference za
ponujene obrazce – 15%,

– dobavni roki – 19%,
– cena – 51%.
Ponudnik mora dostaviti referenčno listo

z naslovi kupcev enakih ali podobnih obraz-
cev.

Naročnik bo upošteval le ponudbe za
obrazce, ki so redno dobavljivi od 1. 10.
1998 dalje.

Ponudniki z ISO 9.000 certifikatom kva-
litete imajo prednost pred ostalimi, ki bodo
enako uvrščeni.

7. Ponudbe
Dodatne podatke za pripravo ponudbe

lahko dobijo zainteresirani ponudniki na se-
dežu družbe, tel. 062/2200-351.

Veljavno ponudbo v slovenščini, ki mora
poleg dokumentacije po 4. členu odredbe
o obvezni vsebini razpisne dokumentacije
in ponudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št.
33/97), vsebovati naslednje dokumente:

– izpisek iz sodnega registra,
– potrdilo o vpisu ponudnika v seznam

tiskarn posebne položnice in posebne na-
kaznice,

– izpolnjena obrazca BON 1 in BON 2,
– potrdilo Xerox Slovenija ali originalno

potrdilo o uspešnem testiranju ponujenih
obrazcev,

– potrdilo serviserja ali proizvajalca stro-
ja MB 2320 o ustreznosti ponujenega
obrazca za zlaganje v tem stroju,

– obvezo, da bo v primeru izbire pred
podpisom pogodbe predal 100.000 predti-
skanih obrazcev za potrebe testiranja v In-
formatiki,

– reference ponudnika pri dobavi podob-
nih obrazcev,

– eventualni certifikat kvalitete,
– dokaz o razpoložljivosti kapacitet,
– vzorce zahtevanih obrazcev,
– eventualne pogodbe s poddobavitelji

oziroma podizvajalci in njihove ustrezne re-
ference dostavite do 31. 8. 1998 v zaprti
kuverti z oznako “Ponudba” in z naslovom
ponudnika, na naslov Informatika, d.d., Ve-
trinjska 2, 2000 Maribor.

Odpiranje ponudb bo 3. 9. 1998 ob 11.
uri v Mariboru na sedežu družbe.

Izbira ponudnika bo končana do 10. 9.
1998. Pogodba bo podpisana za obdobje
največ do enega leta z možnostjo predča-
sne prekinitve pogodbe. Za naslednje ob-
dobje bomo ponovno preverjali najugodnej-
šo ponudbo.

Pridržujemo si pravico, da izberemo za-
radi zanesljivosti dobave 2 ponudnika za
ca. polovični obseg dobav.

Informatika, informacijske storitve in
inženiring, d.d., Maribor

Št. 039/98 Ob-4631
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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 Šoštanj, Trg svobode 12, Šo-
štanj, kont. oseba Sonja Novak na Notranji
organizacijski enoti za gospodarstvo, okolje
in prostor Občine Šoštanj, tel. 063/40-310,
faks 063/883-021.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: rekonstrukcija ce-
ste L 7904 odsek Šoštanj–Penk s ploč-
nikom v območju Pohrastnika.

3. Orientacijska vrednost del naročila:
16,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek del. 1. 9. 1998 in zaključek 1. 10.
1998.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika: merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so navedena v razpisnih pogojih
ponudnika.

6. Rok za oddajo ponudb
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo

predložene najkasneje do srede 19. avgu-
sta 1998 do 11. ure, na naslov: Občina
Šoštanj, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj (taj-
ništvo občine I. nadstropje – ga. Plamber-
ger).

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba –
Rekonstrukcija ceste skozi Pohrastnik” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS.

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

Javno odpiranje ponudb bo istega dne
19. avgusta 1998 ob 11.15, v sejni sobi
Občine Šoštanj, Trg svobode 12, Šoštanj.
Predstavniki ponudnikov naj se pri odpira-
nju ponudb izkažejo s pooblastili.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje v 30 dneh po odpiranju po-
nudb.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lah-
ko zainteresirani ponudniki dvignejo na No-
tranji organizacijski enoti za gospodarstvo,
okolje in prostor Občine Šoštanj, in sicer
od 20. julija 1998 do vključno 3. avgusta
1998 od 8. do 12. ure. Na istem mestu
lahko dobijo tudi natančnejše informacije v
zvezi z razpisom. Pogoj za dvig razpisne
dokumentacije je plačilo stroško v višini
10.000 SIT na žiro račun št.
52800/630/10168, kar ponudniki izkaže-
jo s potrdilom o plačilu.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev po
18. členu zakona o javnih naročilih.

Opcija ponudbe mora biti najmanj 30 dni
po izteku razpisnega roka.

Občina Šoštanj

Št. 068-6/98-29 Ob-4632
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Zreče, kont. oseba Andrej Fur-
man, Cesta na Roglo 13/b, Zreče, tel.
063/757-17-07, faks 063/762-498.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: sanacija plazu Mav-
har.

3. Orientacijska vrednost naročila:
10,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: od 20. avgusta do konca
oktobra 1998. Naročnik si pridržuje pravico
oddati dela fazno glede na razpoložljiva fi-
nančna sredstva.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: merila, navedena v razpisni dokumen-
taciji.
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6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 7. 8. 1998 do
13. ure, na naslov: Občina Zreče, Cesta na
Roglo 13/b, 3214 Zreče, v tajništvu obči-
ne.

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: sanacija plazu
Mavhar.

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

Javno odpiranje ponudb bo 10. 8. 1998
ob 13. uri, v sejni sobi Občine Zreče, Cesta
na Roglo 13/b, Zreče.

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

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

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Zreče, kont. oseba
Andrej Furman, Cesta na Roglo 13/b, Zre-
če.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
od objave razpisa v Uradnem listu RS, do
6. 8. 1998 za 10.000 SIT.

Način plačila: z virmanom na žiro račun
Občine Zreče, številka: 50720-630-10173,
s pripisom: sanacija plazu Mavhar.

10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Občina Zreče, kont. oseba Andrej Fur-
man, Cesta na Roglo 13/b, Zreče, tel.
063/757-17-07, faks 063/762-498.

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

Št. 068-6/98-29 Ob-4633
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Zreče, kont. oseba Andrej Fur-
man, Cesta na Roglo 13/b, Zreče, tel.
063/757-17-07, faks 063/762-498.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine:
– izgradnja pločnika Ulipi–Šrot,
– izgradnja pločnika Štuklek–Orož.
3. Orientacijska vrednost naročila:
– pločnik Ulipi–Šrot: 20,000.000 SIT,
– pločnik Štuklek–Orož: 30,000.000

SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: od 20. avgusta do konca
novembra 1998. Naročnik si pridržuje pra-
vico oddati dela fazno glede na razpoložljiva
finančna sredstva.

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

6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 7. 8. 1998 do
13. ure, na naslov: Občina Zreče, Cesta na
Roglo 13/b, 3214 Zreče, v tajništvu obči-
ne.

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: izgradnja ploč-
nika Ulipi–Šrot oziroma izgradnja pločnika
Štuklek–Orož. Ponudbi morata biti ločeni v
dveh kuvertah. Možno je oddati ponudbo
samo za posamezni pločnik.

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

Javno odpiranje ponudb bo 10. 8. 1998
ob 12. uri, v sejni sobi Občine Zreče, Cesta
na Roglo 13/b, Zreče.

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

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

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Zreče, kont. oseba
Andrej Furman, Cesta na Roglo 13/b, Zre-
če.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
od objave razpisa v Uradnem listu RS, do
6. 8. 1998 za 20.000 SIT za posamezni
pločnik.

Način plačila: z virmanom na žiro račun
Občine Zreče, številka: 50720-630-10173,
s pripisom: izgradnja pločnika Ulipi–Šrot,
oziroma izgradnja pločnika Štuklek–Orož.

10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Občina Zreče, kont. oseba Andrej Fur-
man, Cesta na Roglo 13/b, Zreče, tel.
063/757-17-07, faks 063/762-498.

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

Občina Zreče

Št. 264/I Ob-4634
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Elektro Primorska, d.d., Javno podjetje
za distribucijo električne energije, Erjavče-
va 22, Nova Gorica, tel. 065/22-311, faks
065/23-212, kont. oseba Žarko Koder-
mac.

2. Predmet javnega naročila: izbira iz-
vajalca brez omejitev za dobavo blaga
(transportna sredstva in mehanizacija)
z naslednjo vsebino:

  1. rovokopač,
  2. poltovorno vozilo z nagradnjo – dvi-

galo,
  3. terensko vozilo – večje,
  4. terensko vozilo – manjše,
  5. poltovorno vozilo z nadgradnjo – dvi-

galo,
  6. poltovorno vozilo z nadgradnjo –

platforma,
  7. kombi večji,
  8. tovorno vozilo z nadgradnjo – dviga-

lo,
  9. poltovorno vozilo z nadgradnjo –

platforma,
  10. poltovorno vozilo z nadgradnjo –

dvigalo,
  11. tovorno vozilo z nadgradnjo – dvi-

galo.
3. Orientacijska vrednost naročila:

130,000.000 SIT.
4. Predvideni dobavni rok: sukcesivno

do konca leta 1998.

5. Merila in pogoji za izbiro najugodnej-
šega ponudnika ter način ocenjevanja po-
nudb: pogoji in merila so navedeni v razpi-
sni dokumentaciji.

6. Ponudbo je potrebno dostaviti na na-
slov: Elektro Primorska, d.d, tajništvo, Er-
javčeva 22, 5000 Nova Gorica. Upošteva-
ne bodo ponudbe, ki bodo prispele ali bo-
do osebno predložene v tajništvo podjetja
najkasneje do 18. 8. 1998 do 12. ure. (Pri
pripravi ponudbe je potrebno upoštevati na-
vodila iz razpisne dokumentacije!).

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za transportna sredstva in mehanizacijo” ter
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS. Na hbrtni strani ovojnice mora biti
označen naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 20.8. 1998
ob 10. uri, v sejni dvorani Elektro Primor-
ska, Erjavčeva 22, Nova Gorica. Odpiranje
bo vodil Dominik Nemec, dipl. inž. el.

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

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

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: dvig razpisne dokumentaci-
je je možen po predhodni enodnevni najavi
po faksu 065/23-212, na sedežu družbe
Elektro Primorska, d.d., Nova Gorica, Er-
javčeva 22, Nova Gorica, do vključno 27. 7.
1998, med 9. in 11. uro, pri administratorki
tehničnega sektorja Andreji Smole.

Dvig razpisne dokumentacije je možen
ob predložitvi dokazila o plačilu stroškov
5.000 SIT na ŽR št. 52000-601-22566 s
pripisom za razpisno dokumentacijo – trans-
portna sredstva in mehanizacija.

10. Ostali podatki
Vse dodatne informacije so možne samo

v pisni obliki.
Naročnik ne bo organiziral predhodnega

sestanka s ponudniki.
Predstavniki ponudnikov morajo imeti pri

javnem odpiranju ponudb pisna pooblastila.
Elektro Primorska, d.d.,

Nova Gorica

Ob-4635
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: Krajevna skupnost Črni vrh nad Idrijo,
kont. oseba Vojka Felc, tel. 065/77-004.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: gradnja vodovoda
Črni vrh – IV. faza, Zadlog–Idrijski Log.

Predmet javnega naročila je gradnja pri-
marnega cevovoda v skupni dolžini
2.000 m.

3. Orientacijska vrednost naročila:
15,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 9. 1998 in zaključek 15. 12. 1998.
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5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be: druga merila, navedena v razpisni doku-
mentaciji.

6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 6. 8. 1998 do
14. ure, na naslov: Krajevna skupnost Črni
vrh nad Idrijo, 5274 Črni vrh.

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 mora biti naslov
ponudnika.

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

Javno odpiranje ponudb bo 7. 8. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Krajevna skupnost
Črni vrh, sejna soba, odpiranje vodi Močnik
Jože.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu javne-
ga razpisa skladno s 3. točko 42. člena
zakona o javnih naorčilih.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Krajevna skupnost Črni vrh,
kont. oseba Vojka Felc.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 28. 7. 1998, vsak delovnik med 7. in
15. uro, ob dokazilu plačila razpisne doku-
mentacije v višini 8.000 SIT na žiro račun
KS, številka: 52020-645-50412.

10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 9. točko.
11. Predvideni datum objave dodelitve

naročila: 31. 8. 1998.
Krajevna skupnost Črni vrh nad Idrijo

Št. 832 Ob-4636
Na podlagi 18. člena zakona o javnih

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Javno podjetje Snaga, d.o.o., Povšeto-
va ulica 6, Ljubljana.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: dobava računal-

niške opreme.
3. Orientacijska vrednost naročila:

9,000.000 SIT.
4. Rok dobave: 20 dni od podpisa po-

godbe.
Dobava oktober 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be:
– cena 60%,
– reference 20%,
– garancija 20%.
6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo

predložene najkasneje do 17. 8. 1998 do
13. ure, na naslov: Javno podjetje Snaga,
d.o.o., Povšetova ulica 6, Ljubljana, prev-
zemnik tajništvo podjetja, Marjeta Bambič,
soba št. 29, I. nadstropje, tel. 177-96-20,
faks 320-372.

Zaprte kuverte morajo biti jasno označe-
ne z napisom “Ne odpiraj – Ponudba za
dobavo računalniške opreme – JR
202/98”.

Na hrbtni strani mora biti naslov pošilja-
telja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 24. 8. 1998
ob 9. uri, v sejni sobi št. 51, II. nadstropje
na sedežu naročnika, Povšetova ulica 6,
Ljubljana.

Odpiranje ponudb vodi strokovna komi-
sija naročnika.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 15. 9. 1998.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Javno podjetje Snaga,
d.o.o., Povšetova ulica 6, Ljubljana, kont.

Ob-4637
Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) Občina Vipava objavlja

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalcev za opravljanje prevozov osnovnošolskih otrok v Občini Vipava

za šolsko leto 1998/99
1. Naročnik: Občina Vipava, Glavni trg 15, Vipava.
2. Predmet razpisa: dnevni prevozi učencev v osnovne šole na območju Občine Vipava

v šolskem letu 1998/1999.
3. Relacije: prihod in odhod v dopoldanskem času:

Osnovna šola Vipava km število čas čas
otrok prihoda odhoda

v šolo iz šole

1. Budanje–Duplje–
Vrhpolje–šola Vipava 8 78 7.45 13.40
2. Lozice–Podnanos–
Podraga–šola Vipava 15 80 7.45 13.40
3. Gaberje–Terbižani–
Erzelj–Terbižani–Goče vas–
Manče–Lože–šola Vipava 20 52 7.45 13.40
4. Slap–šola Vipava 3 48 7.45 13.40

Podružnična šola Podnanos
1. Podraga–Podnanos 2,5 17 7.45 13.40

Podružnična šola Goče
1. Lože–Manče–Goče 5 21 7.45 13.40

oseba Andolšek Franc, soba št. 20, pritlič-
je, tel. 177-96-45, faks 320-372.

Razpisna dokumentacija je proti dokazi-
lu o vplačilu stroškov razpisne dokumneta-
cije na razpolago do 10. 8. 1998 med 8. in
12. uro oziroma po predhodni najavi kon-
taktni osebi.

Cena razpisne dokumnetacije je 5.000
SIT, ki jih zainteresirani ponudnik plača z vir-
manom na žiro račun naročnika pri agenciji št.
50103-601-23953 s pripisom “JR 202/98”.

10. Ostali podatki: dodatne informacije
glede prevzema razpisne dokumnetacije se
dobijo pri kontaktni osebi navedeni pod 9.
točko.

11. Predvideni datum objave dodelitve
naročila je 18. 9. 1998.

Javno podjetje Snaga, d.o.o.,
Ljubljana

4. Ponudnik mora v ponudbi navesti:
– dokazilo o izpolnjevanju pogojev za

opravljanje avtobusnih prevozov,
– relacijo, za katero želi opravljati prevo-

ze,
– ceno za relacijo, tako da upošteva šte-

vilo otrok ter vožnjo v obe smeri,
– ugodnosti, ki se nudijo učencem ozi-

roma druge ugodnosti.
5. Merila za izbiro ponudnika so:
– reference,
– zanesljivost prevozov,
– ponudbena cena,
– pogoji plačila,
– celovitost ponudbe po 4. točki razpi-

sa.
6. Orientacijska vrednost prevozov je

6,000.000 SIT.
7. Ponudbe naj zainteresirani pošljejo na

naslov: Občina Vipava, Glavni trg 15, Vipa-
va, v zaprti ovojnici z oznako: ponudba za
šolske prevoze – Ne odpiraj, do 3. avgusta
1998 do 11. ure.

8. Javno odpiranje ponudb bo 3. avgu-
sta 1998 ob 12. uri v prostorih Občine Vi-
pava, Glavni trg 15, Vipava.

9. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
10 dneh po odpiranju ponudb.

10. Naročnik si pridržuje pravico, da ob
nepredvidenih spremembah števila učen-
cev, terminov prevozov ali relacij na začetku
šoslekga leta ali med letom z izbranim po-
nudnikom ne sklene pogodbe oziroma se
med letom sproti dogovarja za spremembo
prevozov.

Občina Vipava

Ob-4639
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva
ploščad 24-26, Ljubljana, tel.
061/133-11-11, faks 061/131-81-64.
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2. Predmet javnega naročila: storitve.

Navedba vsebine: vzdrževanje parka
ob zdravilišču v Rimskih Toplicah.

Pojasnilo: Park je delno pod nadzorom
Zavoda za zaščito naravne in kulturne de-
diščine Celje, zato je potrebno pri oblikova-
nju ponudbe upoštevati omejitve, ki jih zah-
teva omenjeni zavod. Vsi ostali podatki so
razvidni v razpisni dokumnetaciji.

3. Orientacijska vrednost naročila: od
5,000.000 do 6,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 3 mesece.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: najnižja cena, druga merila, navede-
na v razpisni dokumentaciji; cena, izpolnje-
vanje strokovnih zahtev, reference ponud-
nika, ostala merila iz razpisne
dokumnetacije.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 27. 7. 1998 do
12. ure, na naslov: Kardeljeva ploščad 25,
Ljubljana.

Organizacija Ministrstvo za obrambo RS,
prevzemnik sprejemna pisarna – vložišče,
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 BO 27/98; Park–Rimske Toplice”.

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

Javno odpiranje ponudb bo 28. 7. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Ministrstvo za obram-
bo RS, odpiranje vodi strokovna komisija
MORS, Kardeljeva 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 v zakonskem roku.

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 27. 7. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: virman (z navedbo polne-
ga naslova in št. javnega razpisa MORS BO
27/98) na račun številka:
50100-637-55216.

9. Ostali podatki

Dodatne informacije se dobijo na naslo-
vu: Ministrstvo za obrambo RS, kont. oseba
Marjana Drobež, Kardeljeva ploščad 24,
Ljubljana, tel. 061/171-2341, faks
061/131-90-35, soba št. 467.

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

Ponudba mora veljati do: 1. 9. 1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 11. 8. 1998.

Ministrstvo za obrambo

Št. 441/98 Ob-4640
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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
Barbara Jurca, dipl. ek., Zaloška cesta 2,
Ljubljana, tel. 061/311-634, faks
061/315-583.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nakup medicinske

opreme za potrebe SPS Stomatološka
klinika v Kliničnem centru v Ljubljani.

1. Stomatološki del opreme:
Ad. 1. Dentalna enota – 1 kos.
Ad. 2. Mobilna elektrohidravnična

operacijska miza za operacije glave in vratu
– 1 kos.

Ad. 3. Transportni voziček – 1 kos.
Ad. 4. Stropna operacijska svetilka –

1 kos.
Ad. 5. Negatoskop – 1 kos.
Ad. 6. Terapevtski stol – 3 kos.
2. Anesteziološki del opreme
Ad. 1. Anestezijski aparat – 1 kos.
Ad. 2. EKG monitor –1 kos.
Ad. 3. Perfuzor – 1 kos.
Ad. 4. Dvokanalna infuzijska črpalka

– 1kos.
Ad. 5. Grelec za plazmo, kri in te-

kočine – 1 kos.
Ad. 6. Infuzijsko stojalo – 1 kos.
Ad. 7. Reanimacijski voziček z defri-

brilatorjem – 1 kos.
Ad. 8. Pulzni transkutani oksimeter –

1 kos.
Ad. 9. Anestezijski voziček –1 kos.
Ad. 10. Terapevtski stol – 3 kosi.

3. Orientacijska vrednost naročila:
18,000.000 SIT.

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: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Druga merila so:
Merilo Vrednost merila v %

1. Ponudbena cena ponujene
opreme 50
2. Garancija in vzdrževanje 25
3. Reference ponudnika 15
4. Dodatne ugodnosti 10
Skupaj 100

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upo-
števane preference za domače ponudnike
v višini 10%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 14. 9. 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 14. 9. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Klinični center v
Ljubljani, odpiranje vodi Barbara Jurca, dipl.
ek., Zaloška cesta 7, predavalnica IV, Ljub-
ljana.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 29. 9. 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 10. 9. 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
Barbara Jurca, dipl. ek., Zaloška cesta 2,
Ljubljana, tel. 061/311-634, faks
061/315-583.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotav-
ljanjem sposobnosti.

Ponudba mora veljati do: 28. november
1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 11. oktober 1998.

Klinični center Ljubljana

Ob-4641
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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 Romana Berniak, dipl. inž., Titova c.
38, Maribor, tel. 062/44-252, faks
062/104-444.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izbira izvajalca za
izgradnjo KKO Ptuj – smer Vičava, Oreš-
je.

3. Orientacijska vrednost naročila:
25,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 3 mesece, začetek 5. 10.
1998 in zaključek 25. 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 7. 8. 1998 do
8. ure, na naslov: Telekom Slovenije, PE
Maribor, prevzemnik vložišče, Titova c. 38,
2001 Maribor, tel. 062/44-414, faks
062/104-444.
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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 7. 8. 1998
ob 10. 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, sejna so-
ba.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 29. 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, soba št. 006.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 4. 8. 1998 za 10.000 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 Romana Berniak, dipl. inž., Titova c.
38, Maribor, tel. 062/44-252, faks
062/104-444.

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

Ponudba mora veljati do: 17. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 4. 9. 1998.

Ob-4642
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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 Šmartno pri Slovenj Grad-
cu – smer Tomaška in Turiška vas.

3. Orientacijska vrednost naročila:
10,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 3 mesece, začetek 30. 10.
1998 in zaključek 10. 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 4. 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 10. 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, sejna so-
ba.

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, soba št. 006.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 28. 7. 1998 za 10.000 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: 17. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 28. 8. 1998.

Ob-4643
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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 Ferdinand Šen, dipl. inž., Titova c.
38, Maribor, tel. 062/44-250, faks
062/104-444.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izbira izvajalca za
preusmeritev KKO v novo TC Rogoznica
Ptuj.

3. Orientacijska vrednost naročila:
28,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 3 mesece, začetek 1. 9.
1998 in zaključek 1. 12. 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 7. 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 7. 8. 1998
ob 11. 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, sejna so-
ba.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 29. 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, soba št. 006.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 4. 8. 1998 za 10.000 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 Ferdinand Šen, dipl. inž., Titova c.
38, Maribor, tel. 062/44-250, faks
062/104-444.

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

Ponudba mora veljati do: 17. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 4. 9. 1998.

Ob-4644
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 Komunala Kranj, p.o.,
Mirka Vadnova 1, Kranj, tel. 064/300-410,
faks 064/242-449.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: ročni izkop pri vzdr-

ževalnih in intervencijskih delih na jav-
nem vodovodnem sistemu.

3. Orientacijska vrednost naročila:
21,000.000 SIT.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 5. 8. 1998 do
12. ure, na naslov: Javno podjetje Komuna-
la Kranj, p.o., prevzemnik tajništvo, Mirka
Vadnova 1, 4000 Kranj, tel. 064/340-410.

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
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Javno odpiranje ponudb bo 5. 8. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Javno podjetje Ko-
munala Kranj, p.o., odpiranje vodi Andrej
Šter, Mirka Vadnova 1, Kranj, tel.
064/340-410.

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: Javno Podjetje Komunala
Kranj, p.o., kont. oseba Jože Gašperih, Ko-
roška c. 41, Kranj, tel. 064/211-246, faks
064/211-246.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 3. 8. 1998 za 2.000 SIT.

Način plačila: gotovinsko pri blagajni na-
ročnika  na naslovu: Mirka Vadnova 1, Kranj.

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

čila: 26. 8. 1998.
Javno podjetje Komunala Kranj, p.o

.

Ob-4645
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Mestna občina Murska Sobota, kont.
oseba Viher Jožica, Kardoševa 2, Murska
Sobota, tel. 069/31-000, faks 21-861, so-
ba št. 20.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: gradnja povezoval-
nega vodovoda Murska Sobota–Bakov-
ci – I. faza.

3. Orientacijska vrednost naročila:
21,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: 2 me-
seca.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji, ugodna cena in plačilni pogoji,
roki izpolnjevanja dosedaj sklenjenih
ponudb.

Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštev-
ane preference za domače ponudnike v
višini 10%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 6. 8. 1998 do
12. ure, na naslov: Mestna občina Murska
Sobota, prevzemnik Viher Jožica, Kardoše-
va 2, 9000 Murska Sobota, tel.
069/31-000, faks 21-861, soba št. 20.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 6. 8. 1998
ob 12.30 na naslovu: Mestna občina Mur-
ska Sobota, odpiranje vodi Nada Cvet-
ko-Török, d.i.g., Kardoševa 2, Murska So-
bota, tel. 069/31-000, faks 21-861, soba
št. 25.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 21. 8. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Mestna občina Murska So-
bota, kont. oseba Viher Jožica, Kardoševa
2, Murska Sobota, tel. 069/31-000, faks
21-861, soba št. 20.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 3. 8. 1998 za 3.000 SIT.

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

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 6. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 28. 8. 1998.
Mestna občina Murska Sobota

Ob-4646
Na podlagi tretjega odstavka 41. člena

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava
RS za varstvo narave, Ljubljana, Vojkova 1b,
kont. oseba Ada Štravs Brus, dipl. inž., Voj-
kova 1b, Ljubljana, tel. 061/178-44-38,
faks 061/178-40-52, soba št. 221, e-mail
ADA.STRAVS-BRUS@MOPUVN.SIGOV.MAIL.SI.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: institucionalna ure-

ditev vodnega gospodarstva v Sloveniji.
3. Orientacijska vrednost naročila:

2,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 3 mesece.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

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

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

6. Rok, v katerem lahko ponudniki
predložijo ponudbe

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 13. 8. 1998 do
12. ure, na naslov: MOP, Uprava RS za
varstvo narave, prevzemnik Jelka Šimenc
(vložišče uprave), Vojkova 1b, 1000 Ljub-
ljana, tel. 061/178-44-09, faks
061/178-40-52, soba št. P13.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 17. 8. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Ljubljana, Vojko-
va 1b, MOP, Uprava RS za varstvo nara-
ve, odpiranje vodi Ada Štravs-Brus, dipl. inž.
gradbeništva, Vojkova 1b, Ljubljana,
tel. 061/178-44-38, faks 061/178-40-52,
soba št. 221, e-mail
ADA.STRAVS-BRUS@MOPUVN.SIGOV.MAIL.SI.

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

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

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: MOP, Uprava RS za varstvo
narave, kont. oseba Vesna Plemelj, Vojkova
1b, Ljubljana, tel. 061/178-44-33, faks
061/178-40-52, soba št. 217, e-mail
VESNA.PLEMELJ@MOPUVN.SIGOV.MAIL.SI.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 13. 8. 1998 do 10. ure.

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: 25. 9. 1998.

Ob-4647
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: MOP, Uprava RS za varstvo narave in
Občine Ajdovščina, Nova Gorica, Idrija, Vi-
pava, Kanal, kont. oseba Ada Štravs-Brus,
dipl. inž., gradb., Vojkova 1b, Ljubljana, tel.
061/178-44-38, faks 061/178-40-52, so-
ba št. 221, e-mail
ADA.STRAVS-BRUS@MOPUVN.SIGOV.MAIL.SI.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: strokovne podlage

za varovanje kraških vodnih virov Trnov-
sko–Banjške planote.

3. Orientacijska vrednost naročila:
8,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 9 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 ne bodo upo-
števane preference za domače ponudnike.

6. Rok, v katerem lahko ponudniki
predložijo ponudbe

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 13. 8. 1998 do
12. ure, na naslov: MOP, Uprava RS za
varstvo narave, prevzemnik Jelka Šimenc
(vložišče uprave), Vojkova 1b, 1000 Ljub-
ljana, tel. 061/178-44-09, faks
061/178-40-52, soba št. P13.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 18. 8. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Ljubljana, Vojkova
1b, MOP, Uprava RS za varstvo narave,
odpiranje vodi Ada Štravs-Brus, dipl. inž.
gradb., Vojkova 1b, Ljubljana, tel.
061/178-44-38, faks 061/178-40-52, so-
ba št. 221, e-mail
ADA.STRAVS-BRUS@MOPUVN.SIGOV.MAIL.SI.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 2. 9. 1998.
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9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: MOP, Uprava RS za varstvo
narave, Ljubljana, Vojkova 1b, kont. oseba
Vesna Plemelj, Vojkova 1b, Ljubljana, tel.
061/178-44-33, faks 061/178-40-52, so-
ba št. 217, e-mail
VESNA.PLEMELJ@MOPUVN.SIGOV.MAIL.SI.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 13. 8. 1998 do 10. ure.

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: 25. 9. 1998.

Ob-4648
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: MOP, Uprava RS za varstvo narave Ljub-
ljana, Vojkova 1b, kont. oseba Ada
Štravs-Brus, dipl. inž., gradb., Vojkova 1b,
Ljubljana, tel. 061/178-44-38, faks
061/178-40-52, soba št. 221, e-mail
ADA.STRAVS-BRUS@MOPUVN.SIGOV.MAIL.SI.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine:
1. strokovne podlage s področja vo-

da za potrebe prostorskega plana RS -
elementi vodnega gospodarstva,

2. digitalna prostorska baza zaščite-
nih območij vodnih virov RS,

3. koncept ureditve Savinje za odsek
Celje–Laško do izliva v Savo,

4. hidrološka študija Pesnice (nove-
lacija v povezavi z načrtovano avtoce-
sto),

5. strokovne podlage za oceno mož-
nosti rabe ovodenelih, opuščenih povr-
šinskih kopov v namene gospodarske
rabe (ribogojstvo, rekreacija, namaka-
nje, drugo), njihovih sonaravnih uredi-
tev in sanacij,

6. optimizacija in novelacija ureditev,
povezanih z zagotavljanjem poplavne
varnosti naselja Vipava, tudi v povezavi
z načrtovano avtocesto,

7. določitev izhodiščnih parametrov
za vrednotenje napredovanja erozijskih
procesov strmih bregov vodotokov – ka-
njon Kokre,

8. načrt gospodarjenja z zadrževalni-
ki in zbiralniki vode – kriteriji in elemen-
ti vsebin,

9. priprava agregiranih podatkov in
izdelava kataloga podatkov potrebnih za
izdelavo vodnogospodarskih osnov in
načrtov Republike Slovenije.

3. Orientacijska vrednost posameznega
naročila

Ad.1: 8,000.000 SIT,
Ad.2: 2,500.000 SIT,
Ad.3: 2,500.000 SIT,
Ad.4: 4,000.000 SIT,
Ad.5: 2,800.000 SIT,
Ad.6: 2,500.000 SIT,
Ad.7: 2,400.000 SIT,
Ad.8: 3,000.000 SIT,
Ad.9: 3,800.000 SIT.

4. Dobavni rok
Ad.1: 6 mesecev,
Ad.2: 3 mesece,
Ad.3: 6 mesecev,
Ad.4: 6 mesecev,
Ad.5: 5 mesecev,
Ad.6: 3 mesece,
Ad.7: 3 mesece,
Ad.8: 4 mesece,
Ad.9: 3 mesece.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

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

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

6. Rok v katerem lahko ponudniki
predložijo ponudbe

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 13. 8. 1998 do
12. ure, na naslov: MOP, Uprava RS za
varstvo narave, prevzemnik Jelka Šimenc
(vložišče uprave), Vojkova 1b, 1000 Ljub-
ljana, tel. 061/178-44-09, faks
061/178-40-52, soba št. P13.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 17. 8. 1998
ob 13. uri, na naslovu: Ljubljana, Vojkova
1b, MOP, Uprava RS za varstvo narave,
odpiranje vodi Ada Štravs-Brus, dipl. inž.
gradb., Vojkova 1b, Ljubljana, tel.
061/178-44-38, faks 061/178-40-52, so-
ba št. 221, e-mail
ADA.STRAVS-BRUS@MOPUVN.SIGOV.MAIL.SI.

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

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

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: MOP, Uprava RS za varstvo
narave, Ljubljana, Vojkova 1b, kont. oseba
Vesna Plemelj, Vojkova 1b, Ljubljana, tel.
061/178-44-33, faks 061/178-40-52, so-
ba št. 217, e-mail
VESNA.PLEMELJ@MOPUVN.SIGOV.MAIL.SI.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 13. 8. 1998 do 10. ure.

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: 25. 9. 1998.
Ministrstvo za okolje in prostor

Uprava RS za varstvo narave

Ob-4649
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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, družino in socialne
zadeve, kont. oseba Marijan Lačen, Center
144, Črna na Koroškem, tel.
0602/38-110, faks 0602/38-163.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: investicijsko vzdrže-
valna dela v Centru za usposabljanje,
delo in varstvo Črna na Koroškem.

3. Orientacijska vrednost naročila:
11,000.000 SIT.

4. Rok dokončanja del: zaključek
31. 10. 1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 7. 8. 1998 do
11. ure, na naslov: Ministrstvo za delo, dru-
žino in socialne zadeve, prevzemnik Darja
Naglič, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, tel.
178-3430, faks 178-3377, 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 10. 8. 1998,
ob 13. uri, na naslovu: Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve, odpiranje vodi
Vida Kovačevič-Slemenšek, Kotnikova 5,
Ljubljana, faks 178-3377.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 14. 9. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo:Center za usposabljanje, de-
lo in varstvo Črna na Koroškem, kont. ose-
ba Marijan Lačen, Center 144, Črna na Ko-
roškem, tel. 0602/38-110, faks
0602/38-163.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 25. 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: 30. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 18. 9. 1998.

Ob-4650
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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, družino in socialne
zadeve, kont. oseba Marijan Lačen, Center
144, Črna na Koroškem, tel.
0602/38-110, faks 0602/38-163.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izgradnja prostorov
na obstoječem objektu za strokovne de-
javnosti CUDV, Črna na Koroškem.

3. Orientacijska vrednost naročila:
18,000.000 SIT.
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4. Rok dokončanja del: zaključek 31.
10. 1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 7. 8. 1998 do
12. ure, na naslov: Ministrstvo za delo, dru-
žino in socialne zadeve, prevzemnik Darja
Naglič, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, tel.
178-3430, faks 178-3377, 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 7. 8. 1998,
ob 14. uri, na naslovu: Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve, odpiranje vodi
Vida Kovačevič-Slemenšek, Kotnikova 5,
Ljubljana, faks 178-3377.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 14. 9. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo:Center za usposabljanje, de-
lo in varstvo kont. oseba Marijan Lačen,
Center 144, Črna na Koroškem, tel.
0602/38-110, faks 0602/38-163.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 25. 7. 1998.

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: 30. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 18. 9. 1998.
Ministrstvo za delo,

družino in socialne zadeve

Ob-4651
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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, družino in socialne
zadeve, kont. oseba Minka Škantar, Šer-
cerjeva 35, Radovljica, tel. 064/714-171,
faks 064/714-193.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: sanacija objekta
Doma dr. Janka Benedika Radovljica.

3. Orientacijska vrednost naročila:
11,000.000 SIT.

4. Rok dokončanja del: zaključek 31.
10. 1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 7. 8. 1998 do
10. ure, na naslov: Ministrstvo za delo, dru-
žino in socialne zadeve, prevzemnica Darja
Naglič, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, tel.
178-34-30, faks 178-33-77, soba št. 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 7. 8. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve, odpiranje vodi
Bojana Wraber, Kotnikova 5, Ljubljana, faks
178-33-77.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 14. 9. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Dom dr. Janka Benedika,
kont. oseba Minka Škantar, Šercerjeva 35,
Radovljica.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 25. 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: 30. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 18. 9. 1998.

Ob-4652
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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, družino in socialne
zadeve, kont. oseba Drago Kolenc, Kotni-
kova 5, Ljubljana, tel. 061/178-34-12, faks
061/178-34-22, soba št. 25.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nakup poslovnih

prostorov CSD Trbovlje.
3. Orientacijska vrednost naročila:

70,500.000 SIT.
4. Rok dokončanja del: zaključek

31. 10. 1999.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 31. 8. 1998 do
11. ure, na naslov: Ministrstvo za delo, dru-
žino in socialne zadeve, prevzemnica Darja
Naglič, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, tel.
178-34-30, faks 178-33-77, soba št. 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. 8. 1998
ob 14. uri, na naslovu: Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve, odpiranje vodi
Drago Kolenc, Kotnikova 5, Ljubljana, tel.
178-34-12, faks 178-33-77.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 14. 9. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve, kont. oseba Drago Ko-
lenc, Kotnikova 5, Ljubljana, tel.
178-34-12, faks 178-34-22, soba št. 25.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 25. 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: 31. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 18. 9. 1998.

Ob-4653
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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, družino in socialne
zadeve, kont. oseba Dunja Bubanj, Kotni-
kova 5, Ljubljana, tel. 061/178-34-09, faks
061/178-34-22, soba št. 37.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: prenova prostorov
in vmesna dozidava objekta Zavoda dr.
Marijana Borštnarja – Enota Maribor.

3. Orientacijska vrednost naročila:
96,000.000 SIT.

4. Rok dokončanja del: zaključek 30.
11. 1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 1. 9. 1998 do
12. ure, na naslov: Ministrstvo za delo, dru-
žino in socialne zadeve, prevzemnica Darja
Naglič, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, tel.
178-34-30, faks 178-33-77, soba št. 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 1. 9. 1998
ob 14. uri, na naslovu: Ministrstvo za delo,
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družino in socialne zadeve, odpiranje vodi
Damjana Peterlin, Kotnikova 5, Ljubljana,
faks 178-33-77.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 14. 9. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve, kont. oseba Dunja Bu-
banj, Kotnikova 5, Ljubljana, tel.
178-34-09, faks 178-34-22, soba št. 37.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 25. 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: 30. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 18. 9. 1998.

Ob-4654
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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, družino in socialne
zadeve, kont. oseba Vladuška Cimperman,
Kotnikova 5, Ljubljana, tel.
061/178-33-80, faks 061/178-34-22,
soba št. 44.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: adaptacija in grad-
nja prizidka objekta VDC Murska Sobo-
ta.

3. Orientacijska vrednost naročila:
44,000.000 SIT.

4. Rok dokončanja del: zaključek 31.
10. 1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 6. 8. 1998 do
11. ure, na naslov: Ministrstvo za delo, dru-
žino in socialne zadeve, prevzemnica Darja
Naglič, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, tel.
178-34-30, faks 178-33-77, soba št. 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 6. 8. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve, odpiranje vodi
Vladuška Cimperman, Kotnikova 5, Ljublja-
na, tel. 178-33-80, faks 178-33-77, soba
št. 44.

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: Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve, kont. oseba Vladuška
Cimperman, Kotnikova 5, Ljubljana, tel.
178-33-80, faks 178-34-22, soba št. 44.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 25. 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: 30. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 4. 9. 1998.

Ob-4655
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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, družino in socialne
zadeve, kont. oseba Dunja Bubanj, Kotni-
kova 5, Ljubljana, tel. 061/178-34-09, faks
061/178-34-22, soba št. 37.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: sanacija objekta Do-
ma Škofljica – Enota Centra Dolfke Bošt-
jančič.

3. Orientacijska vrednost naročila:
50,000.000 SIT.

4. Rok dokončanja del: zaključek 31.
10. 1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 1. 9. 1998 do
10. ure, na naslov: Ministrstvo za delo, dru-
žino in socialne zadeve, prevzemnica Darja
Naglič, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, tel.
178-34-30, faks 178-33-77, soba št. 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 1. 9. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve, odpiranje vodi
Damjana Peterlin, Kotnikova 5, Ljubljana,
faks 178-33-77.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 14. 9. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve, kont. oseba Dunja Bu-
banj, Kotnikova 5, Ljubljana, tel.
178-34-09, faks 178-33-22, soba št. 37.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 25. 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: 30. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 18. 9. 1998.

Ob-4656
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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, družino in socialne
zadeve, kont. oseba Violeta Bertalanič, Dr.,
Vrbnjaka 1, Murska Sobota, tel.
069/32-609, faks 069/32-630.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: sanacija toplovoda
do Doma starejših Rakičan.

3. Orientacijska vrednost naročila:
12,000.000 SIT.

4. Rok dokončanja del: zaključek 31.
10. 1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 7. 8. 1998 do
13. ure, na naslov: Ministrstvo za delo, dru-
žino in socialne zadeve, prevzemnica Darja
Naglič, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, tel.
178-34-30, faks 178-33-77, soba št. 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 10. 8. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve, Kotnikova 5,
Ljubljana, faks 178-33-77.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 14.9. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Dom starejših Rakičan,
kont. oseba Violeta Bertalanič, Dr. Vrbnjaka
1, 9000 Murska Sobota, tel. 069/32-648,
faks 069/32-630.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 25. 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: 30. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 18. 9. 1998.
Ministrstvo za delo,

družino in socialne zadeve
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Št. 557/98 Ob-4657
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Osnovna šola Brežice, kont. oseba Mi-
lena Jesenko, Levstikova 18, Brežice, tel.
0608/660-200, faks 660-204.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: oprema učilnic in te-

lovadnice.
3. Orientacijska vrednost naročila:

5,500.000 SIT.
4. Dobavni rok: 1 mesec, suksesivno do

31. 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.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 5. 8. 1998 do
10. ure, na naslov: Osnovna šola Brežice,
Levstikova 18, 8250 Brežice, tel.
0608/660-200, faks 660-204.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 7. 8. 1998
ob 9. uri, na naslovu: zbornica Osnovne
šole Brežice, odpiranje vodi Drago Sotler,
Levstikova 18, Brežice, tel.
0608/660-200, faks 660-204, zbornica.

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: Osnovna šola Brežice, kont.
oseba Milena Jesenko,  Levstikova 18, Bre-
žice, tel. 0608/660-200, faks 660-204.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 24. 7. 1998 za 3.000 SIT.

Način plačila: na žiro račun številka:
51620-603-31338.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Predvideni datum objave dodelitve

naročila: 14. 8. 1998.
Osnovna šola Brežice

Ob-4658
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Igor
Tomažič, dipl. inž. rud., Trg revolucije 12,
Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642.

2. Predmet javnega naročila: blago.

Navedba vsebine: nabava transporter-
ja z gumi trakom širine 1.000 mm.

3. Orientacijska vrednost naročila:
50,000.000 SIT.

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.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 17. 8. 1998 do
8. ure, na naslov: RTH, d.o.o., prevzemnik
Marjana Žagar, Trg revolucije 12, 1420 Tr-
bovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642, inv. odd.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 17. 8. 1998
ob 11. uri, na naslovu: RTH, d.o.o., odpira-
nje vodi Igor Tomažič, dipl. inž. rud., Trg
revolucije 12, Trbovlje, tel. 0601/26-144,
faks 0601/26-642, inv. odd.

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

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

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: RTH, d.o.o., kont. oseba
Marjana Žagar, Trg revolucije 12, Trbovlje,
tel. 0601/26-144, faks 0601/26-642, inv.
odd.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 7. 8. 1998 za 15.000 SIT.

Način plačila: nakazilo na žiro račun
RTH, d.o.o., na račun številka:
52700-601-18647 pri APP Trbovlje.

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

Ponudba mora veljati do: 11. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 11. 9. 1998.
RTH, d.o.o., Trbovlje

Št. 30-6/98 Ob-4663
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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: Belokranjski muzej Metlika, kont. osebi
Leon Gregorčič, Majda Kadič, Trg svobode
4, Metlika, tel. 068/58-177, faks
068/58-177.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: prenova strehe in
ostrešja Metliškega gradu.

3. Orientacijska vrednost naročila:
111,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 10. 9. 1998 in zaključek 31. 12. 1998.

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

vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 20. 8. 1998 do
14. ure, na naslov: Belokranjski muzej Me-
tilika, prevzemnik Leon Gregorčič, Majda
Kadič, Trg svobode 4, 8330 Metlika, tel.
068/58-177, faks 068/58-177.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 24. 8. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Belokranjski muzej
Metlika, odpiranje vodi Jože Mihelčič, Trg
svobode 4, Metlika, tel. 068/58-177, faks
068/58-177.

7. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Belokranjski muzej Metlika,
kont. osebi Leon Gregorčič, Majda Kadič,
Trg svobode 4, Metlika, tel. 068/58-177,
faks 068/58-177.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 10. 8. 1998 za 15.000 SIT.

Način plačila: virman na račun številka:
52130-603-34051.

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. 11. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 4. 9. 1998.
Naročnik si pridržuje pravico možnosti

pogajanja s ponudniki v postopku priprave
analize ponudb, oziroma lahko zahteva do-
datne podatke.

Naročnik bo izbral najugodnejšega po-
nudnika in z njim sklenil pogodbo v vredno-
sti, ki jo za leto 1998 zagotavlja proračun
Ministrstva za kulturo in Občine Metlika.

Belkoranjski muzej Metlika

Št. 39-390-1-2/98 Ob-4664
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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: Splošna bolnišnica Brežice, kont. ose-
ba Tone Zorko, dipl. soc., Černelčeva 15,
Brežice, tel. 0608/668-101, faks
0608/668-110.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: mamografski apa-

rat.
3. Orientacijska vrednost naročila:

10,200.000 SIT.
4. Dobavni rok: 30 dni.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

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

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upo-
števane preference za domače ponudnike.
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Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 6. 8. 1998 do
10. ure, na naslov: Splošna bolnišnica Bre-
žice, prevzemnik tajništvo, Černelčeva 15,
8250 Brežice, tel. 0608/668-100, faks
0608/668-110.

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 11. uri, na naslovu: Splošna bolnišnica
Brežice, odpiranje vodi Zvone Ilovar, Čer-
nelčeva 15, Brežice, tel. 0608/668-100,
faks 0608/668-110, sejna soba.

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

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

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Splošna bolnišnica Breži-
ce, kont. oseba Milena Gramc, Černelčeva
15, Brežice, tel. 0608/668-100, faks
0608/668-110.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 4. 8. 1998 za 5.000 SIT na podlagi
enodnevne predhodne najave po faksu.

Način plačila: virmansko, na račun šte-
vilka: 51620-603-31177 s pripisom za ma-
mograf. Ob dvigu razpisne dokumentacije
je treba predložiti potrdilo o vplačilu.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 1. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 31. 8. 1998.

Št. 39-390-1-2/98 Ob-4665
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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 Splošna bolnišnica Brežice, kont.
oseba Tone Zorko, dipl. soc., Černelčeva
15, Brežice, tel. 0608/668-101, faks
0608/668-110.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: adaptacija prosto-
rov za ureditev ambulante za bolezni
dojk – gradbena dela, instalacijska de-
la, krovska dela in oprema.

3. Orientacijska vrednost naročila:
15,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 40 dni začetek 31. 8. 1998
in zaključek 10. 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 6. 8. 1998 do
10. ure, na naslov: Splošna bolnišnica Bre-
žice, prevzemnik tajništvo, Černelčeva 15,
8250 Brežice, tel. 0608/668-100, faks
0608/668-110.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 7. 8. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Splošna bolnišnica
Brežice, odpiranje vodi Zvone Ilovar, Čer-
nelčeva 15, Brežice, tel. 0608/668-100,
faks 0608/668-110, sejna soba.

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

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

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Splošna bolnišnica Breži-
ce, kont. oseba Milena Gramc, Černelčeva
15, Brežice, tel. 0608/668-100, faks
0608/668-110, tajništvo.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 4. 8. 1998 za 10.000 SIT na podlagi
enodnevne predhodne najave po faksu.

Način plačila: virmansko, na račun šte-
vilka: 51620-603-31177 s pripisom za
adaptacijo. Ob dvigu razpisne dokumenta-
cije je treba predložiti potrdilo o vplačilu.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 1. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 31. 8. 1998.
Splošna bolnišnica Brežice

Ob-4666
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Pošta Slovenije, d.o.o.,  kont. oseba
Peter Hometer, Slomškov trg 10, Maribor,
tel. 062/449-200, faks 062/449-2311, III.
nadstr.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nabava 181 kosov

elektronskih tehtnic.
3. Orientacijska vrednost naročila:

60,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek 20. 9. 1998 in 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 18. 8. 1998 do
12. ure, na naslov: Pošta Slovenije, d.o.o.,
prevzemnik Peter Hometer, Slomškov trg

10, 2000 Maribor, tel. 062/449-200, faks
062/449-2311, III. nadstr.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 19. 8. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Pošta Slovenije,
d.o.o., odpiranje vodi Komisija za izbor,
Slomškov trg 10, Maribor, tel.
062/449-200, faks 062/449-2311, sejna
soba, III. nadstr.

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

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

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Pošta Slovenije, d.o.o.,
kont. oseba Peter Hometer, Slomškov trg
10, Maribor, tel. 062/449-200, faks
062/449-2311, III. nadstr.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 3. 8. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: na račun številka:
51800-601-180.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

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

čila: 11. 9. 1998.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Ob-4660
Na podlagi 18. člena zakona o javnih

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

javni razpis
za izvedbo gradbenih del za zajem
pitne vode na Hudinji nad Vitanjem
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Mestna občina Celje, Trg celjskih kne-
zov 9, Celje.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izvedba gradbenih
del za zajem pitne vode na Hudinji nad
Vitanjem.

3. Orientacijska vrednost naročila:
14,000.000 SIT.

4. Predvideni pričetek del: 15 dni po iz-
boru izvajalca, konec v dveh mesecih (okto-
ber 1998).

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– ponudbena cena,
– reference pri tovrstnih delih,
– fiksnost cen,
– plačilni pogoji,
– druge ugodnosti.
6. Rok za predložitev ponudb
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo

predložene najkasneje do 10. 8. 1998 do
12. ure, ne glede na način predložitve, na
naslov: Mestna občina Celje, Komunalna
direkcija, Prešernova 27/II, 3000 Celje.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena “Ne odpiraj – Ponudba za izvedbo
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gradbenih del za zajem pitne vode na Hudi-
nji nad Vitanjem”.

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

Javno odpiranje ponudb bo 11. 8. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Mestna občina Ce-
lje, Komunalna direkcija, Prešernova 27/II,
Celje, v sejni sobi.

Predstavniki ponudnikov morajo predlo-
žiti strokovni komisiji, ki bo vodila odpiranje,
pooblastila za zastopanje.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje v 45 dneh od odpiranja po-
nudb.

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

Ponudniki lahko dvignejo razpisno doku-
mentacijo z razpisnimi pogoji, od dneva ob-
jave v Uradnem listu RS pa do vključno 27.
7. 1998 med 8. in 10. uro, na naslovu:
Vodovod-Kanalizacija, d.o.o., Lava 2a, Ce-
lje – tajništvo.

Razpisno dokumentacijo lahko zaintere-
sirani ponudniki lahko dvignejo s potrdilom
o plačilu stroškov razmnoževanja v višini
5.000 SIT, katerega plačajo na ŽR Vodo-
vod-Kanalizacija, d.o.o., Lava 2a, Celje, šte-
vilka: 50700-601-105256 pri Agenciji RS
za plačilni promet, enota Celje.

10. Ostali podatki
Morebitne dodatne informacije v zvezi s

predmetnim javnim naročilom se dobijo pri
Marku Planinšku, dipl. inž, na VO-KA Celje,
tel. 063/425-03-15.

Ob-4661
Na podlagi 18. člena zakona o javnih

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za
izvedbo gradbenih del za vodovod

Visoko–Kalše
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Mestna občina Celje, Trg celjskih kne-
zov 9, Celje.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izvedba gradbenih
del za vodovod Visoko–Kalše (cevovod,
črpališče in rezervoar).

3. Orientacijska vrednost naročila:
40,000.000 SIT.

4. Predvideni pričetek del: september
1998, konec decembra 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– ponudbena cena,
– reference pri tovrstnih delih,
– fiksnost cen,
– plačilni pogoji,
– druge ugodnosti.
6. Rok za predložitev ponudb
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo

predložene najkasneje do 17. 8. 1998 do
12. ure, ne glede na način predložitve, na
naslov: Mestna občina Celje, Komunalna
direkcija, Prešernova 27/II, 3000 Celje.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena “Ne odpiraj – Ponudba za izvedbo
gradbenih del za vodovod Visoko–Kalše”.

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

Javno odpiranje ponudb bo v torek 18.
8. 1998 ob 9. uri, na naslovu: Mestna obči-
na Celje, Komunalna direkcija, Prešernova
27/II, Celje, v sejni sobi.

Predstavniki ponudnikov morajo predlo-
žiti strokovni komisiji, ki bo vodila odpiranje,
pooblastila za zastopanje.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje v 45 dneh od odpiranja po-
nudb.

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

Ponudniki lahko dvignejo razpisno doku-
mentacijo z razpisnimi pogoji, od dneva ob-
jave v Uradnem listu RS pa do vključno 27.
7. 1998 med 8. in 10. uro, na naslovu:
Vodovod-Kanalizacija, d.o.o., Lava 2a, Ce-
lje – tajništvo.

Razpisno dokumentacijo lahko zaintere-
sirani ponudniki dvignejo s potrdilom o pla-
čilu stroškov razmnoževanja v višini 5.000
SIT, katerega plačajo na ŽR Vodovod-Kana-
lizacija, d.o.o., Lava 2a, Celje, številka:
50700-601-105256 pri Agenciji RS za pla-
čilni promet, enota Celje.

10. Ostali podatki
Morebitne dodatne informacije v zvezi s

predmetnim javnim naročilom se dobijo pri
Marku Planinšku, dipl. inž, na VO-KA Celje,
tel. 063/425-03-15 in Marjani Jerman, inž.,
na VO-KA Celje, tel. 063/425-03-49.

Ob-4662
Na podlagi 18. člena zakona o javnih

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za

izdelavo strokovnih podlag za izvedbo
postopka za dodelitev koncesije za

izkoriščanje pitne vode v Bukovljah pri
Stranicah

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Mestna občina Celje, Trg celjskih kne-
zov 9, Celje in Ministrstvo za okolje in pro-
stor, Uprava RS za varstvo narave, Vojkova
cesta 1b, Ljubljana.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izdelava strokovnih
podlog za izvedbo postopka za podeli-
tev koncesije za izkoriščanje pitne vode
v Bukovljah pri Stranicah.

3. Orientacijska vrednost naročila:
3,000.000 SIT.

4. Predvideni pričetek del: september
1998, konec december 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– ponudbena cena,
– reference pri tovrstnih delih,
– fiksnost cen,
– plačilni pogoji,
– druge ugodnosti.
6. Rok za predložitev ponudb
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo

predložene najkasneje do 10. 8. 1998 do
12. ure, ne glede na način predložitve, na

naslov: Mestna občina Celje, Komunalna
direkcija, Prešernova 27/II, 3000 Celje.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena “Ne odpiraj – Ponudba za izdelavo
strokovnih podlog za izvedbo postopka za
podelitev koncesije za izkoriščanje pitne vo-
de v Bukovljah pri Stranicah”.

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

Javno odpiranje ponudb bo 11. 8. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Mestna občina Celje,
Komunalna direkcija, Prešernova 27/II, Ce-
lje, v sejni sobi.

Predstavniki ponudnikov morajo predlo-
žiti strokovni komisiji, ki bo vodila odpiranje,
pooblastila za zastopanje.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje v 45 dneh od odpiranja po-
nudb.

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

Ponudniki lahko dvignejo razpisno doku-
mentacijo z razpisnimi pogoji, od dneva ob-
jave v Uradnem listu RS pa do vključno 27.
7. 1998 med 8. in 10. uro, na naslovu:
Vodovod-Kanalizacija, d.o.o., Lava 2a, Ce-
lje – tajništvo.

Razpisno dokumentacijo lahko zaintere-
sirani ponudniki lahko dvignejo s potrdilom
o plačilu stroškov razmnoževanja v višini
3.000 SIT, katerega plačajo na ŽR Vodo-
vod-Kanalizacija, d.o.o., Lava 2a, Celje, šte-
vilka: 50700-601-105256 pri Agenciji RS
za plačilni promet, enota Celje.

10. Ostali podatki
Morebitne dodatne informacije v zvezi s

predmetnim javnim naročilom se dobijo pri
Marku Planinšku, dipl. inž, na VO-KA Celje,
tel. 063/425-03-15.

Mestna občina Celje

Ob-4667
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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 Zdenka Pahor, Erjavčeva 20,
Nova Gorica, tel. 065/22-811, faks
065/25-939.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: sanacija apartmajev
v naselju Dramalj pri Crikvenici v Re-
publiki Hrvaški.

3. Orientacijska vrednost naročila:
10,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 3 mesece, začetek 15. 9.
1998, zaključek 15. 12. 1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 11. 8. 1998 do
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10. ure, na naslov: Soške elektrarne Nova
Gorica, d.o.o., prevzemnik tajništvo podjet-
je, 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 11. 8. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Soške elektrarne
Nova Gorica, d.o.o., odpiranje vodi Zdenka
Pahor, 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 2. 9. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Soške elektrarne Nova Go-
rica, d.o.o., kont. oseba Zdenka Pahor, Er-
javčeva 20, Nova Gorica, tel. 065/22-811,
faks 065/25-939.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 24. 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: 15. 12. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

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

Ob-4668
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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 Kidričevo, kont. oseba tajnik Ob-
činske uprave občine Kidričevo, Janko Her-
tiš, Borisa Kraigherja 25, Kidričevo, tel.
062/796-112, faks 061/796-339.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izbira izvajalca za
prizidek in nadzidava Osnovne šole Ki-
dričevo.

3. Orientacijska vrednost naročila:
76,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 21. 9. 1998 in/ali zaključek 31. 12.
1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 19. 8. 1998 do
12. ure, na naslov: Občina Kidričevo, prev-
zemnik občinska uprava, Borisa Kraigherja
25, 2325 Kidričevo, tel. 062/796-112,
faks 062/796-339.

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 21. 8. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Občina Kidričevo,
odpiranje vodi predsednik komisije, Borisa
Kraigherja 25, Kidričevo, tel.
062/796-112, faks 062/796-339.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 11. 9. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Kidričevo, kont.
osebi Zdenka Frank, Zdenka Bosak, Borisa
Kraigherja 25, Kidričevo, tel.
062/796-112, faks 062/796-339.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 7. 8. 1998 za 20.000 SIT.

Način plačila: virman – predložitev potr-
dila o plačilu na račun številka:
52400-630-20759, davčna številka:
93796471.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Občina Kidričevo, kont. osebe Janko
Hetriš, Igor Premužič, Anica Drevenšek, Bo-
risa Kraigherja 25, Kidričevo, tel.
062/796-112, faks 062/796-339.

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: 30. 9. 1998.
Občinska uprava občine Kidričevo

Št. 110/98 Ob-4669
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Mestna občina Celje – Komunalna di-
rekcija, kont. oseba Anatolij Sazonov, inž.
gradb., Prešernova ul. št. 27, Celje, tel.
063/484-822.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: posodobitev dela
ceste št. LC 03803 (soba št. L2322)
Vrh–Loče, KS Šmartno v Rožni dolini,
Celje.

3. Orientacijska vrednost naročila:
14 mio SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 1 mesec ali 30 dni, zače-
tek 14. 8. 1998 in/ali zaključek 14. 9.
1998.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 6. 8. 1998 do
12. ure, na naslov: Mestna občina Celje,
Komunalna direkcija, prevzemnik tajniš-
tvo/II, Prešernova ul. št. 27, 3000 Celje,

tel. 063/484-822, tajništvo/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 6. 8. 1998
ob 13. uri, na naslovu: Mestna občina Ce-
lje, Komunalna direkcija, odpiranje vodi Bre-
da Kos, jur., Prešernova ul. št. 27, Celje,
tel. 063/484-822, sejna soba /II.

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

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

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: RC – Inženiringi Celje,
d.o.o., kont. oseba Franc Ratej, gr. tehn.,
Oskar Šoster, dipl. ek., XIV. Divizije 14,
Celje, tel. 063/441-144, faks
063/484-820, soba št. 312/III.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 25. 7. 1998 za 3.500 SIT.

Način plačila: na račun številka:
50700-601-13133 Banka Celje, Vodniko-
va 2.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

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

čila: 12. 8. 1998.
Mestna občina Celje
Komunalna direkcija

Ob-4670
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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: Rižanski vodovod Koper, kont. oseba
Hrvatin Boris, Ulica 15. maja št. 13, Koper,
tel. 066/48-60, faks 066/486-120.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: obnova vodovoda
po Allendejevi ulici v Izoli.

3. Orientacijska vrednost naročila:
13,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 45 dni, začetek 15. 9.
1998 in/ali zaključek 31. 10. 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 18. 8. 1998 do
12. ure, na naslov: Rižanski vodovod Ko-
per, prevzemnica Lesjak Liljana, Ulica 15.
maja št. 13, 6000 Koper, tel. 066/48-60,
faks 066/486-120, soba št. 101.

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

Javno odpiranje ponudb bo 18. 8. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Rižanski vodovod
Koper, odpiranje vodi predsednik komisije,
Ulica 15. maja št. 13, Koper, tel.
066/48-60, faks 066/486-120, soba št.
113.

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: Rižanski vodovod Koper,
kont. oseba Lesjak Liljana, Ulica 15. maja
št. 13, Koper, tel. 066/48-60, faks
066/486-120, soba št. 101.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 24. 7. 1998 za 30.000 SIT.

Način plačila: virman na račun številka:
51400-601-11191.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Rižanski vodovod Koper, kont. oseba
Hrvatin Boris, Ulica 15. maja 13, Koper,
tel. 066/486-165, faks 066/486-120, so-
ba št. 111.

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

Ponudba mora veljati do: 31. 12. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 11. 9. 1998.
Rižanski vodovod Koper

Št. 2.0.-3567/98 Ob-4671
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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 Dragan Topič, Kolodvorska
ul. 11, Ljubljana, tel. 061/29-14-578, faks
13-35-150, soba št. 363.

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

Navedba vsebine: zamenjava dotraja-
ne terminalske in komunikacijske opre-
me.

3. Orientacijska vrednost naročila:
27,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 15. 9. 1998 in/ali zaključek 15. 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 24. 8. 1998 do
8.30, na naslov: Slovenske železnice, d.d.,
Infrastruktura, Kolodvorska ul. 11, 1506
Ljubljana, soba št. 205.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 24. 8. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Slovenske železnice,
d.d., Infrastruktura, odpiranje vodi komisija
naročnika, Kolodvorska 11, steklena dvora-
na.

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: Slovenske železnice, d.d.,
Infrastruktura, kont. oseba Dragan Topič,
Kolodvorska ul. 11, Ljubljana, tel.
061/29-14-578, soba 363.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 31. 7. 1998 za 5.000 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: 27. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 4. 9. 1998.
Slovenske železnice, d.d.,

Infrastruktura

Št. 2.0.-3567/98 Ob-4672
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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, kont.
oseba Godec Andrej, dipl. inž., Sekcija
SVTK Celje, Ulica XIV. divizije 2, Celje, tel.
063/29-33-340, faks 063/442-480, III.
nadstropje.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: zavarovanje nivoj-
skega križanja v km 584-889 proge
Zidani Most–Šentilj.

3. Orientacijska vrednost naročila:
40,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 2 meseca ali 60 dni, zače-
tek 1. 10. 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 20. 8. 1998 do
10. ure, na naslov: Slovenske železnice,
d.d., Infrastruktura, Sekcija SVTK Celje,
prevzemnik tajništvo, XIV. divizije 2, 3000
Celje, tel. 063/29-33-340, faks
063/442-480, 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 20. 8. 1998
ob 10.30, na naslovu: Pooblaščenec MPZ

Slovenske železnice, d.d., Infrastruktura,
Sekcija SVTK Celje, odpiranje vodi strokov-
na komisija, Ulica XIV. divizije 2, Celje, tel.
063/29-33-340, faks 063/442-480, III.
nadstropje.

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.,
Infrastruktura, Sekcija SVTK Celje, kont.
oseba Godec Andrej, dipl. inž., XIV. divizije
2, Celje, tel.063/29-33-340, faks
063-442-480, III.nadstropje.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 24. 7. 1998 za 25.000 SIT.

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

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 30. 11. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 11. 9. 1998.
Slovenske železnice, d.d.,

Infrastruktura

Ob-4673
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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 Koper, d.o.o.
– s.r.l., kont. oseba Romana Georgijevič,
Ul. 15. maja 4, Koper, tel. 066/38-027,
faks 066/32-044, soba št. 4.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izvajanje programa

čiščenja in vzdrževanja javnih površin
na območju Občine Koper.

3. Orientacijska vrednost naročila:
55,000.000 SIT.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 17. 8. 1998 do
10. ure, na naslov: Javno podjetje Komuna-
la Koper, d.o.o. – s.r.l., prevzemnik tajniš-
tvo, Ul. 15. maja 4, 6000 Koper, tel.
066/38-027, faks 066/32-044, soba št.
11.

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 11. uri, na naslovu: Javno podjetje Ko-
munala Koper, d.o.o. – s.r.l., odpiranje vo-
di Miro Birsa, inž., Ul. 15. maja 4, Koper,
tel. 066/38-027, faks 066/32-044.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa
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Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 10. 9. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Javno podjetje Komunala
Koper, d.o.o. – s.r.l., kont. osebi Brigita
Rozman ali Patricija Blaško, Ulica 15. maja
4, Koper, tel. 066/38-027, faks
066/32-044, tajništvo.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 10. 8. 1998 za 10.000 SIT.

Način plačila: virman (predložiti potrjen
izvod ob dvigu dokumentacije) na račun šte-
vilka: 51400-601-10953 pri APP Koper.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Javno podjetje Komunala Koper, d.o.o.
– s.r.l., kont. oseba Romana Georgijevič,
Ul. 15. maja 4, Koper, tel. 066/38-027,
faks 066/32-044, soba št. 4.

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: 18. 9. 1998.
Komunala Koper, d.o.o. – s.r.l.

Št. 496/98 Ob-4674
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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 zdravstveno varstvo Murska
Sobota, kont. oseba Ivan Mesarič, Ul. arh.
Novaka 2/b, Murska Sobota,
tel.069/31-330, faks 069/32-935.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: rekonstrukcija in
adaptacija dela objekta v vratarnico s
telefonsko centralo in uvozno rampo.

3. Orientacijska vrednost naročila:
6,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka: 2
meseca, začetek 24. 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 ne bodo upo-
števane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 6. 8. 1998 do
11. ure, na naslov: ZEU – Družba za načr-
tovanje in inženiring, d.o.o., Murska Sobo-
ta, Staneta Rozmana 5, prevzemnica Štefka
Kolmanko, Staneta Rozmana 5, 9000 Mur-
ska Sobota, tel. 069/36-310, faks
069/31-312, e-mail ZEU@siol.net.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 6. 8. 1998
ob 12. uri, na naslovu: ZEU – Družba za
načrtovanje in inženiring, d.o.o., Murska So-
bota, Staneta Rozmana 5, odpiranje vodi
Marič Stanislav, dipl. inž. gr., Staneta Roz-

mana 5, Murska Sobota, tel.069/36-310,
faks 069/31-312, v sejni sobi.

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: ZEU – Družba za načrtova-
nje in inženiring, d.o.o., Murska Sobota,
Staneta Rozmana 5, kont. oeba Štefka Kol-
manko, Staneta Rozmana 5, Murska Sobo-
ta, tel. 069/36-310, faks 069/31-312.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 28. 7. 1998 za 5.000 SIT.

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

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo pri Toma-

žu Lazar, dipl. inž. arh., tel. 069/36-317.
10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

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

čila: 14. 8. 1998.
Zavod za zdravstveno varstvo

Murska Sobota

Št. 05-96/98 Ob-4676
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o.,
kont. oseba Flak Branko, Gorenjska c. 46,
Medvode, tel. 061/17-49-137, faks
061/17-49-272.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: obnova tesnenja in

protikorozijske zaščite hidromehanske
opreme na HE Mavčiče, drugi del.

3. Orientacijska vrednost naročila:
19,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 15. 8. 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 10%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 7. 8. 1998 do
10. ure, na naslov: Savske elektrarne Ljub-
ljana, d.o.o., prevzemnik Pust Gregor, Go-
renjska c. 46, 1215 Medvode, tel.
061/17-49-137, faks 061/17-49-272.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba za JR za ob-
novo tesnenja in protikorozijske zaščite hi-
dromehanske opreme na HE Mavčiče, dru-
gi del – Ne odpiraj”, številko objave javnega
razpisa v Uradnem listu RS in polnim naslo-
vom ponudnika.

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

Javno odpiranje ponudb bo 7. 8. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Savske elektrarne
Ljubljana, d.o.o., odpiranje vodi Polak Dra-

go, Gorenjska c. 46, Medvode, tel.
061/17-49-137, faks 061/17-49-272, sej-
na soba.

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

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

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Savske elektrarne Ljublja-
na, d.o.o., kont. oseba Flak Branko, Go-
renjska c. 46, Medvode,
tel.061/17-49-137, faks 061/17-49-272.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 24. 7. 1998 za 30.000 SIT.

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

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o.,
kont. oseba Flak Branko, Gorenjska c. 46,
Medvode, tel. 061/17-49-137, faks
061/17-49-272.

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: 17. 8. 1998.
Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o.

Ob-4675
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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 pasu za po-

časni promet na avtocesti A1 Šentilj–
Koper; odsek 36 in 37.

3. Orientacijska vrednost naročila:
52,000.000 SIT.

4. Rok dokončanja del: rok dokončanja
del je 30. 9. 1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 20. 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 pasu za počasni promet na
avtocesti A1 Šentilj–Koper; odsek 36 in
37”. Na hrbtni strnai mora biti označen na-
slov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 20. 8. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Direkcija Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana.
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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 9. 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 20. 8. 1998 za 4.300 SIT.

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

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

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

Ponudba mora veljati do: 19. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 16. 10. 1998.
Družba za avtoceste v

Republiki Sloveniji, d.d.

Ob-4677
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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 Rogašovci, kont. oseba Janko
Halb, dipl. ek., – župan občine, Sv. Jurij
14, Rogašovci, tel. 069/32-051, 57-558,
faks 069/57-607.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: novogradnja Osnov-
ne šole Sveti Jurij s telovadnico in čistil-
no napravo v Svetem Juriju na Gorič-
kem.

3. Orientacijska vrednost naročila:
400,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: maks. 36 mesecev, zače-
tek september 1998 in/ali zaključek julij
2001.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 21. 8. 1998 do
12. ure, na naslov: Občina Rogašovci, prev-
zemnik urad župana, Sveti Jurij 14, 9262
Rogašovci, tel. 069/57-558, faks
069/57-607.

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 21. 8. 1998
ob 13. uri, na naslovu: Občina Rogašovci –
stara Osnovna šola Sveti Jurij, odpiranje vo-
di Silvo Podlesek, dipl. pravnik, Sveti Jurij
13, Rogašovci, tel.  069/57-558, 57-624,
faks 069/57-607, 57-003, zbornica OŠ.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 15. 9. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Rogašovci, kont.
oseba Marjeta Bergles, tajnica urada župa-
na in Marjana Škodnik, tajnica šole, Sveti
Jurij 14, Rogašovci, tel. 069/57-558,
57-003, faks 069/57-507, 57-003.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 3. 8. 1998 za 100.000 SIT.

Način plačila: virmansko ali splošna po-
ložnica na račun številka:
51900-630-76090.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Osnovna šola Sveti Jurij, kont. oseba
Aleksander Mencigar, ravnatelj OŠ, Sveti
Jurij 13, Rogašovci, tel. 069/57-624, faks
069/57-003.

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

Ponudba mora veljati do konca razpi-
snega roka oziroma najkasneje do 31. 10.
1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: v 30 dneh po odpiranju ponudb.

Občina Rogašovci

Št. 255/98 Ob-4678
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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: Nacionalni inštitut za biologijo, kont. ose-
ba Marko Prohinar, Večna pot 111, Ljublja-
na, tel. 061/12-333-88, faks
061/12-35-038.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: raziskovalno plovilo

za morsko biološko postajo Piran sku-
paj z rezervnimi deli in tehnično dokum-
netacijo, ki vsebuje podatke o upravlja-
nju in vzdrževanju plovila ter podatke o
nabavi rezervnih delov.

3. Orientacijska vrednost naročila:
75,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 6–7 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 ne bodo upo-
števane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 11. 9. 1998 do
12. ure, na naslov: Nacionalni inštitut za
biologijo, prevzemnik Katarina Golobič, Več-
na pot 111, 1000 Ljubljana, tel.

061/12-333-88, faks 061/12-35-038, so-
ba št. 0.3.12.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 15. 9. 1998,
ob 10. uri, na naslovu: Nacionalni inštitut za
biologijo, odpiranje vodi mag. Marko Prohi-
nar, Večna pot 111, Ljubljana, tel.
061/12-333-88, faks 061/12-35-038, so-
ba št. 03.9, e-mail marko.prohinar @nib.si.

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

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

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Nacionalni inštitut za biolo-
gijo, morska biološka postaja, kont. oseba
Marko Prohinar, Fornače 41, Piran, tel.
066/73-073, 066/73-740, GSM
041/707-923, faks 066/746-367, e-mail
marko.prohinar@nib.si.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 21. 8. 1998.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 6. 11. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 16. 10. 1998.
Nacionalni inštitut za biologijo

Ob-4679
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

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

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

Navedba vsebine: izgradnja KKO in
RNO na območju ATC Vinica – smer
Zilje.

3. Orientacijska vrednost naročila:
24,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 14. 9. 1998 in zaključek 30. 11. 1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 11. 8. 1998 do
11. ure, na naslov: Telekom Slovenije, d.d.,
PE Novo mesto, prevzemnik Hočevar Dra-
gica – tajništvo, Novi trg 7a, 8000 Novo
mesto, tel. 068/321-221, faks
068/322-853, soba št. 90.
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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 11. 8. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Telekom Slovenije,
d.d., PE Novo mesto, odpiranje vodi Sonny
Beronja, dipl. jur., Novi trg 7a, 8000 Novo
mesto, tel. 068/371-151, faks
068/322-853, soba št. 76.

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: Telekom Slovenije, d.d., PE
Novo mesto, kont. oseba Udovč Peter, inž.
el., Novi trg 7a, Novo mesto, tel.
068/371-051; 041/644-115, faks
068/323-564, soba št. 81.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 31. 7. 1998 po plačilu 5.000 SIT.

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

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 30. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 28. 8. 1998.
Telekom, Slovenije, d.d.,

PE Novo mesto

Št. 49/98 Ob-4680
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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 Milan
Pavlica, Mestni trg 1, Ptuj, tel.
062/772-731, faks 062/771-783, soba
št. 58/III.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine:
A) program ceste mestne in primest-

ne četrti,
B) industrijska cesta.
3. Orientacijska vrednost naročila:
A) 70,000.000 SIT,
B) 13,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: 30 dni, začetek takoj po
podpisu pogodbe, zaključek v roku 30 dni
od začetka del.

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

10. ure, na naslov: Mestna občina Ptuj, Od-
delek za okolje, prostor in gospodarsko in-
frastrukturo, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, tel.
772-731, faks 771-783, soba št. 58.

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. A) Program ceste mestne in primestne
četrti, B) Industrijska cesta.

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

Javno odpiranje ponudb bo 7. 8. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Mestna občina Ptuj,
odpiranje vodi predsednik komisije, Mestni
trg 1, 2250 Ptuj, tel. 062/772-731, faks
062/771-783, soba št. 58.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje v 22 dneh po odpiranju po-
nudb.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Mestna občina Ptuj, kont.
oseba Milan Pavlica, Mestni trg 1, Ptuj, tel.
772-731, faks 771-783, soba št. 58.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 30. 7. 1998 za 10.000 SIT.

Način plačila: virmanski nalog na račun
številka: 52400-630-20701.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Mestna občina Ptuj, kont. oseba Milan
Pavlica, Mestni trg 1, Ptuj, tel.
062/772-731, faks 062/771-783, soba
št. 58/III, vsak dan od 8.do10. ure.

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

Ponudba mora veljati do: 60 dni.
Datum objave razpisa: 17. 7. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 14 dni po prejemu sklepa.
Naročnik si pridržuje pravico določiti

manjši obseg del od razpisanega glede na
razpoložljiva sredstva ali odstopiti od po-
godbe, zaradi finančnih in drugih razlogov.

Mestna občina Ptuj

Ob-4722
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 zunanja ure-
ditev.

Navedba vsebine: dokončanje Koso-
velove hiše v Tomaju.

3. Orientacijska vrednost naročila:
13.000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek predvidoma avgusta 1998, rok za do-
končanje november 1998.

5. 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.

6. Investitor si pridržuje pravico določiti
eventuelno manjši obseg del od razpisane-
ga upoštevajoč razpoložlijva sredstva.

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 “Kosovelova domačija”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS.

Naslov pošiljatelja mora biti označen na
hrbtni strani.

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

Javno odpiranje ponudb bo v mali sejni
sobi Občine Sežana dne 6. avgusta 1998
ob 10. uri.

8. Rok, v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o javnem razpisu: najkasneje do
14. 8. 1998.

9. 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. Razpi-
sna dokumentacija je na razpolago do 24.
7. 1998.

10. Ostale strokovne informacije posre-
duje Uroš Colja, inž.gr. na naslovu pod 1.
točko.

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

12. Ponudba mora veljati do 14. 9.
1998.

Predvideni datum objave dodelitve sep-
tember 1998.

Občina Sežana

Ob-4764
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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 zdravstveno zavarovanje Slo-
venije, Območna enota Ljubljana, kont. ose-
ba Anton Kaplan, Miklošičeva 24, soba št.
138, Ljubljana, tel. 1721-200, faks
1312-154.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izvedba gradbenih
obrtniških in instalacijskih del – adapta-
cija pisarniških prostorov v delu I. nad-
stropja in delu pritličja in ureditev pre-
zračevanja dvorane za stranke v stavbi
ZZZS, OE Ljubljana, Miklošičeva 24. De-
la so opredeljena v razpisni dokumnetaciji.

3. Orientacijska vrednost naročila:
105,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 4 mesece oziroma po eta-
pah, začetek takoj po podpisu pogodbe.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: ponudbena cena, plačilni pogoji, rok
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izvedbe, garancijski rok in druga merila na-
vedena v razpisni dokumentaciji.

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

6. Rok v katerem lahko ponudniki pred-
ložijo ponudbe in način predložitve ponud-
be:

Upoštevane bodo ponudbe ki bodo
predložene najkasneje do 21. 8. 1998 do
12. ure na naslov: Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije, Območna enota Ljub-
ljana, Miklošičeva 24, Ljubljana, soba št.
51–52 (vložišče).

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

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 21. 8. 1998
ob 13. uri na naslovu: Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije, Območna enota Ljub-
ljana, odpiranje vodi razpisna komisija, Mi-
klošičeva 24, sejna soba št. 144, Ljubljana.

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

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 3. 9. 1998.

9. Kraj, čas in oseba pri kateri lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno do-
kumentacijo: Zavod za zdravstveno zavaro-
vanje Slovenije, Območna enota Ljubljana,
kont. oseba Anton Kaplan, Miklošičeva 24,
soba št. 138, Ljubljana.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
od 21. 7. 1998 do 17. 8. 1998 za 10.000
SIT.

Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno do-
kumnetacijo, morajo predložiti pooblastilo
za dvig razpisne dokumentacije in dokazilo
o vplačilu 10.000 SIT.

Način plačila: virmansko nakazilo na ra-
čun številka: 50101-609-10355.

10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 9. točko.
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: začetek oktobra 1998.
Zavod za zdravstveno zavarovanje

Slovenije, Ljubljana

Ob-4765
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Servis skupnih služb Vlade Republike
Slovenije, kont. oseba Rado Vidic, Gregor-
čičeva 27/a, Ljubljana, tel.
061/178-55-66, faks 061/178-55-79.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: gradbena, obrtniška
in instalaterska dela na mejnih preho-
dih v letu 1998:

A) Prekmurska regija, MP Dolga vas,
B) Primorska regija, MP Ješane, So-

larij, Vrtojba, Sočerga, Škofije, Kozina,
Fernetiči, Starod,

C) Štajersko-koroška regija, MP
Gruškovje, Sladki vrh, Radelj, Plač, Bi-
strica ob Sotli, Vič, Šentilj, Jurij,

D) Dolenjska regija, MP, Podplanina,
Obrežje in

E) Gorenska regija, MP Karavanke.
3. Orientacijska vrednost naročila
pod A) 2,170.000 SIT,
pod B) 64,170.000 SIT,
pod C) 44,270.000 SIT,
pod D) 11,620.000 SIT, in
pod E) 9,800.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek 15. 9. 1998 in zaključek 30. 10. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve: usposobljenost
ponudbenika za realizacijo razpisanih del,
konkurenčnost cen, plačilni pogoji, rok iz-
vedbe del, garancijski pogoji, druge ugod-
nosti, ki jih nudi ponudnik naročniku.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 18. 8. 1998 do
9. ure, na naslov: Servis skupnih Služb Vla-
de Republike Slovenije, prevzemnik vlo-
žišče, Mojca Gregorič, Gregorčičeva 27/a,
Ljubljana, tel. 061/178-54-00, faks
061/178-55-79.

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 pošiljate-
lja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 19. 8. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije, odpiranje vodi
Danče Pohar, Gregorčičeva 27/a, Ljublja-
na, tel. 061/178-54-00, faks
061/178-55-79, sejna soba.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do  11. 9. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Servis skupnih služb Vlade
Republike Slovenije, kont. osebi Rado Vi-
dic in Suzana Štihec, Gregorčičeva 27/a,
Ljubljana, tel. 061/178-55-66, faks
061/178-55-79.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
od 20. 7. 1998 do 31. 7. 1998 vsak delov-
ni dan med 8. in 10. uro.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 18. 12. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 18. 9. 1998.
Servis skupnih služb Vlade Republike

Slovenije

Št. 6/17-2270/98 Ob-4766
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Naročnik: Telekom Slovenije, d.d., PE
Kranj, Ul. Mirka Vadnova 13, Kranj.

2. Predmet razpisa: izbira izvajalca za iz-
gradnjo naslednjih objektov:

– telefonskega kabelskega omrežja KKO
in RNO Cerklje – II. faza;

– telefonskega kabelskega omrežja KKO
in RNO Visoko – II. faza;

– telefonskega kabelskega omrežja KKO
in RNO Vrbnje;

– OK Kranj–Planina;
– OK Jesenice–Javornik in OK Javor-

nik–Blejska Dobrava;
– OK Radovljica–Bled,
– OK Kranjska Gora–Rateče.
3. Orientacijska vrednost del znaša za:
– telefonsko kabelsko omrežje KKO in

RNO Cerklje – II. faza – 52 mio SIT,
– telefonsko kabelsko omrežje KKO in

RNO Visoko – II. faza – 16 mio SIT;
– telefonsko kabelsko omrežje KKO in

RNO Vrbnje – 10 mio SIT,
– OK Kranj–Planina – 10 mio SIT,
– OK Jesenice–Javornik in OK Javornik

Blejska Dobrava – 10,5 mio SIT,
– OK Radovljica–Bled – 10 mio SIT,
– OK Kranjska Gora–Rateče – 14 mio

SIT.
4. Rok pričetka in dokončanja del za:
– telefonsko kabelsko omrežje KKO in

RNO Cerklje – II. faza – začetek 21. 9.
1998 in zaključek del 21. 12. 1998,

– telefonsko kabelsko omrežje KKO in
RNO Visoko – II. faza – začetek 21. 9.
1998 in zaključek del 21. 12. 1998,

– telefonsko kabelsko omrežje KKO in
RNO Vrbnje – začetek 21. 9. 1998 in za-
ključek del 30. 11. 1998,

– OK Kranj–Planina – začetek 21. 9.
1998 in zaključek del 15. 11. 1998,

– OK Jesenice–Javornik in OK Javor-
nik–Blejska Dobrava – začetek 21. 9. 1998
in zaključek del 30. 11. 1998,

– OK Radovljica–Bled – začetek 21. 9.
1998 in zaključek del 30. 11. 1998,

– OK Kranjska Gora–Rateče – začetek
21. 9. 1998 in zaključek del 15. 11. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so cena, roki, splošne reference
ter posebej še reference že opravljenih del
za naročnika ter prilagodljivost specifičnim
zahtevam naročnika.

6. Razpisno dokumentacijo ponudniki
lahko dvignejo od 20. 7. 1998 do vključno
24. 7. 1998 v vložišču Telekom Slovenije,
d.d., na naslovu Kranj, Ulica Mirka Vadnova
13 – soba 18, (tel. 262-320) med 8. in 10.
uro.

Natančnejše informacije o razpisu:
– pod 1. in 7. točko dobijo ponudniki pri

Pintar Tomažu – tel. št. 262-242,
– pod 2. točko pri Tržan Boštjanu – tel.

št. 262-309 ter
– pod 3., 4., 5. in 6. točko, pri Wille-

waldt Sandiju – tel. št. 262-331.
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Naročnik si pridržuje pravico korigirati
obseg del glede na razpisno in projektno
dokumnetacijo.

7. Na javni razpis se lahko prijavijo izva-
jalci del, ki so registrirani za gradnjo teleko-
munikacijskih kabelskih omrežij, imajo
ustrezne strokovne kadre in odgovarjajočo
opremo.

8. Rok za oddajo ponudb za objekt pod
1. točko je 17. 8. 1998 in za ostale objekte
10. 8. 1998 do 9. ure na sedežu naročni-
ka.

Ponudbe pošljite s priporočeno pošiljko
na naslov: Telekom Slovenije, d.d., PE
Kranj, Ulica Mirka Vadnova 13, Kranj, ali
oddajte osebno v pisarni vložišča PE Kranj
Ul. Mirka Vadnova 13, soba št. 18.

Ponudbe morajo biti oddane v enem iz-
vodu in v zapečatenih ovojnicah ločeno za
vsak objekt in z oznako: “Ne odpiraj – za
komisijo – ponudba za izgradnjo (navesti
naziv objekta)”.

V primeru, da se ponudnik prijavi na raz-
pis za več objektov hkrati, lahko priloži ovoj-
nico s “Podatki o izvajalcu” samo k eni po-
nudbi in to označi na vsaki ponudbi tako, da
navede pri kateri ponudbi je ovojnica s po-
datki.

Opcija ponudbe mora biti do sklenitve
pogodbe.

9. Odpiranje ponudb za objekt pod 1.
točko bo 18. 8. 1998 ob 11. uri in za ostale
objekte 10. 8. 1998 ob 11. uri v sejni sobi
poslovne stavbe (objekt B) Telekoma Slo-
venije, PE Kranj, Ul. Mirka Vadnova 13,
Kranj.

Na odpiranje ponudb so vabljeni vsi
predstavniki ponudnikov, ki morajo imeti pi-
sna pooblastila za zastopanje.

10. Obvestila o izbiri:
Ponudniki bodo o izidu razpisa za objekt

pod 1. točko obveščeni najkasneje do 21.
9. 1998 in za ostale objekte do 14. 9.
1998.

Telekom Slovenije,
PE Kranj

Ob-4768
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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: Rižanski vodovod Koper, kont. oseba
Hrvatin Boris, Ulica 15. maja št. 13, Koper,
tel. 066/4860, faks 066/486-120.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: obnova vodovoda
po Allendejevi ulici v Izoli.

3. Orientacijska vrednost naročila:
13,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 45 dni, začetek 15. 9.
1998 in zaključek 31. 10. 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 18. 8. 1998 do
12. ure, na naslov: Rižanski vodovod Ko-

per, prevzemnik Lesjak Liljana, Ulica 15.
maja št. 13, Koper, tel. 066/4860, faks
066/486-120, soba št. 101.

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 12. uri, na naslovu: Rižanski vodovod
Koper, odpiranje vodi predsednik komisije,
Ulica 15. maja št. 13, 6000 Koper, tel.
066/4860 faks 066/486-120, soba št.
113.

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: Rižanski vodovod Koper,
kont. oseba Lesjak Liljana, Ulica 15. maja
št. 13, Koper, tel. 066/4860, faks
066/486-120, soba št. 101.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 24. 7. 1998 za 30.000 SIT.

Način plačila: virman na račun številka:
51400-601-11191.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Rižanski vodovod Koper, kont. oseba
Hrvatin Boris, Ulica 15. maja 13, Koper,
tel. 066/486-165, faks 066/486-120, so-
ba št. 111.

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

Ponudba mora veljati do: 31. 12. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 11. 9. 1998.
Rižanski vodovod Koper, p.o.

Ob-4769
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Komunalno podjetje Velenje, kont. ose-
ba Mira Kokot, Koroška 37b, Velenje, tel.
063/856-251, faks 063/855-796.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izvedba rekonstruk-
cije kanalizacije ob Kidričevi cesti v Ve-
lenju – pod parkom.

3. Orientacijska vrednost naročila:
19,500.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 9. 1998, zaključek določi ponudnik,
vendar najkasneje do 20. 10. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be: druga merila, navedena v razpisni doku-
mentaciji.

6. Rok za dostavo ponudbe
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo

predložene najkasneje do 18. 8. 1998 do
9. ure, na naslov: Komunalno podjetje Vele-
nje, prevzemnik Mira Kokot, Koroška 37b,
3320 Velenje, tel. 063/856-251, faks
063/855-796, soba št. 21.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 18. 8. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Komunalno podjetje
Velenje, Koroška 37b, Velenje, tel.
063/856-251, faks 063/855-796, sejna
soba.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 28. 8. 1998.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Komunalno podjetje Vele-
nje, kont. oseba Mira Kokot ali Karmen Rot-
nik, Koroška 37b, 3320 Velenje, tel.
063/856-251, faks 063/855-796.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 12. 8. 1998 za 10.000 SIT po predhod-
ni najavi (tel. ali faks).

Način plačila: virman, na račun številka:
52800-601-46145.

10. Ostali podatki
Tehnične informacije se dobijo na naslo-

vu: Komunalno podjetje Velenje PE, Kana-
lizacija, kont. oseba Tomo Sunarič, Primor-
ska 8a, Šoštanj, tel. 063/882-111, faks
063/881-014.

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

Ponudba mora veljati do: 18. 9. 1998.
Komunalno podjetje Velenje, d.o.o.

Št. 12-0590/98 Ob-4770
Urad Vlade za informiranje, Slovenska

29, Ljubljana, na podlagi zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za izvajanje

javnomnenjskih raziskav v odnosu
javnosti do Vlade Republike Slovenije

1. Naročnik tega javnega naročila je:
Urad vlade za informiranje, Slovenska 29,
Ljubljana.

2. Predmet javnega razpisa je: izbira naj-
ustreznejšega izvajalca za izvedbo rednih
raziskav javnega mnenja o odnosu javnosti
do Vlade Republike Slovenije, njenih mini-
strstev in njene politike.

3. Skupna orientacijska vrednost naloge
znaša v letu 1998 7,5 mio SIT, v letu 1999
predvidoma 18 mio SIT.

4. Gre za večletno nalogo, ki se bo za-
čela izvajati konec septembra 1998.

5. Način izvajanja naročila: izvajanje raz-
iskav javnega mnenja vsak mesec in izvaja-
nje občasnih – priložnostnih javnomnenj-
skih raziskav. O rezultatih raziskav mora iz-
vajalec pripraviti pisno poročilo.

6. Ponudba mora obsegati:
– predlog metodologije in koncept vpra-

šalnika,
– opis kontrolnih postopkov pri izvajanju

empiričnih raziskav,
– terminski načrt,
– dosedanje raziskovalne reference,
– predstavitev raziskovalnega teama z

navedbo referenc vseh članov,
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– registracijo organizacije (izpis iz sod-
nega registra),

– ponudbeni predračun z natančnejšo
specifikacijo stroškov po posameznih ele-
mentih raziskave.

7. Najustreznejši ponudnik bo izbran na
podlagi naslednjih meril:

– ocena metodološke in vsebinske kon-
ceptualizacije raziskav,

– reference pri podobnih raziskovalnih
projektih,

– cena glede na velikost vzorca in števi-
lo vprašanj.

8. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bomo upoštevali samo ponudbe, ki bodo
na naslov Urada vlade za informiranje, Ljub-
ljana, Slovenska 29, prispele do vključno
24. avgusta 1998 do 14. ure.

Ponudbe morajo biti oddane v zapečate-
ni ovojnici z oznako: Ne odpiraj – javni raz-
pis – raziskave.

9. Javno odpiranje ponudb bo v torek,
25. avgusta 1998 ob 10. uri, v sejni sobi
Urada Vlade za informiranje, Slovenska 29,
Ljubljana (VI. nadstropje).

Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisot-
ni, morajo imeti s seboj pooblastilo za za-
stopanje.

10. Ponudniki bodo o izidu javnega raz-
pisa obveščeni v 10 dneh po javnem odpi-
ranju ponudb.

11. Z izbranim ponudnikom bo sklenje-
na pogodba za izvedbo raziskave najkasne-
je v 30 dneh po pravnomočnosti sklepa
izbire najugodnejšega ponudnika.

12. Razpisna dokumentacija je brezplač-
na in jo lahko pooblaščene osebe ponudni-
kov dvignejo v Uradu vlade za informiranje
(pri Vesni Rejc, tel. 061/178-26-33) od po-
nedeljka 27. julija 1998, vsak dan od 9.30
do 10.30.

13. Dodatna pojasnila lahko ponudniki
dobijo na Uradu vlade za informiranje pri
Branku Vidrihu, tel. 061/178-26-32 ali Mir-
ku Fabčiču, tel. 061/178-26-31).

Urad Vlade RS za informiranje

Ob-4774
Na podlagi prvega in 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: Agencija Re-
publike Slovenije za plačilni promet, podruž-
nica Kranj, kont. osebi Irena Tomšič in Jani
Pintar, Kranj, Slovenski trg 2, tel.
064/271-385, 271-417, faks
064/212-849.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: pisarniški material.
3. Orientacijska vrednost naročila:

7,800.000 SIT letno.
4. Rok začetka in zaključka dobave: za-

četek september 1998, zaključek 31. 12.
1999.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 10. 8. 1998 do
15. ure, v tajništvu podružnice na naslovu iz
1. točke.

Zapečatene ovojnice morajo biti ozna-
čene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba –
pisarniški material”.

6. Javno odpiranje ponudb bo 17. 8.
1998 ob 10. uri, v sobi št. 21, na naslovu iz
1. točke.

7. Ponudniki bodo obveščeni o izidu raz-
pisa najkasneje 4. 9. 1998.

8. Ponudniki lahko dodatna pojasnila
zahtevajo pisno pri kontaktni osebi iz 1. toč-
ke.

Ponudba mora veljati do: 17. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 11. 9. 1998.
Agencija Republike Slovenije

za plačilni promet,
podružnica Kranj

Št. 353-41/95-3 Ob-4796
Na podlagi odredbe o postopku za izva-

janje javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime in sedež naročnika: Mestna obči-
na Nova Gorica, Trg E. Kardelja 1, Nova
Gorica.

2. Predmet javnega naročila: gradnja
kompleksa žarnih grobov na pokopališ-
ču v Stari Gori.

3. Orientacijska vrednost naročila:
80,000.000 SIT.

4. Predvideni rok začetka in dokončanja
del: začetek 15. 9. 1998, konec 15. 12.
1998.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika in kakršnekoli omejitve bodo nave-
dene v razpisni dokumentaciji.

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

6. Dostava ponudbe
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo

predložene najkasneje do 17. 8. 1998 do
12. ure, na naslov: Mestna občina Nova
Gorica, Trg E. Kardelja 1, 5000 Nova Gori-
ca.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj,
Žarno pokopališče Stara Gora” ter številko
objave javnega razpisa v Uradnem listu RS.

7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb: Mestna občina Nova Go-
rica, Trg E. Kardelja 1, Nova Gorica, stekle-
na dvorana (I. nadstropje), 17. 8. 1998 ob
13. uri.

8. Rok, v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa: 25. 8.
1998.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Oddelek za infrastrukturo in
gospodarske javne službe Mestne občine
Nova Gorica, Trg E. Kardelja 1, Nova Gori-
ca, tel. 065/28-011, kont. oseba g. Jug,
mtel. 0609/625-839.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
vsak delovni dan od 8. do 10. ure do 10. 8.
1998 na oddelku za infrastrukturo in gos-
podarske javne službe Mestne občine Nova
Gorica, soba št. 24/I. nadstropje.

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

Mestna občina Nova Gorica

Ob-4771
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: RS, Ministrstvo za šolstvo in šport, kont.
oseba Marina Cankar, d.i.a., Župančičeva
6, Ljubljana, tel. 212-838, faks 13-12-327.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: obnova pročelja na
objektu Plečnikove gimnazije.

3. Orientacijska vrednost naročila:
14,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 45 dni, začetek 11. 8.
1998 in/ali zaključek 30. 9. 1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 7. 8. 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, V. 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 7. 8. 1998
ob 13. uri, na naslovu: RS, Urad za šolstvo.

Naročnik: RS, Ministrstvo za šolstvo in
šport, odpiranje vodi Marina Cankar, d.i.a.,
Trubarjeva 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 21. 8. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: LIZ Inženiring, d.d., kont.
oseba Janez Sitar, d.i.g., Vurnikova 2, Ljub-
ljana, tel. 133-62-52, faks 319-245, V. nad-
stropje.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 24. 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: 10. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 21. 8. 1998.

Ob-4772
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: Republika Slovenija, Ministrstvo za šols-
tvo in šport, kont. oseba Marina Cankar,
d.i.a., Župančičeva 6, Ljubljana, tel.
212-838, faks 13-12-327.

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

montažnih tribun za športno dvorano
Šmihel v Novem mestu.

3. Orientacijska vrednost naročila:
30,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 40 dni, začetek 15. 8.
1998 in/ali zaključek 1. 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 bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike v viši-
ni 10%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 7. 8. 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, soba št. 503.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 7. 8. 1998
ob 12. uri, na naslovu: RS, Urad za šolstvo.

Naročnik: RS, Ministrstvo za šolstvo in
šport, odpiranje vodi Marina Cankar, d.i.a.,
Trubarjeva 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 21. 8. 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,
Ljubljana, tel. 133-62-52, faks 319-245,
soba št. 503.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 24. 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: 15. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 21. 8. 1998.

Ob-4773
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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: Republika Slovenija, Ministrstvo za šols-
tvo in šport, kont. oseba Marina Cankar,

d.i.a., Župančičeva 6, Ljubljana, tel.
212-838, faks 13-12-327.

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

športne opreme za športno dvorano
Šmihel v Novem mestu.

3. Orientacijska vrednost naročila:
49,500.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 45 dni, začetek 15. 8.
1998 in/ali zaključek 1. 10. 1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 7. 8. 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, V. 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 7. 8. 1998
ob 11. uri, na naslovu: RS, Urad za šolstvo.

Naročnik: RS, Ministrstvo za šolstvo in
šport, odpiranje vodi Marina Cankar, d.i.a.,
Trubarjeva 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 21. 8. 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,
Ljubljana, tel. 133-62-52, faks 319-245, V.
nadstropje.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 24. 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: 15. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 21. 8. 1998.
Republika Slovenija

Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-4776
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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., Ljubljana, Ci-
galetova 15, kont. oseba Miran Seunig, dipl.
inž., Cigaletova 15, Ljubljana, tel.
130-48-10, faks 061/134-45-15, soba št.
303.

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

Navedba vsebine:
– naslov razpisa: SDH sistemi prenosa

mestnih zank,
– blago in storitve: ADM multiplekserji

zmogljivosti STM 16, dobava in monta-
ža – več lokacij v Sloveniji.

Naročnik si pridržuje pravico do spre-
membe naročenih količin opreme do ±5%
in storitev do ±10%.

3. Orientacijska vrednost naročila:
140,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 4 mesece.
Rok za začetek je 2 meseca po podpisu

pogodbe in zaključek del 4 mesece po pod-
pisu 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 ne bodo upo-
števane preference za domače ponudnike.

6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 17. 8. 1998 do
12. ure, na naslov: Telekom Slovenije, Sek-
tor za investicije, prevzemnik tajništvo Sek-
torja za investicije, Cigaletova 15, 1000
Ljubljana, tel. 061/130-48-55, faks
061/134-45-15, soba 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.

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

Javno odpiranje ponudb bo 17. 8. 1998
ob 12.30, na naslovu: Telekom Slovenije,
d.d., odpiranje vodi predsednica komisije
Marija Guštin, dipl. jur., Cigaletova 15, Ljub-
ljana, faks 061/134-45-15, soba št.
300/III.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 17. 9. 1998.

9. 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.
061/130-48-55, faks 061/134-45-15, so-
ba št. 300/III.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 27. 7. 1998 za 15.000 SIT, delovni
dnevi od 8. do 14. ure.

Način plačila: virman potrdilo na račun
številka: 50100-601-35407.

10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 9. točko.
11. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 17. 11. 1998,

oziroma do sklenitve pogodbe.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 27. 9. 1998.

Ob-4775
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana, Ci-
galetova 15, kont. oseba Miran Seunig, dipl.
inž., Cigaletova 15, Ljubljana, tel.
130-48-10, faks 061/134-45-15, soba št.
303.

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

Navedba vsebine:
– naslov: SDH sistemi prenosa skup-

nega pomena v Republiki Sloveniji,
– vsebina: ADM multiplekserji zmog-

ljivosti STM 16 in STM 4, dobava in mon-
taža – več lokacij v Sloveniji.

Naročnik si pridržuje pravico do spre-
membe naročenih količin opreme do ±15%
in storitev do ±10%.

3. Orientacijska vrednost naročila:
90,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 4 mesece.
Rok za začetek je 2 meseca po podpisu

pogodbe in zaključek del 4 mesece po pod-
pisu 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 ne bodo upo-
števane preference za domače ponudnike.

6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 17. 8. 1998 do
12. ure, na naslov: Telekom Slovenije, Sek-
tor za investicije, prevzemnik tajništvo Sek-
torja za investicije, Cigaletova 15, 1000
Ljubljana, tel. 061/130-48-55, faks
061/134-45-15, soba 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.

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

Javno odpiranje ponudb bo 17. 8. 1998
ob 14. ure, na naslovu: Telekom Slovenije,
d.d., odpiranje vodi predsednica komisije
Marija Guštin, dipl. jur., Cigaletova 15, Ljub-
ljana, faks 061/134-45-15, soba št.
300/III.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 17. 9. 1998.

9. 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.
061/130-48-55, faks 061/134-45-15, so-
ba št. 300/III.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 27. 7. 1998 za 15.000 SIT, delovni
dnevi od 8. do 14. ure.

Način plačila: virman potrdilo na račun
številka: 50100-601-35407.

10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 9. točko.
11. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 17. 11. 1998,

oziroma do sklenitve pogodbe.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 27. 9. 1998.

Ob-4777
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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., Ljubljana, Ci-
galetova 15, kont. oseba Gorazd Planinc,
Cigaletova 10, Ljubljana, tel. 132-53-89,
faks 061/134-40-45, soba št. 058.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine:
– izvedba klimatizacije mednarodne

telefonske centrale IX 2 Maribor,
– montaža dveh kompaktnih klima

naprav, s pripadajočimi klima kanali in
distribucijskimi elementi, električna in-
stalacija za potrebe klima naprav, grad-
beno obrtniška dela.

Maribor–Tezno, Ptujska c. 119, Mari-
bor.

3. Orientacijska vrednost naročila:
22,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 75 dni.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

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

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

6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 10. 8. 1998 do
12. ure, na naslov: Telekom Slovenije, prev-
zemnik tajništvo sektorja za investicije, Ci-
galetova 15, 1000 Ljubljana, tel.
061/130-48-55, faks 061/134-45-15, so-
ba št. 300.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 10. 8. 1998
ob 14. uri, na naslovu: Telekom Slovenije,
d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, odpiranje vo-
di predsednik komisije, soba št. 801.

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

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

9. 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.
061/130-48-55, faks 061/134-45-15, so-
ba št. 300.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 31. 7. 1998 za 30.000 SIT, delovni
dnevi od 8. do 14. ure.

Način plačila: virman, položnica na ra-
čun številka: 50100-601-35407.

10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Telekom Slovenije, d.d., kont. oseba
Gorazd Planinc, Cigaletova 10, Ljubljana,
tel. 061/132-53-89, faks 061/134-40-50,
soba št. 058.

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

Ponudba mora veljati do: 25. 9. 1998,
oziroma do sklenitve pogodbe.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 17. 9. 1998.

Ob-4781
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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., Ljubljana, Ci-
galetova 15, kont. oseba Rebernik Martin,
Cigaletova 10, Ljubljana, tel. 328-963, faks
061/134-40-50, soba št. 56.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izvedba gradbenih,
obrtnih in instalacijskih del pri preuredi-
tvi prostorov za potrebe mednarodne di-
gitalne centrale IX2 v Mariboru, Tezno,
Ptujska cesta 119.

3. Orientacijska vrednost naročila:
13,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 4. 9. 1998 in/ali zaključek 25. 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.

6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 17. 8. 1998 do
12. ure, na naslov: Telekom Slovenije, prev-
zemnik Sektor za investicije, Cigaletova 15,
1000 Ljubljana, tel. 061/304-311 soba 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.

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

Javno odpiranje ponudb bo 19. 8. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Telekom Slovenije,
d.d., odpiranje vodi predsednik komisije,
Cigaletova 10, Ljubljana, soba št. 60.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 25. 8. 1998.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Telekom Slovenije, d.d.,
kont. oseba Rebernik Martin, Cigaletova 10,
Ljubljana, tel. 061/328-963, soba št. 56.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 22. 7. 1998 za 10.000 SIT, od 8. do
10. ure.

Način plačila: na račun številka:
50100-601-35407.

10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Telekom Slovenije, d.d., kont. oseba
Rebernik Martin, Cigaletova 10, Ljubljana,
tel. 061/328-963, soba št. 56.

11. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
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Ponudba mora veljati do: 25. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 1. 9. 1998.
Telekom Slovenije, d.d.

Št. 110-1/93 Ob-4791A
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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 Ljuba Brank, inž.,
Tržaška 19, Ljubljana, tel. 061/178-80-53,
faks 061/178-80-36, soba št. 311.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: študija počivališča

na hitrih, glavnih in regionalnih cestah.
3. Orientacijska vrednost naročila:

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

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 5. 8. 1998 do
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 Počivališče na hitrih, glavnih in regional-
nih cestah” – L. B. Na hrbtni strani mora biti
označen naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 5. 8. 1998
ob 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
061/178-80-36, soba št. 220/II.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 27. 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 061/178-83-26, soba št. 416.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 24. 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: Ministrstvo za promet in zveze-Direkcija
RS za ceste, kont. oseba Ljuba Brank, inž.,
Tržaška 19, Ljubljana, tel. 061/178-80-53,
faks. 061/178-80-36, soba št. 311.

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. 110-1/93 Ob-4791B
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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 Polonca Andrej-
čič-Mušič, dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana,
tel. 061/178-80-47, faks 061/178-80-36,
soba št. 213.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: semaforizacija kri-

žišča v Trbovljah na glavni cesti št.
2-108-(M 10-9).

3. Orientacijska vrednost naročila:
7,000.000 SIT.

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

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 6. 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 Semaforizacija križišča v Trbovljah” – Z.
P. 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 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
061/178-80-36, soba št. 320/III.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 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 Irena Skubic,
Tržaška 19, Ljubljana, tel. 061/178-83-36,
faks 061/178-83-26, soba št. 416.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 24. 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., Ljublja-
na, kont. oseba Zdenko Podreka, inž., Tr-
žaška 19, Ljubljana, tel. 061/178-83-93,
faks. 061/178-83-26, soba št. 205.

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

Ponudba mora veljati do: 6. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 5. 10. 1998.

Ob-4791Č
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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: sanacija mostu čez
inundacijo pri Muti.

3. Orientacijska vrednost naročila:
15,000.000 SIT.

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

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 17. 8. 1998 do
8.30, na naslov: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, prevzemnik vložišče, Tr-
žaška 19a, 1000 Ljubljana, tel.
061/178-83-25, faks 061/178-83-26, so-
ba št. 123.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za Sanacija mostu čez inundacijo pri Muti”
– B. T. Na hrbtni strani mora biti označen
naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 17. 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
061/178-80-36, soba št. 220/II.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 9. 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 061/178-83-26, soba št. 416.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 24. 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., Ljublja-
na, kont. oseba Boris Tekavec, dipl. inž.,
Tržaška 19, Ljubljana, tel. 061/178-84-04,
faks. 061/178-83-26, soba št. 321.

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

Ponudba mora veljati do: 17. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 16. 10. 1998.
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Ob-4791D
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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: sanacija plazu pri
Ihovi – odsek 315 (M 10-1).

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.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 17. 8. 1998 do
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 Sanacija plazu pri Ihovi” – B. V. Na hrbtni
strani mora biti označen naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 17. 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
061/178-80-36, soba št. 220/II.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 9. 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 061/178-83-26, soba št. 416.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 24. 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., Ljublja-
na, kont. oseba Brane Vlaj, dipl. inž., Tržaš-
ka 19, Ljubljana, tel. 061/178-84-07, faks.
061/178-83-26, soba št. 320.

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

Ponudba mora veljati do: 17. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 16. 10. 1998.

Ob-4791E
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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: gradbena
dela.

Navedba vsebine: rekonstrukcija ce-
ste R 1-232 odsek 1314, 1315 (R 355)
Hodoš–Martjanci v naselju Gornji Pe-
trovci.

3. Orientacijska vrednost naročila:
48,000.000 SIT.

4. Rok dokončanja del: zaključek 30. 5.
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 17. 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 Hodoš–Martjanci”
– D. P. Na hrbtni strani mora biti označen
naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 17. 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
061/178-80-36, soba št. 220/II.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 9. 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 061/178-83-26, soba št. 416.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 24. 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., Ljublja-
na, kont. oseba Dean Peršon, dipl. inž.,
Tržaška 19, Ljubljana, tel. 061/178-84-09,
faks. 061/178-83-26, soba št. 318.

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

Ponudba mora veljati do: 17. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 16. 10. 1998.

Ob-4791F
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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: gradbena
dela.

Navedba vsebine: obnova glavne ce-
ste G1-3/318 (M 10-1) v Murski Soboti
(Cankarjeva cesta).

3. Orientacijska vrednost naročila:
73,000.000 SIT.

4. Rok dokončanja del: zaključek 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 17. 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 Obnova glavne ceste v Murski Soboti” –
D. P. Na hrbtni strani mora biti označen
naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 17. 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
061/178-80-36, soba št. 220/II.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 9. 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 061/178-83-26, soba št. 416.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 24. 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., Ljublja-
na, kont. oseba Dean Peršon, dipl. inž.,
Tržaška 19, Ljubljana, tel. 061/178-84-09,
faks. 061/178-83-26, soba št. 318.

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

Ponudba mora veljati do: 17. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 16. 10. 1998.
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Ob-4791G
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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 430 (M10), odsek 282 križišča v
Vojniku v km 0. 850 in v km 1. 400.

3. Orientacijska vrednost naročila:
50,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 31. 8. 1998 in/ali zaključek 30. 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 18. 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 Rekonstrukcija ceste v Vojniku” – V. J.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 18. 8. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze-Direkcija RS za ceste, odpiranje
vodi strokovna komisija, Tržaška 19, Ljub-
ljana, tel. 061/178-81-11, faks
061/178-80-36, soba št. 320/III.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 10. 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 061/178-83-26, soba št. 416.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 24. 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: Constructa inženiring, d.o.o., Celje,
kont. oseba Vengust Jože, inž., Gledališka
2, 3000 Celje, tel. 063/484-363, faks
063/484-363, soba št. 318.

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

Ponudba mora veljati do: 18. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 17. 10. 1998.

Ob-4791H
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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 430 (M10), odsek 281, 282 križišča
v Višnji vasi.

3. Orientacijska vrednost naročila:
60,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 7. 9. 1998 in/ali zaključek 30. 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 18. 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 v Višnji vasi” – V. J.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 18. 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
061/178-80-36, soba št. 320/III.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 10. 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 061/178-83-26, soba št. 416.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 24. 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: Constructa inženiring, d.o.o., Celje,
kont. oseba Vengust Jože, inž., Gledališka
2, 3000 Celje, tel. 063/484-363, faks
063/484-363, soba št. 318.

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

Ponudba mora veljati do: 18. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 17. 10. 1998.

Ob-4791I
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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 ceste
R 3-621/1412 (R387/1412) Kalce–
Hrušica.

3. Orientacijska vrednost naročila:
42,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 30. 8. 1998 in/ali zaključek 27. 11.
1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 18. 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 Kalce–Hrušica” –
T. K. Na hrbtni strani mora biti označen
naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 18. 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
061/178-80-36, soba št. 320/III.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 10. 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 061/178-83-26, soba št. 416.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 24. 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: Zil Inženiring, d.d., kont. oseba Tomi-
slav Kušar, dipl. inž., Kersnikova 10, Ljub-
ljana, tel. 061/318-689, faks
061/318-689, soba št. 318.

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

Ponudba mora veljati do: 18. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 17. 10. 1998.
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Ob-4791J
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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 ceste
R 3-621/1412 (R387/1412) Kalce–
Hrušica.

3. Orientacijska vrednost naročila:
105,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 30. 8. 1998 in/ali zaključek 30. 5.
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 18. 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 Modernizacija ceste Kalce–Hrušica
odsek 1412.” – T. K. Na hrbtni strani mora
biti označen naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 18. 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
061/178-80-36, soba št. 320/III.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 10. 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 061/178-83-26, soba št. 416.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 24. 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: Zil Inženiring, d.d., kont. oseba Tomi-
slav Kušar, dipl. inž., Kersnikova 10, Ljub-
ljana, tel. 061/318-689, faks
061/318-689, soba št. 318.

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

Ponudba mora veljati do: 18. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 17. 10. 1998.

Ob-4791K
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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 II. reda G2-108 (M10-9) odsek 1182
Ribče–Litija.

3. Orientacijska vrednost naročila:
400,000.000 SIT.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 19. 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 Ribče–Litija” – T.
K. Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 19. 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
061/178-80-36, soba št. 220/III.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 11. 10. 1998.

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

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 24. 7. 1998 za 10.000 SIT.

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

8. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Zil Inženiring, d.d., kont. oseba Tomi-
slav Kušar, dipl. inž., Kersnikova 10, Ljub-
ljana, tel. 061/318-689, faks
061/318-689, soba št. 318.

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

Ponudba mora veljati do: 19. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 18. 10. 1998.

Ob-4791L
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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: obnova ceste R
2-408/1375 (R378/1375) Žiri–Trebija
od km 3+780 do km 4+100.

3. Orientacijska vrednost naročila:
41,000.000 SIT.

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

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 19. 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 Obnova ceste Žiri–Trebija” – J. G. Na
hrbtni strani mora biti označen naslov poši-
ljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 19. 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
061/178-80-36, soba št. 220/II.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 11. 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 061/178-83-26, soba št. 416.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 24. 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 Janez Gorenc, dipl. inž.,
Tržaška 19a, Ljubljana, tel.061/178-84-08,
faks 061/178-83-26, soba št. 318.

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

Ponudba mora veljati do: 19. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 18. 10. 1998.
Ministrstvo za promet in zveze

Direkcija RS za ceste
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Javni razpis za izbiro izvajalca
s predhodnim ugotavljanjem

sposobnosti

Št. 966/98 Ob-4562
Na podlagi prvega odstavka 18. člena in

v zvezi s 50. členom zakona o javnih naroči-
lih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Bolnišnica Golnik – Klinični oddelek za
pljučne bolezni in alergijo, kont. oseba An-
dreja Peternelj, vms, Golnik 36, Golnik, tel.
064/461-122, faks 064/461-578.

2. Predmet javnega naročila: dobava me-
dicinskega potrošnega materiala.

Navedba vsebine:
a) medicinsko potrošni material za

zdravstveno nego in ostale diagnostič-
ne storitve,

b) medicinsko potrošni material za
respiratorni in kardiološki laboratorij,

c) medicinsko potrošni material za la-
boratorij za tuberkulozo,

d) medicinsko potrošni material za
nespecifično bakteriologijo,

e) medicinsko potrošni material za ci-
tološki, patološki in imunološki labora-
torij.

3. Orientacijska vrednost naročila:
149,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 12 mesecev, začetek 1.
11. 1998, zaključek 1. 11. 1999.

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

– reference ponudnika,
– najugodnejša cena,
– plačilni pogoji in način plačila,
– druga merila, navedena v razpisni do-

kumentaciji.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo

predložene do 24. 8. 1998 do 12. ure, na
naslov: Bolnišnica Golnik – Klinični oddelek
za pljučne bolezni in alergijo, 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 Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila.

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

Javno odpiranje ponudb bo 3. 9. 1998
ob 12. uri, v predavalnici Bolnišnice Golnik
– Klinični oddelek za pljučne bolezni in aler-
gijo, odpiranje bo vodila Andreja Peternelj,
vms, Golnik 36, Golnik, tel. 064/461-122,
int. 284, 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 14. 9. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Bolnišnica Golnik – Klinični
oddelek za pljučne bolezni in alergijo, kont.
oseba Roman Potočnik, v.u.d., Golnik 36,

Golnik (uprava), tel. 064/461-122, int.
210, faks 064/461-578.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 7. 8. 1998 za 10.000 SIT.

Način plačila: neposredno pred dvigom
razpisne dokumentacije na blagajni Bolni-
šnice Golnik – Klinični oddelek za pljučne
bolezni in alergijo, vsak delovni dan od 9.
do 12. ure.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 1. in 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotav-
ljanjem sposobnosti (po 50. členu ZJN).

Ponudba mora veljati do 3. 11. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 21. 9. 1998.
Bolnišnica Golnik

Klinični oddelek za pljučne bolezni
in alergijo

Ob-4586
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena in 50. člena zakona o javnih naro-
čilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: OŠ Rada Robiča Limbuš, Limbuška c.
62, kont. oseba Marija Pocrnja, Limbuška
c. 62, tel. 062/631-105, faks 062/632-
337, Limbuš.

2. Predmet javnega razpisa: nabava
živil.

3. Orientacijska vrednost naročila: 12
mio SIT.

4. Dobavni rok: 12 mesecev.
5. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika in druge omejitve, ki bodo upošte-
vane: najnižja cena in drugi kriteriji, določe-
ni z zakonom in razpisno dokumentacijo.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pris-
pele na naslov naročnika v 20 dneh po ob-
javi razpisa do 12. ure, prevzemnik Marija
Pocrnja, OŠ Rada Robiča Limbuš, Lim-
buška c. 62.

Zaprte kuverte morajo biti jasno označe-
ne z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko Uradnega lista RS ter navedbo pred-
meta naročila.

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

Javno odpiranje ponudb bo 10. 8. 1998
ob 10. uri, na naslovu naročnika: Limbuška
c. 62. Odpiranje ponudb bo vodila strokov-
na komisija.

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

Zainteresirani ponudniki lahko dvignejo
razpisno dokumentacijo na sedežu naročni-
ka pri Mariji Pocrnja od 20. 7. 1998 do
vključno 28. 7. 1998 od 8. do 10. ure za
5.000 SIT na sedežu naročnika Limbuška
c. 62. Ob dvigu dokumentacije je potrebno
predložiti dokazilo o vplačilu na žiro račun
naročnika št. 51800-603-30297 – za raz-
pisno dokumentacijo.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije lahko dobijo intere-

senti pri Mariji Pocrnja, tel. 062/631-105
ali faks 062/631-105, vsak delovni dan
med 8. in 12. uro.

10. Postopek izbire izvajalca: izvajalci
bodo izbrani po javnem razpisu s predhod-
nim ugotavljanjem sposobnosti po 50. čle-
nu zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) in bo z njimi sklenjena pogodba za
dobavo naročil za obdobje 12 mesecev.

Ponudba mora biti veljavna do 30. 9.
1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 11. 9. 1998.

Javni zavod OŠ Rada Robiča Limbuš

Ob-4602
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Slovenske železnice, d.d., kont. oseba
Nada Bizjak, Trg OF 6, Ljubljana, tel.
061/29-125-73, faks 061/322-745, soba
št. 13.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine:

Zap.  Vrsta materiala Enota Okvirna
št. mere letna

količina

1. Čevlji nizki delovni par 2600
2. Čevlji visoki delovni par 850

z zaščitno kapico
3. Čevlji visoki delovni par 1150

brez zaščitne kapice
4. Čevlji povišani zimski

delovni par 1100
brez zaščitne kapice

5. Čevlji premikaški letni par 1000
6. Kapa – letna delovna kos 1500
7. Kapa – zimska delovna kos 2100
8. Hlače – farmer kos 2500
9. Bluza – farmer kos 2500
10. Hlače klasične kos 700
11. Bluza klasična kos 700
12. Kombinezon kos 300
13. Halja kos 900
14. Podoblačilo – bluza kos 1250
15. Podoblačilo – hlače kos 1200
16. Srajca kos 4100
17. Bunda – zimska kos 1000
18. Rokavice kratke

usnjene par 9000
19. Rokavice dolge

usnjene par 100
20. Rokavice gradbene par 650
21. Dežna obleka kos 450
22. Dežni plašč kos 550

3. Orientacijska vrednost naročila:
107,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: v 12 mesecih od izbire
dobavitelja.

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.
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Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 17. 8. 1998 do
13. ure, na naslov: SŽ – Materialno poslo-
vanje, prevzemnik tajništvo, Trg OF 6/I,
1506 Ljubljana, tel. 061/29-123-23, faks
061/322-745, soba št. 6.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 19. 8. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Slovenske železnice,
d.d., odpiranje vodi Mirko Zorenč, var. inž.,
Kolodvorska 11, Ljubljana, steklena dvorana.

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

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

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: SŽ – Materialno poslova-
nje, kont. oseba Nada Bizjak, Trg OF 6/I,
Ljubljana, tel. 061/29-125-73, faks
061/322-745, soba št. 13.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 1. 8. 1998 za 15.000 SIT.

Način plačila: virmanski nalog, na račun
številka: 50100-601-14744 (domači po-
nudniki).

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotav-
ljanjem sposobnosti.

Ponudba mora veljati do 18. 8. 1998.
Slovenske železnice, d.d., Ljubljana

Ob-4603
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Premogovnik Velenje, javno podjetje za
pridobivanje lignita, d.d., kont. oseba dr.
Evgen Dervarič, Partizanska 78, Velenje,
tel. 063/8982-319, faks 063/853-318,
soba št. 240, e-mail: evgen.dervaric@rlv.si.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: javni razpis za izbiro

izvajalca s predhodnim ugotavljanjem
sposobnosti za vrtalna dela na eksploata-
cijskem območju Premogovnika Velenje.

Vrtalna dela, ki so predmet javnega raz-
pisa, obsegajo izdelavo štirih vrtin z nasled-
njimi tehničnimi parametri:

1. P-7z/98 (strukturno-peizometrična
vrtina)

– selitev, montaža, cevitev uvodne kolo-
ne in cementaža, priprava vrtine na E. K.
(elektrokarotažne) meritve, demontaža, ure-
ditev ustja vrtine in delovišča,

– vrtanje s kotalnim dletom premera 8
1/2″ (215,9 mm) v kvartarju in pliocenu do
globine 340 m,

– vrtanje s pridobivanjem jedra v kvartar-
ju in pliocenu premera ∅ 101 mm od globi-
ne 340 m do 420 m (80 m),

– vgradnja in cementaža tehnične kolo-
ne ∅ 273 mm do globine 100 m,

– vgradnja treh merilnih sond na globi-
ne: 140 m, 340 m in 363 m.

2. PN-8b/98 (strukturno-piezometrič-
na vrtina):

– selitev, montaža, vgradnja in cementa-
ža uvodne cevi, priprava vrtine na E. K.
(elektrokarotažne) meritve, demontaža, ure-
ditev ustja vrtine in delovišča,

– vrtanje s kotalnim dletom premera pre-
mera min. ∅ 215,9 (8 1/2″) v kvartarju in
pliocenu do globine 340 m,

– vrtanje s pridobivanjem jedra v kvartar-
ju in pliocenu do globine 365 m,

– jedrovano k kvartarju in pliocenu min.
premer ∅ 101 mm od globine 365 m do
470 m (105 m),

– vgradnja in cementaža tehnične kolo-
ne do globine 120 m,

– vgradnja petih merilnih celic na globine:
170 m, 250 m in 330 m, 365 m in 390 m,

– vgradnja geotehničnega merskega
profila na globino 365 m.

3. PM-7a/98 (strukturno-piezometrič-
na vrtina):

– selitev, montaža, cevitev in cementira-
nje uvodne cevi, priprava vrtine za E. K.
meritve, demontaža, ureditev ustja vrtine in
delovišča,

– vrtanje s kotalnim dletom premera min.
∅ 8 1/2″ (215,9 mm) v kvartarju in plioce-
nu do globine 400 m,

– vrtanje s pridobivanjem jedra v kvartar-
ju in pliocenu premera ∅ 101 mm od globi-
ne 400 m do 530 m (130 m),

– vgradnja in cementaža tehnične kolo-
ne dolžine 120 m,

– vgradnja petih merilnih celic na globi-
ne: 130 m, 180 m, 210 m, 380 m in 413 m,

– vgradnja geotehničnega merskega
profila na globino 103 m.

4. BV-24 (vodnjak za črpanje vode na
površino):

– selitev, montaža, vgradnja in cementa-
ža uvodne cevi, ureditev ustja vrtine in delo-
višča,

– vrtanje s kotalnim dletom premera ∅
444,5 mm (7 1/2″) do globine 440 m,

– vgradnja polnih cevi do globine 300 m,
– vgradnja filternih cevi od 300 m do

405 m (105 m),
– izdelava filternega zasipa,
– vgradnja cevi ∅ 2″ do globine 415 m,
– vgradnja tlačnih tipal do globine

403 m,
– aktiviranje vodnjaka,
– vgradnja vijačne črpalke.
(Opomba: uporabijo se polne in filterne

cevi, ki so na voljo pri naročniku.)
3. Orientacijska vrednost naročila:

120,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek 1. 10. 1998 in/ali zaključek 1. 10. 1999.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

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

Merila za ugotavljanje in priznanje spo-
sobnosti so:

– tehnični kriteriji,
– kadrovski kriteriji,
– sposobnosti glede opreme,
– finančni kriteriji,
– pravdna zgodovina.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 24. 8. 1998 do
8. ure, na naslov: Premogovnik Velenje, jav-
no podjetje za pridobivanje lignita, d.d.,
prevzemnica Karmen Knez, Partizanska 78,
3320 Velenje, tel. 063/8982-319, int.
1630, faks 063/853-318, soba št. 240, e-
mail: karmen.knez@rlv.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.

Prepozno prispela dokumentacija za
ugotavljanje sposobnosti bo zavrnjena in
neodprta vrnjena pošiljatelju.

Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili javnega odpiranja ponudb, morajo
predložiti pisno pooblastilo ponudnika.

Nepravočasno prispele, nepravilno oprem-
ljene ponudbe bodo v postopku odpiranja ozi-
roma ocenjevanja ponudb, izločene.

Ponudniku bomo na njegovo željo po-
slali razpisno dokumentacijo s kurirsko po-
što (DHL itd.) na stroške ponudnika, ven-
dar ne prevzemamo nikakršne odgovorno-
sti za izgubo ali prepozno dostavo. V razpi-
snem postopku bodo upoštevani samo tisti
ponudniki, ki bodo plačali razpisno doku-
mentacijo.

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

Javno odpiranje ponudb bo 24. 8. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Premogovnik Vele-
nje, javno podjetje za pridobivanje lignita,
d.d., odpiranje vodi Marko Mavec, dipl. inž.
rud., Partizanska 78, Velenje, tel. 063/853-
312, int. 1587, faks 063/853-318, soba
št. 221, e-mail: marko.mavec@rlv.si.

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: Premogovnik Velenje, jav-
no podjetje za pridobivanje lignita, d.d.,
kont. oseba Marko Mavec, dipl. inž. rud.,
Partizanska 78, Velenje, tel. 063/853-312,
int. 1587, faks 063/853-318, soba št.
331, e-mail: marko.mavec@rlv.si.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
od 20. do 24. 7. 1998, od 8. do 14. ure,
za 60.000 SIT.

Način plačila: na bančni žiro račun šte-
vilka: 52800-601-23430, v korist Premo-
govnika Velenje, s pripisom “za dokumenta-
cijo za ugotavljanje sposobnosti”.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotav-
ljanjem sposobnosti.

Ponudba mora veljati do 1. 10. 1999.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: september 1998.
Premogovnik Velenje, d.d.

Št. 56/98 Ob-4628
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. in 50. člena zakona o javnih naročilih
(Ur. l. RS, št. 24/97) objavljamo
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javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime in sedež naročnika: OŠ Rada Ro-

biča Limbuš, Limbuška c. 62, kont. oseba
Marija Pocrnja, Limbuška c. 62, tel.
062/631-105, faks 062/632-337, Limbuš.

2. Predmet javnega razpisa: nabava ži-
vil.

3. Orientacijska vrednost naročila: 12
mio SIT.

4. Dobavni rok: 12 mesecev.
5. Merila za izbor najugodnejšega po-

nudnika in druge omejitve, ki bodo upošte-
vane: najnižja cena in drugi kriteriji, določe-
ni z zakonom in razpisno dokumentacijo.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pris-
pele na naslov naročnika v 20 dneh po ob-
javi razpisa do 12. ure, prevzemnica Marija
Pocrnja, OŠ Rada Robiča Limbuš, Limbuš-
ka c. 62.

Zaprte kuverte morajo biti jasno označe-
ne z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko Uradnega lista RS ter z navedbo
predmeta naročila.

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

Javno odpiranje ponudb bo 10. 8. 1998
ob 10. uri, na naslovu naročnika: Limbuška
c. 62. Odpiranje ponudb bo vodila strokov-
na komisija.

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: zainteresirani ponudniki lah-
ko dvignejo razpisno dokumentacijo na se-
dežu naročnika pri Mariji Pocrnja od 20. 7.
1998 do vključno 28. 7. 1998 od 8. do 10.
ure za 5.000 SIT na sedežu naročnika Lim-
buška c. 62. Ob dvigu dokumentacije je
potrebno predložiti dokazilo o vplačilu na
žiro račun naročnika št. 51800-603-30297
– za razpisno dokumentacijo.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije lahko dobijo intere-

senti pri Mariji Pocrnja, tel. 062/631-105
ali faks 062/631-105, vsak delovni dan
med 8. in 12. uro.

10. Postopek izbire izvajalca
Izvajalci bodo izbrani po javnem razpisu

s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti po
50 členu zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) in bo z njimi sklenjena po-
godba za dobavo naročil za obdobje 12
mesecev.

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

čila: 11. 9. 1998.
Javni zavod OŠ Rada Robiča Limbuš

Št. 110-1/98 Ob-4725

Poziv k predložitvi ponudb za
javni mednarodni razpis za izbiro

izvajalca s predhodnim ugotavljanjem
sposobnosti za gradnjo:

AC Celje–Ljubljana
odsek 6: Vransko–Blagovica km

70.720– 87.507
pododsek 6/2: Trojane– Blagovica km

79.320– 87.507

1. Družba za avtoceste v Republiki Slo-
veniji, DARS d.d. v skladu s 43. členom
poglavja III. Zakona o javnih naročilih (Urad-
ni list RS, št. 24/97) objavlja

Javni razpis za izbiro izvajalca s pred-
hodnim ugotavljanjem sposobnosti za izved-
bo del: izgradnja Predora Trojane s pogon-
sko centralo (gradbeni del) od km 79.250
do km 82.150 v dolžini 2900 m,

– dolžina leve predorske cevi
L=2,900 m,

– dolžina desne predorske cevi
L=2,811 m.

2. Ivesticija predora Trojane bo financi-
rana iz lastnih sredstev Družbe za avtoceste
v Republiki Sloveniji DARS d.d. in kredita
Evropske investicijske banke (EIB).

3. Javnega razpisa za izbiro izvajalca s
predhodim ugotavljanjem sposobnosti za
navedena dela se lahko udeležijo ponudniki
z ustreznimi izkušnjami iz vseh držav.

Olajšave za domače ponudnike se ne
bodo upoštevale.

4. Prijave na javni razpis za izbiro izvajal-
ca s predhodim ugotavljanjem sposobnosti
se morajo nanašati na dela, ki so predmet
tega razpisa pri čemer bo priznana sposob-
nost ponudnikom za razpisana dela, nave-
dena v 1. točki.

5. Ponudniki, ki jim bo priznana sposob-
nost za izvedbo razpisanih del, bodo v skla-
du z gornjim odstavkom in s 49. členom
poglavja III. zakona o javnih naročilih s pi-
snim vabilom pozvani k predložitvi ponudb
predvidoma v mesecu septembru 1998.

6. Pravilno in v celoti izpolnjeno dokumen-
tacijo za javni razpis za izbiro izvajalca s pred-
hodnim ugotavljanjem sposobnosti za gradnjo
avtoceste AC Celje–Ljubljana, odsek Vran-
sko–Blagovica, je potrebno v zapečateni ku-
verti dostaviti na naslov: Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji, d.d., Einspielerjeva 6,
Ljubljana do vključno 17. 8. 1998.

7. Ponudniki lahko dobijo dokumentacijo
za predhodno ugotavljanje sposobnosti na
spodaj omenjenem naslovu ob vplačilu ne-
vračljivega zneska v višini 60.000 SIT (vključ-
no s prometnim davkom) ali v protivrednosti v
katerikoli konvertibilni valuti. Vplačila morajo
biti izvršena z bančnim prenosom na bančni
žiro račun št.: 50105-601-13838 za plačila
v SIT ali za plačila v tuji valuti na bančni žiro
račun št. 51774/7 Pri Novi Ljubljanski banki
d.d. Ljubljana v korist Družbe za državne ce-
ste, d.o.o. s pripisom “za dokumentacijo za
ugotavljanje sposobnosti”.

Ponudniku bomo na njegovo željo posla-
li razpisno dokumentacijo s kurirsko pošto
(DHL itd.) na stroške ponudnika, vendar ne
prevzamemo nikakršne odgovornosti za iz-
gubo ali prepozno dostavo. V razpisnem po-
stopku bodo upoštevani samo tisti ponudni-
ki, ki bodo plačali razpisno dokumentacijo.

Prepozno prispela dokumentacija za
ugotavljanje sposobnosti bo zavrnjena in
neodprta vrnjena pošiljatelju.

8. Ponudbena dokumentacija je na raz-
polago ponudnikom na spodaj omenjenem
naslovu in sicer od 17. 7. 1998 do 24. 7.
1998 od 8. do 14. ure po lokalnem času
od ponedeljka do petka.

9. Morebitni ponudniki lahko dobijo na-
daljna podrobnejša pojasnila, pregledajo ali
pridobe ponudbeno dokumentacijo na nasled-

njem naslovu: Oto Rubinič, dipl.inž., Družba
za državne ceste d.o.o., Tržaška 19 a soba
št. 103, 1109 Ljubljana, Slovenija, tel.: +386
61-178-83 31, faks: +386-61-178-83-32.

Invitation to the International
Prequalification of Contractors

for construction of the motorway
Celje–Ljubljana

section 6 Vransko–Blagovica km
70.720–87.507

sub-section 6/2 Trojane–Blagovica km
79.320–87.507

1. The Motorway Company in the Re-
public of Slovenia, DARS, d.d., pursuant to
Clause 43 of the Law on Public Procure-
ments (Official Gazette RS No. 24, dated 5
May 1997), invites the Contractors to par-
ticipate in the Prequalification of Contrac-
tors for the performance of the following
works on:

Construction of the Trojane tunnel with
driving central plant (construction part)–
from km 79.250 to km 82.150 in the length
of 2900 m,

– length of the left tunnel tube
L=2900 m,

– length of the right tunnel tube
L=2811 m.

2. The Trojane tunnel will be financed by
Motorway Company in Slovenia DARS d.d.
and European Investment Bank EIB.

3. Tenderers with adequate experienc-
es from all the countries may participate in
this prequalification of Contractors. Prefer-
ences for the local bidders will not be taken
into acount.

4. Applications for this prequalification
of Contractors shall refer to the Works be-
ing the subject of this prequalification
whereby will be qualified Contractors for all
the Works in total, quoted under item 1
herewith above.

5. Tenderers qualified for performance
of Works will be pursuant to the previous
paragraph herewith above and Clause 49
of Section III of the Law on Public Procure-
ments invited in writing, as expected in Sep-
tember 1998, to submit their Bids.

6. Correctly and completely filled-in doc-
umentation for the prequalification of Con-
tractors for the construction of the motor-
way Celje–Ljubljana, section Vransko–
Blagovica shall be delivered in sealed enve-
lope to the address:

Družba za avtoceste v Republiki Sloven-
iji, d.d., Einspielerjeva 6, Ljubljana, on or
before 17 August 1998.

7. Tenderers may obtain the necessary
documentation for the Prequalification of
Contractors at the address below upon pay-
ment of a non-refundable fee in the amount
SIT 60,000.00 (inclusive sales tax) or equiv-
alent in a convertible currency. Payments
should be made to the bank account number:
50105-601-13838, for payments in SIT and
the bank account number 51774/7 at Nova
Ljubljanska Banka d.d. Ljubljana for pay-
ments in otger currencies for Družba za
Državne ceste d.o.o. with a remark “For Pre-
qualification Documentation“.

If requested, the documents will be
promptly dispatched by courier (DHL etc.),
however, at Tenderers’ expense, but no lia-
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bility is taken from us for loss or late deliv-
ery. Only Tenderers taking and purchasing
the documentation will be eligible to partici-
pate in the Prequalification of Contractors.

Documentation received too late will be
rejected and returned unopened to the
sender.

8. The prequalification documents are
available to the Tenderers at the address
below from 17 July 1998 to 24 July 1998
between 8.00 a.m. and 2.00 p.m. local
time Monday through Friday.

9. Tenderers interested may obtain further
information, may inspect and acquire the doc-
uments for the Prequalification of Contractors
at the following address: Dipl. Ing. Oto Ru-
binič, Družba za Državne Ceste, d.o.o.,
Tržaška 19a, room no. 103, 1109 Ljubljana,
Slovenia, phone no.: +386/61/178-8331,
fax no.:+386/61/178-8332.

Ob-4726
Poziv k predložitvi ponudb

za mednarodni javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem

sposobnosti
za gradnjo: AC Celje–Ljubljana
odsek 7: Blagovica–Šentjakob

pododsek 7/2: Lukovica–Šentjakob
km 0.000–11.660

1. Družba za avtoceste v Republiki Slo-
veniji, DARS d.d. v skladu s 43. členom
poglavja III. Zakona o javnih naročilih (Urad-
ni list RS št. 24 z dne 5. 5. 1997) objavlja
Javni razpisa za izbiro izvajalca s predhod-
nim ugotavljanjem sposobnosti za izvedbo
del: dela od km 3.600 do km 11.660 v
dolžini 8060 m

2. Obseg ponudbenih del
I. Trasa štiripasovne avtoceste; odsek

Krtina–Šentjakob od km 3.600 do km
11.660, ki obsega:

enota količina

– preddela
– zemeljska dela in temeljenje:
izkopi: m3 148.700
nasipi: m3 518.800
– odvodnjavanje:
betonski cevni prepusti do ∅ 100 m 1700
betonske pobočne kanalete m 4160
– voziščne konstrukcije m2 189.000
– deviacije cest in poti m 7.200
– dostopne ceste m 8.300
– odvodnjavanje – ukrepi za zaščito voda z AC zadrževalni
bazeni prostornine ca. 200 m3 kos 18
– klic v sili
– TT vodi
– ureditev vodovoda
– javna razsvetljava
– oprema ceste, varnostne ograje, zaščitne ograje, vertikalna in horizontalna signaliza-

cija od km 03.600 do km 11.660
– protihrupni ukrepi (protihrupne ograje in protihrupni zemeljski nasipi)
– krajinska ureditev
– oporni zidovi v km AC 9.025 na deviaciji 1-11 dolžine 95m in višine do 3m
II. Premostitveni objekti
– dolžine do 5 m (prepusti, mostovi) m2 1.200
– dolžine od 5 m do 30 m (podvozi, podhodi, mostovi) m2 2.820
– dolžine nad 30 m (mostovi, nadvozi) m2 5.880
III. Ureditev vodotokov na križanjih z avtocesto
– skupna dolžina regulacij m 8.130
IV. Zadrževalnik Drtijščica
– zadrževalnik Drtijščica ha 29,00
V. Vodni rov Drtijščica
– vodni rov Drtijščica s svetlim profilom 9,5 m2 m 915,50

3. Investicija bo financirana iz lastnih
sredstev Družbe za avtoceste v Republi-
ki Sloveniji DARS d.d. in kredita Evrop-
ske investicijske banke (EIB).

4. Javnega razpisa za izbiro izvajalca
s predhodim ugotavljanjem sposobnosti
za navedena dela se lahko udeležijo po-
nudniki z ustreznimi izkušnjami iz vseh
držav.

5. Prijave na javni razpis za izbiro izva-
jalca s predhodim ugotavljanjem sposob-
nosti se morajo nanašati na dela, ki so
predmet tega razpisa pri čemer bo priz-
nana sposobnost ponudnikom za vsa raz-
pisana dela skupaj (sklopi I.–V.) ali loče-
no po sklopih (I., II., III., IV., V) razpisa-
nih del, navedenih v točki 2, pri čemer
morajo biti izpolnjene zahteve, navedene
v tem razpisu, za vsak sklop Del pose-
bej.

6. Ponudniki, ki jim bo priznana spo-
sobnost za izvedbo razpisanih del, bodo
v skladu gornjega odstavka in z 49. čle-
nom poglavja III. Zakona o javnih naroči-
lih s pisnim vabilom pozvani k predložitvi
ponudb predvidoma v mesecu septem-
bru 1998.

7. Pravilno in v celoti izpolnjeno doku-
mentacijo za javni razpis za izbiro izvajal-
ca s predhodnim ugotavljanjem sposob-
nosti za gradnjo avtoceste AC Celje–
Ljubljana, odsek Blagovica–Šentjakob,
je potrebno v zapečateni kuverti dostaviti
na naslov:

Družba za avtoceste v Republiki Slo-
veniji, Einspielerjeva 6, Ljubljana, do
vključno 17. 8. 1998

V prijavi mora biti točno navedeno za
kateri sklop del, opisanih v točki 2, se
prijava nanaša.

8. Ponudniki lahko dobijo dokumen-
tacijo za predhodno ugotavljanje sposob-
nosti na spodaj omenjenem naslovu ob
vplačilu nevračljivega zneska v višini
60.000 SIT (vključno s prometnim dav-
kom) ali v protivrednosti v katerikoli kon-
vertibilni valuti. Vplačila morajo biti izvr-
šena z bančnim prenosom na bančni žiro
račun št. 50105-601-13838 za plačila v
SIT ali za plačila v tuji valuti na bančni
žiro račun št. 51774/7 pri Novi Ljubljan-
ski banki d.d. Ljubljana v korist Družbe
za državne ceste, d.o.o. s pripisom “za
dokumentacijo za ugotavljanje sposob-
nosti”.

Ponudniku bomo na njegovo željo po-
slali razpisno dokumentacijo s kurirsko
pošto (DHL itd.) na stroške ponudnika,
vendar ne prevzamemo nikakršne odgo-
vornosti za izgubo ali prepozno dostavo.
V razpisnem postopku bodo upoštevani
samo tisti ponudniki, ki bodo plačali raz-
pisno dokumentacijo.

Prepozno prispela dokumentacija za
ugotavljanje sposobnosti bo zavrnjena in
neodprta vrnjena pošiljatelju.

9. Ponudbena dokumentacija je na
razpolago ponudnikom na spodaj ome-
njenem naslovu in sicer od 17. 7. 1998
do 24. 7. 1998 od 8. do 14. ure po
lokalnem času od ponedeljka do petka.

10. Morebitni ponudniki lahko dobijo
nadaljna podrobnejša pojasnila, pregle-
dajo ali pridobe ponudbeno dokumenta-
cijo na naslednjem naslovu:

Oto Rubinič, dipl. inž., Družba za dr-
žavne ceste d.o.o., Tržaška 19 a soba
št. 103, 1109 Ljubljana, Slovenija, tel.:
+386 61-178-83-31, faks +386-61-
178-83-32.

Invitation to the International
Prequalification of Contractors

for Construction of the
Motorway Celje–Ljubljana

Section 7 Blagovica–Šentjakob
Sub-section 7/2 Lukovica–Šentjakob

km 0.000–11.660

1. The Motorway Company in the Re-
public of Slovenia, DARS, d.d., pursuant
to Clause 43 of the Law on Public Pro-
curements (Official Gazette RS No. 24,
dated 5 May 1997), invites the Contrac-
tors to participate in the Prequalification
of Contractors for the performance of the
following works on: Works from km
3.600 to km 11.660 in the length of
8060 m

2. The scope of the Works tendered:
I. Four-lane motorway; section Krti-

na–Šentjakob from km 3.600 to km
11.660, comprising:
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– preliminary works
– earthworks and foundation:
excavations: 148.700 m3

embankments: 518.800 m3

– drainage
concrete culverts ∅ 100 1.7000 m
concrete embankment canalets 4160 m
– pavement 189,000 m2

– deviations of roads and ways 7.200 m
– access roads 8.300 m
– drainage system – protection measures for water comming from motorway, earth

retarding basins in the volume of 200 m3 8 pcs
– emergency call
– telephone lines
– reconstruction of water pipe
– public lightning
– road furniture, guard rails, safety fences, vertical and horizontal signalisation from km

3.600 to km 11.660
– noise protection measures (noise barriers and noise embankments)
– landscape management
– retaining walls in km 9.025 of the motorway on the deviation 1-11 in the  length of

95 m and height to 3 m
II. Structures
– in the length of up to 5 m (culverts, bridges) 1.200 m2

– in the length from 5 m to 30 m (underpasses, overpasses, bridges) 2.820 m2

– in the length over 30 m (bridges, overpasses) 5.880 m2

III. Construction of waterways on the crossing with motorway
– total length of waterways 8.130 m
IV. Retarding basin Drtijščica
– retarding basin Drtijščica 29,00 ha
V. Water tunnel Drtijščica
– water tunnel Drtijščica of 9,5 m2 in the profile 915,50 m

3. Investment will be financed by Mo-
torway Company in Slovenia DARS d.d.
and European Investment Bank EIB.

4. Tenderers with adequate experienc-
es from all the countries may participate in
this prequalification of Contractors.

Preferences for the domestic Bidders
will not be taken into account of this pre-
qualification.

5. Applications for this prequalification
of Contractors shall refer to the Works be-
ing the subject of this prequalification
whereby qualified will be Contractors ei-
ther for all the Works in total (groups I.- V.)
or separately by groups (I., II., III., IV., V.)
of the Works quoted under item 2 herewith
above and the requirements given in this
prequalification shall be complied with for
each group of Works separately.

6. Tenderers qualified for performance
of Works will be pursuant to the previous
paragraph herewith above and Clause 49
of Section III of the Law on Public Procure-
ments invited in writing, as expected in
September 1998, to submit their Bids.

7. Correctly and completely filled-in
documentation for the prequalification of
Contractors for the construction of the
motorway Celje–Ljubljana, section 7
Blagovica–Šentjakob, sub-section Luko-
vica–Šentjakob, shall be delivered in
sealed envelope to the address: Družba
za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d.,
Einspielerjeva 6, Ljubljana, on or before
17 August 1998.

In the application shall be clearly stated
for which group of Works, quoted under
Item 2, the application refers to.

8. Tenderers may obtain the necessary
documentation for the Prequalification of
Contractors at the address below upon pay-
ment of a non-refundable fee in the amount
SIT 60,000.00 (inclusive sales tax) or equiv-
alent in a convertible currency. Payments
should be made to the bank account number:
50105-601-13838, for payments in SIT and
the bank account number 51774/7 at Nova
Ljubljanska Banka d.d. Ljubljana for pay-
ments in other currencies for Družba za
Državne ceste d.o.o. with a remark “For Pre-
qualification Documentation“.

If requested, the documents will be
promptly dispatched by courier (DHL etc.),
however, at Tenderers’ expense, but no
liability is taken from us for loss or late
delivery. Only Tenderers taking and pur-
chasing the documentation will be eligible
to participate in the Prequalification of Con-
tractors.

Documentation received too late will be
rejected and returned unopened to the
sender.

9. The prequalification documents are
available to the Tenderers at the address
below from 17 July 1998 to 24 July 1998
between 8.00 a.m. and 2.00 p.m. local
time Monday through Friday.

10. Tenderers interested may obtain
further information, may inspect and ac-
quire the documents for the Prequalifica-
tion of Contractors at the following ad-
dress: Dipl. Ing. Oto Rubinič, Družba za
državne ceste, d.o.o., Tržaška 19a, room
no. 103, 1109 Ljubljana, Slovenia, phone
no.: +386/61/178 8331, fax no.:
+386/61/ 178 8332.

Dvostopenjski javni razpis

Popravek
Ob-4793

V javnem razpisu za izbiro izvajalca z dvo-
stopenjskim javnim razpisom, objavljenim v
Uradnem listu RS, št. 47, z dne 29. 6.
1998, Ob- 4037, se popravi:

5. Merila za izbiro najugodnejše po-
nudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo
upoštevane

Popravek v tretjem odstavku:
Na zaprti ovojnici mora biti naslov naroč-

nika, oznaka “Ne odpiraj – ponudba”, ozna-
ka javnega razpisa “DDV99-IS/I” in naslov
pošiljatelja na hrbtni strani.

(Popravek upoštevajte tudi v razpisni do-
kumentaciji!)

5. Criteria for the selection of the most
favourable proposal and limitations taken
into consideration

Correction in fourth paragraph:
The reverse side of the envelope must

carry the name and address of the sender.
(Consider the correction in tender docu-

mentation also, please!)
10. Procedure for selection of the sup-

plier.
Correction in second paragraph:
Proposals must be valid until Septem-

ber 24, 1998.
Ministrstvo za finance

Ob-4791C
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za promet in zveze-Direkcija
RS za ceste, kont. oseba Liljana Luis, dipl.
inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel. 061/178-
80-95, faks 061/178-80-36, soba št. 209.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: nabava absorbcij-

skih snovi – samo izbira najugodnejše-
ga dobavitelja.

3. Orientacijska vrednost naročila:
10,000.000 SIT.

4. 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
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, soba št. 123.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za Nabava absorbcijskih snovi.” – S. S. Na
hrbtni strani mora biti označen naslov poši-
ljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 13. 8. 1998
ob 13. uri, na naslovu: Ministrstvo za pro-
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met in zveze-Direkcija RS za ceste, odpira-
nje vodi strokovna komisija, Tržaška 19,
Ljubljana, tel. 061/178-81-11, faks
061/178-80-36, soba št. 320/III.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 25. 9. 1998.

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

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 24. 7. 1998 za 3.000 SIT.

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

8. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Družba za državne ceste, d.o.o., Ljub-
ljana, kont. oseba Stane Stankovič, dipl.
inž., Tržaška 19a, Ljubljana, tel. 061/178-
84-35, faks 061/178-83-26, soba št. 303.

9. Postopek izbire izvajalca: dvostopenj-
ski javni razpis.

Ponudba mora veljati do: 13. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 2. 10. 1998.
Ministrstvo za promet in zveze-

Direkcija RS za ceste

Zbiranje ponudb

Št. 959/98-175 Ob-4569
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Re-

publike Slovenije objavlja

javni razpis
z zbiranjem ponudb

za prodajo nezazidanega stavbnega zem-
ljišča s parc. št. 26/2 v izmeri 998 m2 in stp
33 v izmeri 131 m2, obe vpisani pri vl. št.
296 k.o. Kočevska Reka. Zemljišče se na-
haja znotraj ureditvenega območja naselja
Kočevska Reka P7/S7 v coni E, ki je name-
njena stanovanjski gradnji in se ureja s Pro-
storsko ureditvenimi pogoji za naselje Ko-
čevska Reka ( Ur. list RS, št. 42/94 ).

Izklicna cena zemljišča je 1,670.000
SIT.

Pogoji sodelovanja:
Na razpisu lahko sodelujejo domače fi-

zične in pravne osebe. Fizične osebe mora-
jo ponudbi priložiti potrdilo o državljanstvu
RS, pravne pa izpis iz sodnega registra, ki
ni starejši od 30 dni.

Ponudbe z navedbo cene morajo pris-
peti na naslov Sklada kmetijskih zemljišč in
gozdov Republike Slovenije, Dunajska 58,
Ljubljana, najkasneje do 24. julija 1998 do
12 ure. Na kuverti mora biti oznaka: “Po-
nudba za nakup – Kočevska reka – Ne od-
piraj!” in naziv ponudnika.

Ponudniki morajo v roku za oddajo po-
nudb vplačati varščino v višini 10 odstotkov
od izklicne cene na žiro račun Sklada kme-
tijskih zemljišč in gozdov RS, št. 50102-
603-44803, s sklicevanjem na št. 00 77-
02-98 – varščina za javni razpis – Kočevska
Reka. Ponudnikom, ki na razpisu ne bodo

uspeli, bo vplačani znesek brezobrestno vr-
njen v petih dneh po odpiranju ponudb. Po-
nudb, ki bodo nižje od izklicne cene ali s
pogoji v nasprotju s tem razpisom in po-
nudb, za katere ne bo vplačana varščina,
prodajalec ne bo upošteval.

Kupec nepremičnine bo tisti ponudnik,
ki bo ponudil najvišjo ceno. Izbrani ponud-
nik mora podpisati notarski zapis najpozne-
je v 15 dneh po končani dražbi, kupnino pa
mora plačati v celoti najkasneje v 8 dneh po
podpisu notarskega zapisa, pri čemer se
položena varščina všteje v kupnino. Če ku-
pec v roku ne podpiše notarskega zapisa ali
če ne plača celotne kupnine, varščina zapa-
de in velja, da je odstopil od nakupa.

Stroške sestave notarskega zapisa, zem-
ljiškoknjižnega predloga, davek na promet
nepremičnin in druge morebitne stroške pla-
ča kupec.

Pri komisijskem odpiranju ponudb, ki bo
24. julija 1998 ob 13. uri na sedežu sklada,
Dunajska 58, Ljubljana, lahko sodelujejo po-
nudniki ali njihovi pooblaščenci s pisnim
pooblastilom.

Interesenti lahko dobijo dodatne infor-
macije in si ogledajo nepremičnino in raz-
položljivo dokumentacijo po predhodnem
dogovoru z Lojzetom Miklavčičem, telefon
061/13-61-224.

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Ljubljana

Ob-4617
Na podlagi sklepa učiteljskega zbora OE

Poklicna trgovska in srednja ekonomska šo-
la Brežice, z dne 16. 4. 1998 ter sklepa
Sveta zavoda Šolskega centra Brežice z dne
10. 6. 1998 objavljamo

javno zbiranje ponudb za
zagotavljanje šolske prehrane

1. Naziv in sedež naročnika: Šolski cen-
ter Brežice, OE Poklicna trgovska in sred-
nja ekonomska šola Brežice, Trg izgnancev
14, Brežice, kont. oseba Lidija Petrič, tel.
0608/61-162.

2. Predmet: storitve.
Navedba vsebine: zagotavljanje šolske

prehrane v Poklicni trgovski in srednji
ekonomski šoli Brežice, in sicer v razde-
ljevalnici hrane s priročno kuhinjo, ki ju
ponudnik najame za dobo 5 let. Najem-
na pogodba se vsako leto obnovi z anek-
som, pri čemer prvih šest mesecev šteje
kot poskusno obratovanje.

3. Začetek obratovanja: 1. september
1998 oziroma po preselitvi v novo šolsko
stavbo.

4. Vsebina storitve
Ponudnik mora zagotoviti:
– malico za dijake in zaposlene z mož-

nostjo izbire (vsaj 2 menija) na podlagi te-
denskega ali dvotedenskega jedilnika,

– kvaliteto serviranja in konkurenčne ce-
ne v okviru veljavnih normativov,

– ustrezno kvalificirano delovno silo,
– urejenost osebja in vzdrževanje pro-

storov v skladu s sanitarnimi predpisi,
– prilagoditev poslovanja šolskemu urni-

ku oziroma šolskemu koledarju,
– zaposlitev presežka delovne sile iz biv-

šega Doma učencev Brežice – kuharice,
– najemnino po najemni pogodbi (po-

nudnik navede višino najemnine v ponudbi).

5. Kriteriji za izbor najugodnejšega po-
nudnika:

– ustreznost razpisnim pogojem,
– morebitne ugodnosti, ki jih ponudnik

nudi šoli.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pris-

pele na naslov naročnika do vključno 24. 7.
1998, in sicer v zapečatenih kuvertah z oz-
nako “Ponudba šolske prehrane – Ne odpi-
raj”.

6. Ponudniki bodo o izidu javnega zbira-
nja ponudb oziroma o izboru najustreznej-
šega ponudnika obveščeni v 14 dneh od
zadnjega dne oddaje ponudb.

7. Razpisno dokumentacijo je mogoče
dobiti v tajništvu šole na Bizeljski cesti št. 3,
vsak delovnik od 7. do 14. ure, dodatne
informacije pa v istem času pri kont. osebi
na tel. 0608/61-162.

ŠC Brežice,
Poklicna trgovska in srednja

ekonomska šola

Ob-4618
Na podlagi sklepa uprave št. 9/1 z 22.

seje uprave, Slovenska razvojna družba,
d.d. objavlja

razpis
za zbiranje ponudb

za nakup 34 terjatev od fizičnih oseb iz
naslova obročnega odkupa po Stanovanj-
skem zakonu (Ur. l. RS, št. 18/91).

Skupna vrednost terjatev na dan 30. ju-
nija 1998 znaša 33,795.955,82 SIT.

Ponudba se lahko nanaša le za nakup
vseh terjatev skupaj.

Ponudbe morajo prispeti na Slovensko
razvojno družbo, d.d., Dunajska 160, 1000
Ljubljana najpozneje v 15 dneh od dneva
objave razpisa, v zaprti ovojnici z napisom
“za javni razpis za nakup stanovanjskih ter-
jatev“.

Seznam terjatev z dokumentacijo je za
vpogled na voljo v tajništvu pravne službe
SRD d.d., Dunajska 160, Ljubljana.

Prodajalec na podlagi tega razpisa ni za-
vezan skleniti pogodbe o prodaji z najbolj-
šim ali katerimkoli ponudnikom.

Morebitne informacije lahko dobite na
tel št. 1894-860, Anka Čadež.

Slovenska razvojna družba, d.d.

Sklepi po 42. členu

Ob-4621

Sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime in sedež naročnika: UL Fakulteta

za strojništvo, Ljubljana, Aškerčeva 6.
2. Predmet javnega naročila: laserski

dinamični kalibrator za merjenje natanč-
nosti geometričnih in kinematičnih last-
nosti in kalibriranje obdelovalnih stro-
jev s kompenzacijo meritev.

3. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb je bilo 22. 6. 1998 ob 13. uri na
Fakulteti za strojništvo, Ljubljana, Aškerče-
va 6. Prispeli sta 2 ponudbi.

4. Datum in številka objave javnega raz-
pisa: Ur. l. RS, št. 39 z dne 1998 -
Ob-2804.



Stran 5076 / Št. 51 / 17. 7. 1998 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

5. Na podlagi predloga strokovne komi-
sije se je komisija za izvedbo javnega razpi-
sa odločilla, da se izbere ponudnik Hermes
Plus d.d., Šlandrova 2, Črnuče.

UL Fakulteta za strojništvo

Ob-4762
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 šolstvo in šport, kont. ose-
ba Janez Čač, Zavod RS za šolstvo, Poljan-
ska 28, Ljubljana, tel. 1333-266, Županči-
čeva 6, Ljubljana, tel.: 1785-212, faks:
1785-668, e-mail: po.ro@guest.arnes.si.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: predmet javnega na-

ročila je nakup računalniške program-
ske opreme.

3. Orientacijska vrednost naročila:
66,532.916,20 SIT (1. odpiranje ponudb z
dne 17. aprila 1998).

4. Dobavni rok: rok dobave je od 30 do
45 dni po podpisu pogodbe, glede na po-
nudbe.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

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

Merila, ki so bila uporabljena pri ocenje-
vanju ponudb in pri izbiri najugodnejše po-
nudbe, vključno z navedbo referenc ponud-
nika so:

a) za točke VII.a-h razpisne dokumenta-
cije:

– mnenja in ocene strokovnjakov o upo-
rabnosti programske opreme v vzgojno-izo-
braževalnih zavodih,

– skladnost vsebine ponudbe z zahteva-
mi in željami naročnika,

– ugotovljene potrebe po programski
opremi,

– dosedanje izkušnje pri uporabi ponu-
jene programske opreme v vzgojno-izobra-
ževalnih zavodih v Sloveniji in tujini,

– razmerje cena/kvaliteta ponujene pro-
gramske opreme,

– prilagojenost programske opreme zah-
tevam uporabe v slovenskemu prostoru,

– višina ocenjenih stroškov, ki so pove-
zani z uvajanjem in uporabo ponujene pro-
gramske opreme v vzgojno-izobraževalnih
zavodih,

– dostopnost uporabniške literature v
slovenskem in drugih jezikih,

– zagotovljena tehnična pomoč pri upo-
rabi programske opreme,

– pripravljenost ponudnika za sodelova-
nje pri uvajanju ponujene programske opre-
me v šole.

b) za točke VII.i,j razpisne dokumentaci-
je:

– mnenja in ocene strokovnjakov o upo-
rabnosti programske opreme v vzgojno-izo-
braževalnih zavodih,

– mnenja in ocene strokovnjakov o upo-
rabnosti ponujenih didaktično-metodičnih
navodil v vzgojno-izobraževalnih zavodih za
področje dela za katero je programska opre-
ma namenjena,

– skladnost vsebine ponudbe z zahteva-
mi in željami naročnika,

– ugotovljene potrebe po programski
opremi,

– dosedanje izkušnje pri uporabi ponu-
jene programske opreme v vzgojno-izobra-
ževalnih zavodih v Sloveniji in tujini,

– razmerje cena/kvaliteta ponujene pro-
gramske opreme,

– prilagojenost programske opreme zah-
tevam uporabe v slovenskemu prostoru,

– višina ocenjenih stroškov, ki so pove-
zani z uvajanjem in uporabo ponujene pro-
gramske opreme v vzgojno-izobraževalnih
zavodih,

– dostopnost uporabniške literature in di-
daktično-metodičnih navodil v slovenskem
in drugih jezikih,

– zagotovljena tehnična pomoč pri upo-
rabi programske opreme,

– pripravljenost ponudnika za sodelova-
nje pri uvajanju ponujene programske opre-
me v šole.

Najcenejši ponudnik ni nujno tudi naju-
godnejši ponudnik.

Vrednostna ocena meril, ki so bila upo-
rabljena pri ocenjevanju ponudb in pri izbiri
najugodnješe ponudbe, je navedena v
obrazcu Po1-98 – Razpisni obrazec 5 –
merila za izbor.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo v petek,
17. 4. 1998 ob 10. uri na naslovu: Mini-
strstvo za šolstvo in šport, Župančičeva 6,
Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 22 ponudb,
najnižja cena: 10.690 SIT, najvišja cena:
11.999 SIT

Obrazložitev: navedeni najnižji in najvišji
ceni predstavljata ceno enega izmed pri-
merljivih ponujenih produktov.

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

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 20 z dne 13. marca
1998, Ob-1103.

Predviden datum objave dodelitve naro-
čila: 1. odpiranje ponudb – 28. maj 1998.

Ob-4763
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 šolstvo in šport, kont. ose-
ba Marko Peršin, Zavod RS za šolstvo, Po-
ljanska 28, Ljubljana, tel. 1333-266, Žu-
pančičeva 6, Ljubljana, tel.: 1785-211,
faks: 1785-668, E-mail: marko.persin-
@guest.arnes.si.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: predmet javnega na-

ročila je nakup računalniške strojne
opreme.

3. Orientacijska vrednost naročila:
150,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: rok dobave je od 30 dni
po podpisu pogodbe.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaci-
ji.

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

Merila, ki so bila uporabljena pri ocenje-
vanju ponudb in pri izbiri najugodnejše po-
nudbe, vključno z navedbo referenc ponud-
nika so:

– tehnične lastnosti ponujene opreme
(ugotavljanje minimalnih zahtevanih in dodat-
nih tehničnih lastnosti ponujene opreme),

– kadrovska struktura in strokovne refe-
rence zaposlenih delavcev, ki bodo opravljali
razpisana dela s področja ponudbe (razpisni
obrazec HW/98 – razpisni obrazec 6),

– rezultati testiranja računalniške strojne
opreme (preverijo se tehnične lastnosti po-
nujene opreme),

– razmerje cene in kvalitete ponujene ra-
čunalniške opreme in komercialni pogoji,

– vzdrževanje (pregled sposobnosti do-
bavitelja na področju vzdrževanja opreme),

– dosedanje izkušnje pri opremljanju šol
in javnih zavodov v šolstvu (HW/98 – razpi-
sni obrazec 5) in

– celovitost ponudbe.
Najcenejši ponudnik ni nujno tudi naju-

godnejši ponudnik.
Ministrstvo si pridružuje pravico, da iz-

bere več ponudnikov računalniške strojne
opreme.

Vrednostna ocena meril, ki so bila upo-
rabljena pri ocenjevanju ponudb in pri izbiri
najugodnješe ponudbe, je navedena v
obrazcu HW-98 – Razpisni obrazec 5 –
merila za izbor.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb:

Javno odpiranje ponudb je bilo v ponede-
ljek, 25. 5. 1998 ob 10. uri. na naslovu:
Poljanska 28, Zavod RS za šolstvo, Ljubljana.

Naročnik Ministrstvo za šolstvo in šport,
Župančičeva 6, Ljubljana, število prispelih
ponudb: 19 ponudb, najnižja cena:
144.900 SIT, najvišja cena: 266.941 SIT.

Obrazložitev: navedeni najnižji in najvišji
ceni predstavljata ceno primerljive ponuje-
ne računalniške opreme.

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

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 33 z dne 24. aprila
1998, Ob-1985.

Predviden datum objave dodelitve naro-
čila: 12. junij 1998.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-4577
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 Loški potok, Hrib 102, Loški
potok, tel. 061/867-147, faks 061/867-
246.

2. Predmet javnega naročila: gradbeno -
obrtniška, instalacijska dela.

Navedba vsebine: mrliška vežica Draga.
3. Orientacijska vrednost naročila:

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

dokončanja del: začetek del predvidoma
15.julij 1998 in konec 30. september 1998.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 51 / 17. 7. 1998 / Stran 5077

5. Utemeljitev izbire ponudnika: merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.

Opis odločujočih meril za izbiro ponud-
be: cena, reference, rok izvedbe, druge
ugodnosti.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 22. 6.
1998 ob 9. uri, v prostorih Občine Loški
potok, Hrib 102, Loški potok.

Število prispelih ponudb: 4
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 41 z dne 29. 5. 1998,
Ob-2921.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 6. 7. 1998.

Dne 29. 6. 1998 je bil po sklepu naroč-
nika izbran kot najugodnejši ponudnik: GP
Gradišče, d.d., Ulica 4. maja 80, Cerknica.

Občina Loški potok

Ob-4578
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Naročnik: Občina Velike Lašče, Veli-

ke Lašče 15, Velike Lašče.
2. Predmet razpisa so gradbena, obrt-

niška, strojnoinstalacijska ter elektroin-
stalacijska dela pri gradnji nadzidka pri-
zidka OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče.

3. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 28,000.000 SIT.

4. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika, ki so bila upoštevana: ponudbena
cena, način plačila in fiksnost cen, referen-
ce pri izvajanju tovrstnih del, usposobljeno-
sti in sposobnost za izvajanje del, rok izved-
be, možnost kreditiranja in pogoji le tega,
popolnost ponudbe, opcija ponudbe, dru-
ge ugodnosti.

5. Dodelitev naročila: naročilo je bilo do-
deljeno Gradbenemu podjetju Gramiz, d.d.,
Kočevje.

6. Predvideni rok pričetka del je 5. junij
1998, rok dokončanja del pa 31. avgust
1998.

7. Utemeljitev izbire ponudnika: merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.

Opis odločujočih meril za izbrane po-
nudbe: cena, pogodba »ključ v roke«.

8. Javno odpiranje ponudb je bilo 18. ma-
ja 1998 ob 10. uri, v sejni sobi Občine Veli-
ke Lašče, Velike Lašče 15, Velike Lašče.

9. Število prispelih ponudb: 8, najnižja
cena: 23,154.477 SIT, najvišja cena:
30,470.093 SIT.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

11. Datum in številka objave javnega raz-
pisa: Uradni list RS, št. 31 z dne 18. 4.
1998.

Občina Velike Lašče

Ob-4699
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: Republiški zavod za zaposlovanje, kont.
oseba Mija Poglajen, Glinška 12, Ljubljana,
tel. 125-14-41, faks 125-89-23.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: adaptacija poslov-

nih prostorov in dobava in montaža pi-
sarniške opreme za CIPS.

3. Orientacijska vrednost naročila:
26,347.949,78 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 7. 1998 in/ali zaključek 31. 8. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena; druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

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

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: cena, plačilni pogoji, kvaliteta, ce-
novni razred, rok.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 28. 5.
1998 ob 12.30, na naslovu: Republiški za-
vod za zaposlovanje, Glinška 12, 1000
Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 6, najnižja ce-
na: 19,801.170,71 SIT, najvišja cena:
38,367.941,42 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- 2347.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 1. 7. 1998.

Republiški zavod za zaposlovanje,
Ljubljana

Ob-4700
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
Hovnik Rajko, inž. grad., Čečovje 12A, Rav-
ne na Koroškem, tel. 0602/23-821/224,
faks 0602/23-638, soba št. 3.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: sanacija dveh ze-
meljskih plazov ob cesti na Lešah.

3. Orientacijska vrednost naročila:
18,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 3 mesece ali 90 dni, zače-
tek 1. 7. 1998 in/ali zaključek 1. 10. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji –
reference.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe:

– reference, cena,
– izbran je bil izvajalec Cestno podjetje

Maribor.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 12. 6.
1998 ob 11. uri, na naslovu: Občina Rav-
ne-Prevalje, Čečovje 12A, 2390 Ravne na
Koroškem.

Število prispelih ponudb: 6, najnižja ce-
na: 10,300.000 SIT, najvišja cena:
16,587.181 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.

Občina Ravne-Prevalje

Ob-4701
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 kulturo, kont. oseba Lozič
Irena, dia., Cankarjeva 5, Ljubljana, tel. 178-
59-38, faks 178-59-92.

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

dokumentacije za gradnjo filmskega stu-
dia Viba film Ljubljana.

3. Orientacijska vrednost naročila:
22,000.000 SIT.

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

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena; druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

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

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 18. 6.
1998 ob 13. uri, na naslovu: Filmski studio
Viba film, Zrinskega 9, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-
na: 23,691.990 SIT, najvišja cena:
25,474.800 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 37, z dne 15. 5.
1998; Ob-2561.

Republika Slovenija
Ministrstvo za kulturo, Ljubljana

Št. 2-5/13823/1-1998 Ob-4702
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Telekom Slovenije, d.d., Poslovna eno-
ta Celje, kont. oseba Srečko Umek, dipl.
inž. el., Lava 1, Celje, tel. 063/421-284,
faks 063/421-309, soba št. 205, e-mail
Srecko.Umek@telekom.si.

2. Predmet javnega naročila
Navedba vsebine: multipleksna opre-

ma za priključevanje ISDN in dug. po-
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datkovnih povezav na območju PE Ce-
lje, območje 063.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa:
135,000.000 SIT, objava je bila v petek
24. 4. 1998.

4. Rok začetka in dokončanja del: za-
četek september 1998 in/ali zaključek no-
vember 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudni-
ke.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: cena in zmogljivost ponujene
opreme.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 29. 5.
1998 ob 8.10, na naslovu: Telekom Slo-
venije, d.d., Poslovna enota Celje, Lava 1,
3102 Celje.

Število prispelih ponudb: 4, najnižja ce-
na: 127,435.042 SIT, najvišja cena:
253,841.314 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis 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 na-
ročila: 17. 7. 1998.

Telekom Slovenije, d.d.,
Poslovna enota Celje

Ob-4703
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

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

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

Navedba vsebine: izgradnja objekta
K 240 optični kabel LJ–NM–Obrežje,
odcep za TKC Otočec.

3. Orientacijska vrednost naročila:
6,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: za-
četek 6. 7. 1998 in/ali zaključek 10. 8.
1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najniž-
ja cena; druga merila, navedena v razpisni
dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudni-
ke.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: najnižja cena.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 18. 6.
1998 ob 12. uri, na naslovu: Telekom Slo-
venije, d.d., PE Novo mesto, Novi trg 7a,
8000 Novo mesto.

Število prispelih ponudb: 7, najnižja ce-
na: 2,797.275,20 SIT, najvišja cena:
5,396.685 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis 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-3177.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 18. 7. 1998.

Telekom Slovenije, d.d.,
PE Novo mesto

Ob-4704
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 Hojnik Stanislav, dipl. inž., Titova ce-
sta 38, Maribor, tel. 062/44-241, faks
062/104-444.

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

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

3. Orientacijska vrednost naročila:
50,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 6 mesecev, začetek 1. 7.
1998 in/ali zaključek 31. 12. 1998.

5. 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 18. 6.
1998 ob 9. uri, na naslovu: Telekom Slove-
nije, d.d., PE Maribor, Titova cesta 38,
2001 Maribor.

Število prispelih ponudb: 6, najnižja ce-
na: 44,956.968 SIT (sklop A), najvišja ce-
na: 46,786.926 SIT (sklop A).

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-2173.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 17. 7. 1998.

Telekom Slovenije, d.d.,
PE Maribor

Ob-4705
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 repro mate-

riala.

3. Orientacijska vrednost naročila:
32,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek je predviden junij 1998 in zaključek julij
1999.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: merila, navedena v razpisni doku-
mentaciji.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 7. 7.
1998 ob 12. uri, na naslovu: Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova
70, 1001 Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 3.
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. 43, z dne 5. 6. 1998;
Ob-3275.

Predvideni datum objave priznanja spo-
sobnosti: do 5. 8. 1998.

8. Ponudniki, ki jim je bila priznana spo-
sobnost:

– Merkur, d.d., Trgovina in storitve,
Kranj, Koroška c. 1,

– Kovinotehna, Mednarodno podjetje,
d.d., Celje, Mariborska 7.

9. Ponudniki, ki jim je bila priznana del-
na sposobnost (elektro material):

– Elektronabava Ljubljana, d.d., Ljublja-
na, Slovenska 58.

Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.

Ob-4706
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:

Center slepih in slabovidnih, kont. Hočevar
Šajatovič Zvonka, Stara loka 31, Škofja Lo-
ka, tel. 064/61-60, faks 064/624-112.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nabava 25 kom po-

stelj za nego.
3. Orientacijska vrednost naročila:

9,000.000 SIT.
4. Rok dokončanja del: zaključek 30. 9.

1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga

merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-

števane preference za domače ponudni-
ke.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: najnižja cena glede na kvaliteto in
dodatke, ponujene v ceni, najlepši design,
garancija, reference, najkrajši intervencijski
čas servisiranja.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 22. 6.
1998 ob 12. uri, na naslovu: Center slepih
in slabovidnih, Stara Loka 31, 4220 Škofja
Loka.

Število prispelih ponudb: 18, najnižja ce-
na: 6,341.475 SIT, najvišja cena:
28,542.576 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. 46, z dne 19. 6.
1998; Ob-3549.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 10. 7. 1998.

8. Izbran ponudnik je PRIMA, d.o.o.,
podjetje za marketing, založništvo, inženi-
ring in trgovino, Ljubljana, Igriška 2.

Center slepih in slabovidnih
Škofja Loka

Ob-4707
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 Slavko Mesojedec, Podbeškova 12,
Novo mesto, tel. 068/323-596, faks
068/323-816.

2. Predmet javnega naročila
Navedba vsebine: prevozne storitve s

posebnimi vozili.
3. Orientacijska vrednost naročila:

100,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 36 mesecev.
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: izbrani ponudniki za posamezne
sklope izpolnjujejo vse razpisne pogoje,
imajo ustrezne reference, so usposobljeni
in sposobni opravljati storitve javnega naro-
čila ter cenovno najbolj ugodni.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 23. 6.
1998 ob 10. uri, na naslovu: JP Komunala,
Rozmanova 2, 8000 Novo mesto.

Število prispelih ponudb: 5.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 39, z dne 22. 5.
1998; Ob-2640A.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 17. 7. 1998.

Ob-4708
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:

JP Komunala, d.o.o., Novo mesto, kont. ose-
ba Anton Tomažin, Podbeškova 12, Novo me-
sto, tel. 068/323-596, faks 068/323-816.

2. Predmet javnega naročila
Navedba vsebine: nabava zabojnikov

za papir in odpadke.
3. Orientacijska vrednost naročila:

10,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: 3 mesece ali 90 dni, zače-
tek 15. 7. 1998 in zaključek 15. 10. 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: izpolnjujeta vse razpisne pogoje,
imata ustrezne reference, sta usposobljena
in sposobna dobaviti zabojnike in cenovno
najbolj ugodna.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 30. 6.
1998 ob 10. uri, na naslovu: JP Komunala,
Rozmanova 2, 8000 Novo mesto.

Število prispelih ponudb: 6.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 43, z dne 5. 6. 1998;
Ob-3182.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 17. 7. 1998.

Ob-4709
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 Jordan Hrvatin, JP Komunala, d.o.o.,
Muzejska 5, Novo mesto, tel. 068/321-
514, faks 068/324-115.

2. Predmet javnega naročila
Navedba vsebine: gradnja fekalne in

meteorne kanalizacije Bučna vas.
3. Orientacijska vrednost naročila:

58,745.736,40 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: 2 meseca ali 60 dni, zače-
tek 3. 8. 1998 in/ali zaključek 3. 10. 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 in
cenovno najugodnejši.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 2. 7.
1998 ob 8.30, na naslovu: JP Komunala,
Rozmanova 2, 8000 Novo mesto.

Število prispelih ponudb: 4, najnižja ce-
na 58,745.736,40 SIT, najvišja cena
64,851.832 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-2640B.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 17. 7. 1998.

Ob-4710
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:

JP Komunala, d.o.o., Novo mesto, kont. ose-
ba Jožica Smodiš, Rozmanova 2, Novo me-
sto, tel. 068/321-524, faks 068/322-248.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: zavarovanje.
3. Orientacijska vrednost naročila:

7,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: 12 mesecev ali 365 dni,
začetek 1. 8. 1998 in/ali zaključek 1. 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: najugodnejši ponudniki za posa-
mezne sklope imajo ustrezne reference, so
usposobljeni in sposobni izvajati razpisane
storitve ter cenovno najugodnejši.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 24. 6.
1998 ob 10. uri, na naslovu: JP Komunala,
Rozmanova 2, 8000 Novo mesto.

Število prispelih ponudb: 5, najnižja ce-
na: skupaj: 6,482.324 SIT, najvišja cena:
skupaj: 11,259.178 SIT;

po posameznih sklopih: A. požarno za-
varovanje, najnižja cena: 282.065,20 SIT,
najvišja cena: 578.203 SIT; B. strojelomno
zavarovanje, najnižja cena: 1,841.453 SIT,
najvišja cena: 3,524.021 SIT; C. zavarova-
nje računalnikov, najnižja cena: 56.354,20
SIT, najvišja cena: 193.753 SIT; D. vlom-
sko zavarovanje, najnižja cena: 39.615 SIT,
najvišja cena: 44,467,10 SIT; E. zavarova-
nje vozil, najnižja cena: 3,311.082 SIT, naj-
višja cena: 3,983.307 SIT; F. zavarovanje
odgovornosti, najnižja cena: 504.448 SIT,
najvišja cena: 904.221 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 41, z dne 29. 5.
1998; Ob-2883B.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 17. 7. 1998.

Št. 60-1401/98 Ob-4720
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., kont. oseba Mirko
Krašovec, Muzejska 2, Novo mesto, tel.
068/321-514, faks 068/324-115.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine:
a) razširitev mestne punske mreže,
b) obnova vodovoda v Novem mestu;

gradbena in montažna dela na plinovo-
du in vodovodu.

3. Orientacijska vrednost naročila: a)
23,000.000 SIT in b) 25,000.000 SIT, sku-
paj: 48,000.000 SIT.
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4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 3 mesece ali 90 dni, zače-
tek 1. 8. 1998 in/ali zaključek 1. 11. 1999.

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: izpolnjuje vse razpisane pogoje,
ima ustrezne reference, je usposobljen in
sposoben izvesti dela kot zahteva javno na-
ročilo, je cenovno najubolj ugoden.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 30. 6.
1998 ob 8. uri, na naslovu: JP Komunala,
Rozmanova 2, 8000 Novo mesto.

Število prispelih ponudb: 4, najnižja ce-
na: 58,211.118,50 SIT, najvišja cena:
85,909.998 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-2883A.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 17. 7. 1998.

JP Komunala Novo mesto, d.o.o.

Ob-4711
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:

Institut “Jožef Stefan”, kont. oseba Štefka
Lavrič, Jamova 39, Ljubljana, tel. 177-33-
54, faks 061/123-22-05, soba št. C 142.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: sistem za načrtova-

nje zahtevnega vodenja redundantnih
robotov, subvencioniran s strani MZT v
okviru paketa VIII pod zaporedno števil-
ko 112.0

– delovne postaje,
– optični čitalec – skener.
3. Orientacijska vrednost naročila:

3,980.506,20 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: 20

dni po podpisu pogodbe.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga

merila, navedena v razpisni dokumentaciji:
preglednost in celovitost ponudbe, cena,
stalnost cene, reference, opcija ponudbe,
druge posebne ugodnosti.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 4. 6.
1998 ob 11. uri, na naslovu: Institut “Jožef
Stefan”, Jamova 39, 1000 Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 2.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 34-35, z dne 8. 5.
1998; Ob-2307B.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 17. 7. 1998.

Institut “Jožef Stefan”

Št. 8174/1998/1097 Ob-4712
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Elektro-Slovenija, d.o.o., kont. oseba
Ivan Lozej, Hajdrihova 2, Ljubljana, tel. 174-
24-27, faks 174-24-32.

2. Predmet javnega naročila: dobava
vodnika z vgrajenim kablom OPPC in
obešalne ter spojne opreme za DV 2 ×
110 kV Divača–Koper.

3. Orientacijska vrednost naročila:
120,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja storitev:
začetek: avgust 1998, zaključek: oktober
1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: zagotavljanje kvalitete, skupna po-
nudbena cena, reference ponudnika, rok
plačila, dobavni rok.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 22. 6.
1998 ob 10. uri, v sejni sobi Elektro-Slove-
nija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 2, najnižja ce-
na: 87,741.991,35 SIT, najvišja cena:
104,931.053 SIT.

Javni razpis za izbiro izvajalca brez ome-
jitev (18. do 42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpisa:
Uradni list RS, št. 39, z dne 22. 5. 1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 31. 7. 1998.

Št. 81-11/107 Ob-4713
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
Marjan Lisjak, Erjavčeva 20, Nova Gorica,
tel. 065/26-811, faks 065/26-023.

2. Predmet javnega naročila: dobava
sekundarne opreme RTP Gorica.

3. Orientacijska vrednost naročila:
85,000.000 SIT.

4. Rok izvedbe del: do 11 mesecev.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: merila,

navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-

vane preference za domače ponudnike v
višini 5%.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: skupna ponudbena cena, plačilni
pogoji, tehnični pogoji, kompletnost ponud-
be.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 25. 5.
1998 ob 11. uri, v sejni sobi Elektro-Slove-
nija, d.o.o., IV. nadstropje, Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 4, najnižja ce-
na: 88,797.978,20 SIT, najvišja cena:
117,497.328 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 22, z dne 20. 3.
1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 17. 7. 1998.

Št. 81-13/111 Ob-4714
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
Jože Kragelj, Hajdrihova 2, Ljubljana, tel.
174-27-23, faks 174-27-02.

2. Predmet javnega naročila: dobava
oscilopertubografov z dodatno opremo
ter programsko opremo za 400, 220 in
110 kV daljnovode.

3. Orientacijska vrednost naročila:
13,222.014,25 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek: julij 1998, zaključek: oktober 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: izbrana
ponudba predstavlja za naročnika ob us-
trezni tehnični ponudbi najboljše komercial-
ne pogoje.

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

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 45, z dne 12. 6.
1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 17. 7. 1998.

Elektro-Slovenija, d.o.o.

Ob-4715
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
Lisac Ivan, Trg OF 6/I, Ljubljana, tel.
061/291-25-85, faks 061/322-745, soba
št. 10.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: 2 kom. mini bus

17 + 1.
3. Orientacijska vrednost naročila:

15,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: 3 mesece ali 90 dni, zače-
tek 16. 6. 1998 in/ali zaključek 16. 9.
1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudni-
ke.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: najnižja cena.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 1. 6.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Slovenske
železnice, d.d., Kolodvorska 11, 1506 Ljub-
ljana.
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Število prispelih ponudb: 4, najnižja ce-
na: 14,528.000 SIT, najvišja cena:
16,182.720 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-2255.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 17. 7. 1998.

Ob-4716
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 Anton Gliha, Kolodvorska
11, Ljubljana, tel. 061/29-14-571, faks
061/13-36-037, soba št. 207.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela, storitve.

Navedba vsebine: gradbeni inženiring,
nadzor in komercialne dejavnosti v zve-
zi z izvedbo in prodajo stanovanj pri pre-
novi samskega doma v stanovanjski ob-
jekt na Steletovi 4 v Ljubljani.

3. Orientacijska vrednost naročila:
50,000.000 SIT.

4. Dobavni rok in dokončanja del: 4 me-
sece, zaključek 30. 11. 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: najugodnejši končni rezultat.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 6. 7. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Slovenske železnice,
d.d., Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-
na: 34,760.270 SIT, najvišja cena:
37,115.250 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. 42-43, z dne 5. 6.
1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 10. 7. 1998.

Slovenske železnice, d.d.,
Infrastruktura

Št. 009985 Ob-4717
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Pošta Slovenije, d.o.o., kont. oseba Pe-
ter Hometer, Slomškov trg 10, Maribor, tel.
062/449-20, faks 062/449-23-11, III.
nadstropje.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: gradbena dela po-

slovnih prostorov pošte Ruše.

3. Orientacijska vrednost naročila:
25,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: julij 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja

cena, reference na trgu zmogljivost –
opremljenost.

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

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: najnižja cena, reference na trgu,
zmogljivost – opremljenost in zaposleni s
podizvajalci, mnenje strokovne službe.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 29. 6.
1998 ob 9. uri, na naslovu: Pošta Sloveni-
je, d.o.o., Slomškov trg 10, 2000 Maribor.

Število prispelih ponudb: 6, najnižja ce-
na: 39,015.916 SIT, najvišja cena:
43,012.971 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-3174.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 17. 7. 1998.

Št. 009985 Ob-4718
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Pošta Slovenije, d.o.o., kont. oseba Pe-
ter Hometer, Slomškov trg 10, Maribor,
tel. 062/449-20, faks 062/449-23-11,
III. nadstropje.

2. Predmet javnega naročila
Navedba vsebine: gradbeno delo iz-

gradnja poslovnih prostorov pošte Diva-
ča.

3. Orientacijska vrednost naročila:
30,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 15. 8. 1998 in/ali zaključek 15. 11.
1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena, reference na trgu zmogljivost –
opremljenost.

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

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: najnižja cena, reference na trgu,
zmogljivost – opremljenost in zaposleni s
podizvajalci.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 3. 7.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Pošta Sloveni-
je, d.o.o., Slomškov trg 10, 2000 Maribor.

Število prispelih ponudb: 4, najnižja ce-
na: 29,433.645 SIT, najvišja cena:
37,286.233,30 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. 45, z dne 12. 6.
1998; Ob-3456.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 17. 7. 1998.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Ob-4719
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:

OZG Kranj – OE Zdravstveni dom Tržič, kont.
oseba Magda Laibacher, Blejska c. 10, Tr-
žič, tel. 064/563-141, faks 064/563-141.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: zobozdravstveni

aparat s štirimi biči, skupaj s terapevt-
skim stolom – 2 kom.

3. Orientacijska vrednost naročila:
5,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 3 mesece, začetek 15. 7.
1998 in/ali zaključek 15. 10. 1999.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena; druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike
v višini 10%.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: ponudbena cena, plačilni rok, ve-
ljavnost ponudbe, ostale ugodnosti.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 16. 6.
1998 ob 12. uri, na naslovu: OZG Kranj –
OE ZD Tržič, odpiranje je vodil Jože Veter-
nik, dipl. ek., Blejska c. 10, 4290 Tržič,
sejna soba v ZD.

Število prispelih ponudb: 4, najnižja ce-
na: 5,580.384 SIT, najvišja cena:
5,589.154 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. 42-43, z dne 5. 6.
1998; Ob-3204.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 31.7. 1998.

Osnovno zdravstvo Gorenjske
OE Zdravstveni dom Tržič

Ob-4721A
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 Damijana Borštnar,
inž. – DDC, d.o.o., Ljubljana, Einspielerje-
va 6, Ljubljana, tel. 061/13-22-241.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: dokončana odmera

avtoceste z regulacijami in deviacijami
in izdelava parcelacijskih načrtov za av-
tocestni odsek Dane–Fernetiči.

3. Orientacijska vrednost naročila:
11,500.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: po-
nudnik mora dokončati z izvajanjem razpi-
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sanih del najkasneje v 150 dneh po podpi-
su pogodbe, oziroma 150 dneh po prevze-
mu tehnične dokumentacije.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: ponudba ponudnika Ljubljanski
geodetski biro, d.d., Ljubljana, je v skladu z
razpisnimi pogoji, popolna in najugodnejša.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 24. 6.
1998 ob 9. uri, na naslovu: Direkcija RS za
ceste, Tržaška 19, Ljubljana.

Naročnik: Družba za avtoceste v Repub-
liki Sloveniji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000
Celje.

Število prispelih ponudb: 4.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 39, z dne 22. 5.
1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 17. 7. 1998.

Ob-4721B
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 Damijana Borštnar,
inž. – DDC, d.o.o., Ljubljana, Einspielerje-
va 6, Ljubljana, tel. 061/13-22-241.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: dokončana odmera

avtoceste z deviacijami avtocestnega
odseka Divača–Kozina.

3. Orientacijska vrednost naročila:
15,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: po-
nudnik mora dokončati z izvajanjem razpi-
sanih del najkasneje v 150 dneh po podpi-
su pogodbe, oziroma 150 dneh po prevze-
mu tehnične dokumentacije.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: ponudba ponudnika Ljubljanski
geodetski biro, d.d., Ljubljana, je v skladu z
razpisnimi pogoji, popolna in najugodnejša.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 30. 6.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Direkcija RS
za ceste, Tržaška 19, Ljubljana.

Naročnik: Družba za avtoceste v Repub-
liki Sloveniji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000
Celje.

Število prispelih ponudb: 3.
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.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 17. 7. 1998.

Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji, d.d.

Ob-4728
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: UL – Fakulteta za farmacijo, Aškerčeva
7, Ljubljana.

2. Predmet javnega naročila: nakup ra-
ziskovalne opreme:

a) diferenčnega dinamičnega kalori-
metra z ustrezno računalniško opremo
in

b) tekočinskega kromatografa visoke
ločljivosti z ustrezno računalniško opre-
mo.

3. Orientacijska vrednost naročila opre-
me:

pod točko 2.a): 8 mio SIT,
pod točko 2.b): 7 mio SIT.
4. Končni rok izpolnitve: pod 2.a) in 2.b):

1. 10. 1998.
5. Utemeljitev izbire dobaviteljev: pri oce-

njevanju ponudb je naročnik upošteval refe-
rence za proizvajalca in dobavitelja ter osta-
la merila navedena v razpisni dokumentaciji

6. Javno odpiranje ponudb je bilo 4. 6.
1998.

Za opremo pod točko. 2.a) sta prispeli 2
ponudbi z najnižjo ceno 7,849.228 SIT in
najvišjo 8,944.691 SIT. Izbran je bil dobavi-
telj Sanolabor, d.d., Ljubljana.

Za opremo pod točko 2.b) je prispelo 6
ponudb z najnižjo ceno 6,693.287 SIT ter
najvišjo ceno 10,478.161 SIT. Izbran je bil
dobavitelj Hermes plus, d.d., Ljubljana.

Dobavitelja sta bila izbrana po postopku
za izbiro izvajalca brez omejitev iz 18. do
42. člena zakona o javnih naročilih.

Javni razpis je bil objavljen v Uradnem
list RS, št. 39, z dne 22. 5. 1998

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za farmacijo

Št. 438/98 Ob-4729
Na podlagi 42. in 50. člena ter v skladu

z 42. členom zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Dijaški dom Lizike Jančar Maribor, Ti-

tova c. 24a, Maribor, tel. 062/300-46-44,
faks 062/300-46-77.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine:
  1. meso sveže in mesni izdelki,
  2. mleko in mlečni izdelki,
  3. kruh in pekovski izdelki.
3. Orientacijska vrednost naročila:

46,000.000 SIT.
4. Izbrani ponudniki:
– Mariborska mlekarna, d.o.o., Maribor,
– Ljubljanske mlekarne, d.o.o., Ljublja-

na,
– Gorenjska mlekarna, d.d., Kranj,
– Bistriške mesnine, d.d., Slovenska Bi-

strica,

– Nikl Kristijan, s.p., Mesarstvo, Mari-
bor,

– Perutnina Ptuj, d.d., Ptuj,
– Meso izdelki Žerak, Podlehnik,
– Mesarstvo Igor Bračič, s.p., Maribor,
– Veletrgovina Koloniale, d.d., Maribor.
5. Čas priznanja sposobnosti: 30. junij

1999.
6. Kraj, datum, ura javnega odpiranja po-

nudb: Dijaški dom Lizike Jančar Maribor,
Titova c. 24a, Maribor, 5. 6. 1998 ob 10.
uri.

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. 37, z dne 15. 5.
1998; Ob-2410.
Dijaški dom Lizike Jančar, p.o., Maribor

Ob-4730
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o priznanju sposobnosti

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Dravske elektrarne Maribor, Javno pod-
jetje za proizvodnjo električne energije,
d.o.o., Obrežna 170, Maribor.

2. Predmet javnega naročila: vzdrževal-
na pomožna dela na elektroenergetskih
objektih.

3. Orientacijska vrednost del: do
35,000.000 SIT.

4. Ime oziroma naslov ponudnikov, ki jim
je bila priznana sposobnost in obdobje za
katerega je priznana:

a) za odstranjevanje naplavin, čiščenja
vodnega trakta, odstranjevanje snega, čiš-
čenje voznega parka, manjša zemeljska de-
la, pomoč pri remontih in meritvah:

– GP Radlje, d.d., Mariborska c. 40, Ra-
dlje ob Dravi,

– SGP Kograd GOMB IGEM, d.o.o.,
Preradovičeva ul. 28a, Maribor,

– Jazbec Karl, Žetale 14A, Žetale;
b) za prenose in premike elektro opre-

me ter razna pomožna dela pod vplivom
visoke napetosti:

– OZ Elektrovod instalacije, z.o.o., De-
vova 5, Ljubljana,

– Esotech, d.d, Preloška c. 1, Velenje;
c) za pomoč pri stojnih delih, prenosi in

premiki opreme, pomoč pri remontih:
– Miometal, d.o.o., Zagrebška 20, Ma-

ribor,
– OZ Elektrovod instalacije, z.o.o., De-

vova 5, Ljubljana,
– Esotech, d.d., Preloška c. 1, Velenje;
d) za pomožna dela pri zaščiti betonskih

in kovinskih površin konstrukcij (pranje, odri,
premazi, prevozi):

– GP Radlje, d.d., Mariborska c.40, Ra-
dlje ob Dravi,

– SGP Kograd GOMB IGEM, d.o.o.,
Preradovičeva ul. 28a, Maribor,

– Anker, d.o.o., Gajštova 16, Maribor.
Čas priznanja sposobnosti: 12 mesecev

od 20. 7. 1998 do 19. 7. 1999.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga

merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-

števane preference za domače ponudnike.
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6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 29. 5.
1998 ob 11. uri, na naslovu: Dravske elek-
trarne Maribor, d.o.o., Obrežna 170, Mari-
bor.

Število prispelih ponudb: 7.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavlja-
njem sposobnosti (43. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 33, z dne 24. 4.
1998; Ob-1967.

Ob-4731

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

sklep
o priznanju sposobnosti

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Dravske elektrarne Maribor, Javno pod-
jetje za proizvodnjo električne energije,
d.o.o., Obrežna 170, Maribor.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela na objektih.

3. Orientacijska vrednost del: do
140,000.000 SIT.

4. Ime oziroma naslov ponudnikov, ki jim
je bila priznana sposobnost in obdobje za
katerega je priznana:

  1. GP Radlje, d.d., Mariborska c. 40,
Radlje,

  2. SGP Kograd GOMB IGEM, d.o.o.,
Preradovičeva ul. 28a, Maribor,

  3. SCT, d.d., Ljubljana, Slovenska 56,
Ljubljana.

Čas priznanja sposobnosti: 12 mesecev
od 20. 7. 1998 do 19. 7. 1999.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 28. 5.
1998 ob 11. uri, na naslovu: Dravske elek-
trarne Maribor, d.o.o., Obrežna 170, Mari-
bor.

Število prispelih ponudb: 8.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavlja-
njem sposobnosti (43. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 33, z dne 24. 4.
1998; Ob-1966.

Ob-4732
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o priznanju sposobnosti

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Dravske elektrarne Maribor, Javno pod-
jetje za proizvodnjo električne energije,
d.o.o., Obrežna 170, Maribor.

2. Predmet javnega naročila: ureditve-
na dela brežin bazenov, kanalov in stru-
ge Drave.

3. Orientacijska vrednost del: do
100,000.000 SIT.

4. Ime oziroma naslov ponudnikov, ki jim
je bila priznana sposobnost in obdobje za
katerega je priznana:

  1. VGP Ptuj, d.d., Žnidaričevo nabrež-
je 11, Ptuj,

  2. GRADIS SPO, d.d., Ljubljana, Šmar-
tinska 32, Ljubljana,

  3. GP Radlje, d.d., Mariborska c. 40,
Radlje,

  4. SCT, d.d., Ljubljana, Slovenska 56,
Ljubljana.

Čas priznanja sposobnosti: 12 mesecev
od 20. 7. 1998 do 19. 7. 1999.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 27. 5.
1998 ob 11. uri, na naslovu: Dravske elek-
trarne Maribor, d.o.o., Obrežna 170, Mari-
bor.

Število prispelih ponudb: 12.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavlja-
njem sposobnosti (43. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 33, z dne 24. 4.
1998; Ob-1968.

Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.

Ob-4733
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: Splošna bolnišnica Celje, Oblakova 5,
Celje, kont. oseba Štefan Tisel, dr. med.,
tel. 063/441-133, faks 063/481-204.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: ultrazvočni aparat z

barvnim Dopplerjem srednjega cenov-
nega razreda (do 15 mio SIT) s 3,5 Mhz
linear-konveksno sondo, s 7,5 Mhz li-
nearno (vaskularno) sondo ter rektalno
sondo s punkcijskim adapterjem za
punkcijo prostate.

3. Orientacijska vrednost naročila:
15,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: takoj po sklenitvi pogodbe.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: merila iz
razpisne dokumentacije.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: izbrani ponudnik izpolnjuje vse
zahteve razpisne dokumentacije in je na
podlagi meril, določenih v razpisni doku-
mentaciji, predložil najugodnejšo ponud-
bo.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 15. 6.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Splošna bolni-
šnica Celje, Oblakova 5, Celje.

Število prispelih ponudb: 11, najnižja ce-
na: 11,731.093,30 SIT, najvišja cena:
20,863.663,80 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 37, z dne 15. 5.
1998; Ob-2564.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 17. 7. 1998.

Splošna bolnišnica Celje

Št. 347-1/98 Ob-4734
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 Lenart, kont. oseba Edo Zor-
ko, dipl. ek., Trg osvoboditve 7, Lenart v
Slovenskih Goricah, soba št. 25/II., tel.
062/724-256, faks 062/723-015.

2. Predmet javnega naročila: gradbe-
na dela.

Navedba vsebine: modernizacija ob-
činskih cest v Občini Lenart:

2.1. Cesta Zg. Ščavnica–Lešane
(smer Apače), I. faza, 1000 m, širina 3 m
+ 2 × 0,5 m,

2.2. Cesta Lokavec–Rožengrunt–Dra-
žen vrh, II. faza, 1000 m, širina 3 m + 2 ×
0,5 m,

2.3. Cesta Malna–Zg. Gasteraj, I. fa-
za, 1000 m, 3 + 2 × 0,5,

2.4. Cesta Sp. Ročica–Benedikt, I. fa-
za, 1000 m, širina 3 m + 2 × 0,5 m,

2.5. Cesta Cogetinci–Ivanjski vrh,
1000 m, širina 3 m + 2 × 0,5 m,

2.6. Cesta Straže–Strmec pri Destrni-
ku, 1000 m, širina 3 m + 2 × 0,5 m,

2.7. Cesta Sv. Trojica–Sp. Senarska,
II. faza, 700 m, širina 3 m + 2 × 0,5 m,

2.8. Cesta Močna–Zg. Partinje, 700
m, širina 3 m + 2 × 0,5 m.

3. Orientacijska vrednost naročila:
88,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: za-
četek 1. 7. 1998, zaključek 15. 10. 1998
(2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. in 2.6.) oziro-
ma 15. 12. 1998 (2.7. in 2.8).

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaci-
ji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudni-
ke.

Opis odločujočih meril za izbiro izbra-
ne ponudbe: ponudbena cena, referen-
ce, plačilni pogoji.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 16. 6.
1998 ob 9. uri, na naslovu: Občina Le-
nart, Trg osvoboditve 7, Lenart v Sloven-
skih Goricah.

Število prispelih ponudb: 6, najnižja
cena: 81,473.650 SIT, najvišja cena:
108,993.060,60 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis 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-2586.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 10. 7. 1998.

Občina Lenart
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Št. 62100/0005/98 Ob-4735
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 Maribor, Mestna uprava,
Zavod za šport, Vita Kraigherja 8, Maribor,
kont. oseba mag. Rudi Bračič, tel. 062/28-
221, 27-779, faks 062/221-771.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela pri ureditvi malega stadiona v Ljud-
skem vrtu – II. faza.

3. Orientacijska vrednost naročila:
20,000.000 SIT.

4. Rok izvedbe del: 30. 9. 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 izbrane

ponudbe: reference, ponudbena cena, bo-
nitete.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 2. 7.
1998 ob 9. uri, v prostorih Zavoda za šport,
Vita Kraigherja 8, Maribor.

Število prispelih ponudb: 2, najnižja ce-
na: 27,727.709 SIT, najvišja cena:
32,961.756 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. 45, z dne 12. 6.
1998; Ob-3533.

8. Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 17. julija 1998.

Mestna občina Maribor
Mestna uprava
Zavod za šport

Ob-4736
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 Vipava, Glavni trg 15, Vipava,
kont. oseba Alojz Vitežnik, tel. 065/65-131.

2. Predmet javnega naročila: vzdrževal-
na dela na objektu Osnovna šola Drago
Bajc Vipava–stari del.

3. Orientacijska vrednost naročila:
15,000.000 SIT.

4. Rok izvedbe: 15. 7. 1998, zaključek
del 22. 8. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena; druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 26. 6.
1998 ob 13. uri, v prostorih Občine Vipava.

Število prispelih ponudb: 5, najnižja ce-
na: 10,696.994,80 SIT, najvišja cena:
13,445.290 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. 45, z dne 12. 6.
1998; Ob-3552.

Občina Vipava

Št. 107/98 Ob-4737
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: zdravila in
sanitetni material:

A) sanitetni in drugi material,
B) zdravila.
Ponudniki se lahko prijavijo za posamez-

no skupino artiklov (A, B).
3. Orientacijska vrednost naročila:

13,412.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: začetek 1. 7. 1998 in za-
ključek 30. 6. 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 za posamezno skupino artiklov.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 29. 5.
1998 ob 12. uri, na naslovu: Zavod za vars-
tvo in usposabljanje dr. Marijana Borštnarja
Dornava.

Število prispelih ponudb: 2;
A) najnižja cena: 2,112.290,84 SIT, naj-

višja cena 4,124.029 SIT,
B) cena 6,705.930,59.
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-2297.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 17. 7. 1998.

Zavod za varstvo in usposabljanje
dr. Marijana Bortšnarja

Št. 1800 Ob-4738
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 Medvode, kont. oseba Ciril Ho-
čevar, Cesta komandanta Staneta 12, Med-
vode, tel. 613-604, faks 611-686.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: izdelava projektne

dokumentacije PGD, PZI za kanalizacijo
odvoda odpadne in meteorne vode v
ureditvenih območjih Zg. Pirniče in Ver-
je, vključno s povezovalnim kanalom
Verje–Vikrče–Tacen.

3. Orientacijska vrednost naročila:
5,000.000 SIT.

4. Rok dokončanja del: 90 dni.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja

cena; druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 24. 6.
1998 ob 11. uri, na naslovu: Občina Med-
vode, Cesta komandatna Staneta 12, 1215
Medvode.

Število prispelih ponudb: 4, najnižja ce-
na: 4,103.977 SIT, najvišja cena:
11,928.000 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. 43, z dne 5. 6. 1998;
Ob-3255.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 29. 5. 1998.

Občina Medvode

Št. 640/1-8/98 Ob-4739
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Občina Kranjska Gora, Kolodvorska 1a,
Kranjska Gora, kont. oseba Vlasta Skumavc-
Rabič, Kolodvorska 1a, Kranjska Gora, tel.
064/881-350.

2. Predmet javnega naročila: prevozi
osnovnošolskih otrok na območju šol-
skih okolišev OŠ 16. decembra Mojstra-
na in OŠ Kranjska Gora.

3. Orientacijska vrednost naročila:
11,000.000 SIT na eno leto.

4. Šolski prevozi se s tem razpisom
oddajajo za obdobje treh let, zato si na-
ročnik pridržuje pravico do spremembe
relacij in števila otrok v posameznem šol-
skem letu.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: ponudbena cena in celovitost
ponudbe, izkušnje pri prevozu osnovno-
šolskih otrok (reference), lastna prevozna
sredstva.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 2. 7.
1998 ob 12.30, v sejni sobi Občine Kranj-
ska Gora, na naslovu: Kranjska Gora, Ko-
lodvorska 1a, Kranjska Gora.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-
na: 974.000 SIT mesečno, najvišja cena:
1,090.000 SIT mesečno.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 45, z dne 12. 6.
1998; Ob-3438.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 17. 7. 1998.

Občina Kranjska Gora
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Št. 69/98 Ob-4740

Krajevna skupnost Dole, Dole 1, Idrija,
na podlagi tretjega odstavka 42. člena za-
kona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97)
objavlja

sklep
o izbiri najugodnejšega izvajalca za

izgradnjo II. faze vodovoda Gore–Dole
1. Investitor: Krajevna skupnost Dole
2. Predmet javnega razpisa: izgradnja II.

faze vodovoda Gore–Dole.
3. Na podlagi pogojev iz javnega razpi-

sa objavljenega v Uradnem listu RS, št.
9/98 in na podlagi pogojev iz razpisne do-
kumentacije je svet KS Dole dne 10. 3.
1998 sprejel sklep o najugodnejšem po-
nudniku.

4. Za najugodnejšega ponudnika za iz-
gradnjo II. faze vodovoda Gore–Dole je bilo
izbrano podjetje “Naš dom”, d.o.o., Lapaj-
netova 39, 5280 Idrija.

5. Na podlagi razpisa objavljenega v
Uradnem listu RS, št. 9/98 se je prijavilo
šest kandidatov, od katerih izbrani po-
nudnik najbolj ustreza pogojem investi-
torja.

6. Zaradi pritožbe VGP “Soča” iz Nove
Gorice na sklep sveta KS Dole je bil spro-
žen revizijski postopek pri Republiški komi-
siji za javna naročila. Komisija je na podlagi
dokumentacije odločila, da je bil postopek
pravilno izveden in potrdila sklep sveta KS
Dole, z dopisom, št. 019-55/98-434, z dne
9.6. 1998.

Krajevna skupnost Dole

Ob-4741

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Pokrajinski muzej Ptuj, kont. oseba

Irena Kosec, Muzejski trg 1, Ptuj, tel in faks
062/771-618.

2. Sanacija stropne konstrukcije na
ptujskem gradu.

3. Orientacijska vrednost naročila:
10,000.000 SIT.

Čas razpisa: začetek 12. 6. 1998 in za-
ključek 3. 7. 1998.

4. Začetek del: 15. 7. 1998 in zaklju-
ček 30. 9. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Merila za izbiro najugodnejšega ponud-
nika: fiksnost cen, plačilni pogoji, rok izved-
be, reference.

6. Javno odpiranje ponudb je bilo 6. 7.
1998 ob 8. uri, na upravi Pokrajinskega
muzeja Ptuj, Muzejski trg 1, Ptuj.

Prispele so tri ponudbe, najnižja cena:
11,025.087 SIT, najvišja cena:
14,964.829 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: zbiranje po-
nudb (18. do 42. člen ZJN).

Razpis je bil objavljen v Uradnem listu
RS, št. 45, z dne 12. 6. 1998; Ob-3441.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 17. 7. 1998.

Pokrajinski muzej Ptuj

Ob-4742
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 Idrija, kont. osebi Jože Močnik,
Rajko Bezeljak, Mestni trg 1, Idrija, tel.
065/17-788, 73-919, faks 065/71-340.

2. Predmet javnega naročila: večja ob-
novitvena in vzdrževalna dela na občin-
skih cestah v Občini Idrija.

3. Orientacijska vrednost naročila:
28,500.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek junij 1998, dokončanje september
1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: ugodnej-
ša cena; druga merila, navedena v razpisni
dokumentaciji.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 29. 5.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Občina Idrija,
Mestni trg 1, Idrija.

Število prispelih ponudb: 7, najnižja ce-
na: a) 27,379.775 SIT, b) 9,050.967,45
SIT, c) 2,745.709 SIT, najvišja cena: a)
30,877.109 SIT, b) 12,988.749,70 SIT,
c) 3,198.468 SIT.

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

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 34-35, z dne 8. 5.
1998; Ob-2294.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 17. 7. 1998.

Ob-4743
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 Idrija, kont. osebi Jože Močnik,
Rajko Bezeljak, Mestni trg 1, Idrija,
tel.065/17-788, 73-919, faks 065/71-
340.

2. Predmet javnega naročila: moderni-
zacija občinskih cest v Občini Idrija.

3. Orientacijska vrednost naročila:
30,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek junij 1998, dokončanje september
1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: ugodnej-
ša cena; druga merila, navedena v razpisni
dokumentaciji.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 29. 5.
1998 ob 11. uri, na naslovu: Občina Idrija,
Mestni trg 1, Idrija.

Število prispelih ponudb: 5, najnižja ce-
na: 34,757.016 SIT, najvišja cena:
43,108.036 SIT.

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

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 34-35, z dne 8. 5.
1998; Ob-2295.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 17. 7. 1998.

Občina Idrija

Št. 41/98 Ob-4744
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: Mestno gledališče

ljubljansko, Čopova 14, Ljubljana.
2. Predmet javnega naročila: dobava

scenske razsvetljave.
3. Orientacijska vrednost naročenih del

je: 5,773.736 SIT.
4. Rok dobave: 15. julij 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika so meri-

la, navedena v razpisni dokumentaciji.
6. Javno odpiranje ponudb je bilo 12. 6.

1998 ob 11. uri, v prostorih MGL, Čopova 14.
7. Izbira izvajalca brez omejitev (18. do

42. člen ZJN).
Datum objave javnega razpisa: Uradni

list RS, št. 41, z dne 29. 5. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 17. 7. 1998.
Mestno gledališče ljubljansko

Št. 355-4/96-14 Ob-4745
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 Sežana, Partizanska c. 4, Seža-
na, kont. oseba Uroš Colja, inž. gr., tel.
067/31-401, faks 067/72-498.

2. Predmet javnega naročila so: gradbe-
na, obrtniška in instalacijska dela.

Na objektu: razdelilno vodovodno
omrežje in vodovodni priključki za nase-
lji Ponikve in Avber, cevovodi siva duc-
tilna litina 1918 m, PVC in PEH 2368 m,
hidropostaja 5 l/s z močjo ca. 17 kW.

3. Orientacijska vrednost naročila:
65,000.000 SIT.

4. Rok začetka del je 15. 7. 1998 in
dokončanja storitev je 30. 11. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– cenenost ponudbe,
– registracija in odločba za opravljanje

dejavnosti,
– referenčna lista z najmanj pet objekti,
– ponujena vsa razpisna dela v kompletu,
– podpisana razpisna določila,
– zahtevani nivo cen 1. 8. 1998,
– ponujena garancija,
– pogoji za fiksnost cen,
– ostale ugodnosti,
– pri ocenjevanju ponudb bodo upošte-

vane že pridobljene reference ponudnikov
pri naročniku do 5%.

6. Javno odpiranje ponudb je bilo v mali
sejni sobi Občine Sežana, dne 30. 6. 1998.

Število prispelih ponudb: 7, najnižja ce-
na: 66,277.624 SIT, najvišja cena:
88,829.098 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).
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8. Datum in številka objave javnega raz-
pisa: Uradni list RS, št. 42-43, z dne 5. 6.
1998; Ob-3264

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 17. 7. 1998.

Občina Sežana

Ob-4746
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o priznanju sposobnosti

1. Naročnik: Javno podjetje Snaga,
d.o.o., Nasipna ul. 64, Maribor.

2. Predmet javnega naročila: dobava bla-
ga in storitve za komunalno dejavnost.

3. Imena in naslovi ponudnikov, ki jim je
bila priznana sposobnost po posameznih
področjih razpisa:

A) dobava rezervnih delov in opreme
za komunalna vozila in delovne stroje
po tipih:

Petovia Avto, d.d., Ormoška c. 23, Ptuj,
Ffas TGS, d.o.o., Meljska 60, Maribor,
Jeklotehna trgovina, d.o.o., Vetrinjska

22, Maribor,
Gom Trans, d.o.o., Lackova 43b, Mari-

bor,
Mercator Trgoavto, d.d., Pristaniška

43A, Koper,
Car Avto, Mirko Petrič, s.p., Srparska

pot 2, Lovrenc na Pohorju,
Gom Avto trgovina, d.o.o., Staneta Se-

varja 5, Maribor,
Podjetje Trg trgovina, p.o., Celovška 15,

Ljubljana,
Dumida, d.o.o., Kidričeva 16, Lenart;
B) dobava zaščitnih sredstev po splo-

šnih standardih in posebnih zahtevah
naročnika:

Maju, d.o.o., Smetanova 75, Maribor,
Koža, d.o.o., Delavska ul. 33, Rače,
Dravinjski dom PE Celjska c.2, Sloven-

ske Konjice,
Mercator zaščita, d.o.o., Rogozniška

14, Ptuj,
Jeklotehna trgovina, d.o.o.,Vetrinjska

22, Maribor,
Chemo, d.d., Maistrova 10, Ljubljana;
D) dobava barv, lakov in čistilnih sred-

stev:
Maju, d.o.o., Smetanova 75, Maribor,
Jeklotehna trgovina, d.o.o., Vetrinjska

22, Maribor,
Chemo, d.d., Maistrova 10, Ljubljana,
Petrol, d.d., Dunajska 50, Ljubljana,
Podjetje Trg trgovina, p.o., Celovška

150, Ljubljana;
E) dobava hidravličnih cevi in opre-

me:
Podjetje Trg trgovina, p.o., Celovška

150, Ljubljana,
Hidra, d.o.o., Zrkovska 114a, Maribor,
F) dobava izdelkov črne in barvne me-

talurgije:
Jeklotehna trgovina, d.o.o., Vetrinjska

22, Maribor,
Maju, d.o.o., Smetanova 75, Maribor,
Vigrad, d.o.o., Cesta na Ostrožno 101,

Celje;
I) dobava maziva:
Maju, d.o.o., Smetanova 75, Maribor,
Petrol, d.d., Dunajska 50, Ljubljana,

Avtotehna, d.o.o., Celovška c. 228,
Ljubljana,

Mol Benz TP, d.o.o., Partizanska c. 61,
Maribor;

J) dobava tehničnih plinov:
Messer Slovenija, d.o.o., Jugova 20, Ru-

še,
Chemo, d.d., Maistrova 10, Ljubljana;
K) obnova in dobava avtoplaščev:
Maju, d.o.o., Smetanova 75, Maribor,
Alpetour Bandag, d.d., Kidričeva 8,

Škofja Loka,
Petrol, d.d., Dunajska 50, Ljubljana,
Chemo, d.d., Maistrova 10, Ljubljana;
N) strojna dela na odlagališču poseb-

nih odpadkov v Metavi in odlagališču
komunalnih odpadkov Pobrežje:

Šabeder Vilibald, s.p., Zg. Duplek,
Andrija Ribarič, s.p., Med sadovnjaki 12,

Zrkovci,
Ledina, d.o.o., Lackova 43b, Maribor,
Avtoprevoz GT, d.o.o., Tržaška c. 61,

Maribor,
Bec Miroslav, s.p., Frasova 4, Ptuj;
O) storitve prevoza raznih materialov

in storitve z gradbeno mehanizacijo:
Avtoprevoz GT, d.o.o., Tržaška c. 61,

Maribor,
Ledina prevoz, d.o.o., Maribor, Lackova

43b.
4. Utemeljitev izbire ponudnikov: prizna-

nje sposobnosti posameznih ponudnikov je
bilo izvršeno na podlagi meril, navedenih v
javnem razpisu.

5. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 29. 4.
1998 ob 11. uri, v prostorih JP Snaga,
Nasipna ul. 64, Maribor.

Število prispelih ponudb: 34.
6. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavlja-
njem sposobnosti za dobavo različnih mate-
rialov in uslug objavljen v Uradnem listu RS,
št. 29, z dne 10. 4. 1998.

Javno podjetje Snaga, d.o.o., Maribor

Ob-4747
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: Konzorcij za namakanje Podravja, g.i.z.,
kont. oseba Sandra Lončarič, dipl. ek.,
Glavni trg 19/c, Maribor, tel.062/224-073.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izdelava investicij-

sko-tehnične dokumentacije za nama-
kalne sisteme:

a) NS Osluševci: 230 ha,
b) NS Selce: 8,5 ha,
c) NS Veršič-Druzovič: 4 ha,
d) mali namakalni sistemi v Občini Le-

nart: 74 ha.
3. Orientacijska vrednost naročila:
a) 6,000.000 SIT,
b) 2,500.000 SIT,
c) 1,500.000 SIT,
d) 19,000.000 SIT.
4. Predvideni rok začetka in dokončanja

del: začetek julija 1998 in zaključek januar-
ja 1999.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb so bili upošteva-
ni naslednji elementi: cena, rok in referen-
ce.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: vsi kriteriji, navedeni v razpisni
dokumentaciji.

6. Dodelitev naročila: naročilo je bilo do-
deljeno Vodnogospodarskemu biroju, d.d.,
Maribor.

7. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 24. 6.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Konzorcij za
namakanje Podravja, g.i.z., Glavni trg 19/c,
Maribor.

Število prispelih ponudb: 16,
a) najnižja cena: 6,000.000 SIT, najvišja

cena: 6,740.000 SIT,
b) najnižja cena: 2,566.650 SIT, najviš-

ja cena: 2,900.000 SIT,
c) najnižja cena: 1,538.925 SIT, najviš-

ja cena: 1,860.000 SIT,
d) najnižja cena: 21,335.525 SIT, naj-

višja cena: 26,860.000 SIT.
8. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca brez omejitev.
Datum in številka objave javnega razpi-

sa: Uradni list RS, št. 39, z dne 22. 5.
1998; Ob-2765.

Konzorcij za namakanje Podravja,
g.i.z., Maribor

Št. 2653/98 Ob-4748
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Elektro Gorenjska, javno podjetje za di-
stribucijo električne energije, d.d., Kranj,
Bleiweisova c. 6, Kranj.

2. Predmet javnega naročila: nabava vo-
zil.

Navedba vsebine: osebna vozila, te-
renska vozila, kombiji, tovorno vozilo.

3. Orientacijska vrednost naročila: za ob-
dobje 12 mesecev 62,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: postopno v roku 12 mese-
cev.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 16. 6.
1998 ob 11. uri, na naslovu: Elektro Go-
renjska, d.d., Bleiweisova c. 6, Kranj, sejna
soba.

Število prispelih ponudb: 12.
7. Postopek izbire dobaviteljev: javni raz-

pis za izbiro dobaviteljev brez omejitev.
Datum in številka objave javnega razpi-

sa: Uradni list RS, št. 37, z dne 15. 5.
1998; Št. 1861/08.

Elektro Gorenjska, d.d.

Ob-4749
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
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sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Komunalno podjetje Ptuj, d.d., Žnidari-
čevo nabrežje 3, Ptuj, kont. oseba mag.
Jernej Šömen, dipl. inž.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izgradnja kanaliza-
cije “AGIS”.

3. Orientacijska vrednost naročila:
13,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: 30
dni po podpisu pogodbe.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: referen-
ce in ugodna cena.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: izbran je bil ponudnik Vodnogos-
podarsko podjetje Ptuj, d.d, na podlagi na-
jugodnejše cene in dosedanjih referenc.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 29. 6.
1998 ob 8. uri, v Komunalnem podjetju
Ptuj, Žnidaričevo nabrežje 3, Ptuj.

Prispelo je 5 ponudb, od katerih so bile
vse popolne.

Najnižja cena: 8,650.622 SIT, najvišja
cena: 11,099.943 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 42-43, z dne 5. 6.
1998.

Komunalno podjetje Ptuj, d.d.

Št. 351-478/96 Ob-4750
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika za
izbiro izvajalca za dobavo in montažo
opreme prizidka OŠ Jela Janežiča v

Škofji Loki
1. Naročnik: Občina Škofja Loka, Po-

ljanska 2, Škofja Loka.
2. Predmet javnega naročila: dobava in

montaža šolske opreme.
3. Objava javnega razpisa: Uradni list RS,

št. 37, z dne 15. 5. 1998.
Orientacijska vrednost naročila:

16,000.000 SIT.
4. Rok izvedbe: razpisana dela se bodo

izvajala v avgustu 1998.
5. Merila za izbiro izvajalca:
– reference ponudnika na podobnih de-

lih,
– kvaliteta opreme in garancija,
– ponujena cena,
– plačilni pogoji in
– druga merila, navedena v razpisni do-

kumentaciji.
6. Javno odpiranje ponudb je bilo 4. 6.

1998 ob 12.30, v sejni dvorani Občine
Škofja Loka, Poljanska 2. Na javni razpis so
prispele 4 veljavne ponudbe.

Najnižja cena ponudbe: 11,700.055
SIT, najvišja cena ponudbe: 13,901.329
SIT.

7. Na podlagi javnega razpisa za izbiro
izvajalca je naročnik sprejel sklep o izbiri

podjetja Lesna zadruga za Selško dolino,
Železniki, kot najugodnejšega ponudnika.

Občina Škofja Loka

Ob-4751
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Institut informacijskih znanosti, Prešer-
nova 17, Maribor.

2. Predmet javnega naročila: oprema.
3. Orientacijska vrednost naročila:

14,000.000 SIT.
4. Rok dobave: 45 dni.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najugod-

nejša cena in druga merila, navedena v raz-
pisni dokumentaciji.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 3. 7.
1998 ob 13. uri, na IZUM Maribor.

7. Postopek izbire ponudb: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 45, z dne 12. 6.
1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 17. 7. 1998.

Ob-4752
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Institut informacijskih znanosti, Prešer-
nova 17, Maribor.

2. Predmet javnega naročila: oprema.
3. Orientacijska vrednost naročila:

18,000.000 SIT.
4. Rok dobave: 45 dni.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najugod-

nejša cena in druga merila, navedena v raz-
pisni dokumentaciji.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 3. 7.
1998 ob 10. uri, na IZUM Maribor.

7. Postopek izbire ponudb: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 45, z dne 12. 6.
1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 17. 7. 1998.

Ob-4753
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Institut informacijskih znanosti, Prešer-
nova 17, Maribor.

2. Predmet javnega naročila: oprema.
3. Orientacijska vrednost naročila:

20,000.000 SIT.
4. Rok dobave: 45 dni.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najugod-

nejša cena in druga merila, navedena v raz-
pisni dokumentaciji.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 30. 6.
1998 ob 10. uri, na IZUM Maribor.

7. Postopek izbire ponudb: 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: 17. 7. 1998.

IZUM Maribor

Ob-4754
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 Šmarje pri Jelšah,
Aškerčev trg 12, Šmarje pri Jelšah, kont.
oseba Darinka Šeligo, tel. 063/821-111.

2. Predmet javnega naročila: ureditev
treh stanovanj v objektu Bistrica ob Sot-
li 3.

3. Rok izvedbe: v 60 dneh po podpisu
pogodbe.

4. Orientacijska vrednost naročila:
9,000.000 SIT.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: merila,
objavljena v javnem razpisu.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: najugodnejša ponudbena cena.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 29. 6.
1998 ob 9. uri, v prostorih Stanovanjskega
sklada občine Šmarje pri Jelšah, Aškerčev
trg 12, Šmarje pri Jelšah.

Naročnik: Stanovanjski sklad občine
Šmarje pri Jelšah.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-
na: 10,545.409 SIT, najvišja cena:
11,977.815 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-3261.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 17. 7. 1998.

Stanovanjski sklad
občine Šmarje pri Jelšah

Ob-4755
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: Psihiatrična klinika Ljubljana, kont. ose-
ba Mihajlo Romič, inž. str., Studenec 48,
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Ljubljana, tel. 061/485-451 int. 300, faks
061/484-618.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela in storitve.

Navedba vsebine: energetska rešitev
ob prenehanju delovanja parne kotlar-
ne na mazut: izdelava projektne doku-
mentacije (PGD, PZI, PID), plinifikacija
kuhinje, priključitev centralnega ogre-
vanja in prezračevanja na toplotno po-
stajo, montaža toplovodnega omrežja
ter vsa potrebna spremljajoča gradbe-
na dela, demontaža kotlarne in rezer-
varjev za mazut v Psihiatrični kliniki Ljub-
ljana-Polje.

3. Orientacijska vrednost naročila:
20,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: začetek julij 1998, zaklju-
ček november 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-
vane preference za domače ponudnike v
višini 1%.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe:

– cena – ponder 80%,
– roki izvedbe – ponder 5%,
– reference ponudnika – ponder 10%,
– plačilni pogoji – 5%.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 29. 6.

1998 ob 13. uri, na naslovu: Psihiatrična
klinika Ljubljana, Studenec 48, Ljubljana-
Polje.

Število prispelih ponudb: 4, najnižja ce-
na: 29,345.801,40 SIT, najvišja cena:
46,463.519 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-2923.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 27. 7. 1998.

Psihiatrična klinika Ljubljana

Št. 1387/98 Ob-4756
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 Ljubljana, Javno podjetje za di-
stribucijo električne energije, d.d., Sloven-
ska c. 58, Ljubljana.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: gradbena in obrtniš-

ka dela na stari RTP 35/10 kV Hrastnik.
3. Orientacijska vrednost je:

35,000.000 SIT.
4. Najugodnejši ponudnik: GD Hrastnik,

d.o.o., Dolska c. 9, Hrastnik.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: vsi kri-

teriji navedeni v razpisni dokumentaciji.
6. Javno odpiranje ponudb je bilo 23. 6.

1998 ob 10. uri, v sejni sobi uprave javne-
ga podjetja Elektro Ljubljana, Slovenska 58,
Ljubljana.

7. Objava javnega naročila: Uradni list
RS, št. 41, z dne 29. 5. 1998; Ob-2925.

Št. 1386/98 Ob-4757
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 Ljubljana, Javno podjetje za di-
stribucijo električne energije, d.d., Sloven-
ska c. 58, Ljubljana.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: gradbena in obrtniš-

ka dela za izgradnjo RP 20 kV Kozarje.
3. Orientacijska vrednost je:

16,000.000 SIT.
4. Najugodnejši ponudnik: GD Bežigrad,

d.d., Podmilščakova 24, Ljubljana.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: vsi kri-

teriji navedeni v razpisni dokumentaciji.
6. Javno odpiranje ponudb je bilo 24. 6.

1998 ob 9. uri, v sejni sobi uprave javnega
podjetja Elektro Ljubljana, Slovenska 58,
Ljubljana.

7. Objava javnega naročila: Uradni list
RS, št. 41, z dne 29. 5. 1998; Ob-2924.

Javno podjetje
Elektro Ljubljana, d.d.

Št. 039-5/98-7 Ob-4758
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Republika Slovenija, Upravna enota
Ljubljana, Adamič Lundrovo nabrežje 2,
Ljubljana, kontaktna oseba: Zdenka Marolt,
Adamič Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana, so-
ba št. 329/III., telefon: 061 13 38 410.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izvajanje storitev fo-

tokopiranja.
3. Orientacijska vrednost naročila:

11,000.000 SIT
4. Dobavni rok začetka in dokončanja

del:
začetek: julij 1998.
konec: junij 1999 z možnostjo podaljša-

nja za dobo treh mesecev.
5. Utemeljitev izbire ponudnika:
Merila, navedena v razpisni dokumenta-

ciji.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: cena, lokacija, rok izdelave, rok
plačila, vezava dokumentov.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

Izbrani ponudniki:
za Izpostavo Bežigrad: Manicom d.o.o.
za Izpostavo Vič-Rudnik: Darko Šparo-

vec s.p.
za Izpostavo Moste-Polje: Tiskarna Pov-

še s.p.
za Izpostavo Center in Izpostavo Šiška:

Copia d.o.o.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 23. 6.

1998 ob 13. uri na naslovu: Republika

Slovenija, Upravna enota Ljubljana, Izposta-
va Vič-Rudnik, Trg MDB 7, Ljubljana.

Naročnik: Republika Slovenija, Uprav-
na enota Ljubljana, Adamič Lundrovo na-
brežje 2.

Število prispelih ponudb: 9
Število popolnih ponudb: 6
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum objave razpisa: Uradni list RS, št.
39 z dne 22. 5. 1998; Ob 2637C.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 17. 7. 1998.

Št. 039-5/98-7 Ob-4759

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih, (Ur. l. RS, št.
24/97), objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Republika Slovenija, Upravna enota
Ljubljana, Adamič Lundrovo nabrežje 2,
Ljubljana, kontaktna oseba: Zdenka
Marolt, Adamič Lundrovo nabrežje 2, Ljub-
ljana, soba št. 329/III., telefon: 061 13
38 410.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izvajanje storitev ti-

skanja.
3. Vrednost naročila: 4,151.496 SIT
4. Dobavni rok začetka in dokončanja

del:
začetek: julij 1998,
konec: junij 1999 z možnostjo podaljša-

nja za dobo treh mesecev.
5. Utemeljitev izbire ponudnika:
Merila, navedena v razpisni dokumenta-

ciji.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: cena, rok dobave, rok plačila,
reference in zaloga papirja potrebnega za
tisk obrazcev.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

Izbran ponudnik: Bofora, Bukovec Boris
s.p.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 23. 6.
1998 ob 14. uri na naslovu: Republika Slo-
venija, Upravna enota Ljubljana, Izpostava
Vič-Rudnik, Trg MDB 7, Ljubljana.

Naročnik: Republika Slovenija, Uprav-
na enota Ljubljana, Adamič Lundrovo na-
brežje 2.

Število prispelih ponudb: 7
Število popolnih ponudb: 4
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum objave razpisa: Uradni list RS, št.
39 z dne 22. 5. 1998; Ob-2637b.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 17. 7. 1998

Št. 039-5/98-7 Ob-4760

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih, (Ur. l. RS, št.
24/97), objavljamo
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sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Republika Slovenija, Upravna enota
Ljubljana, Adamič Lundrovo nabrežje 2,
Ljubljana, kontaktna oseba: Zdenka Marolt,
Adamič Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana, so-
ba št. 329/III., telefon: 061 13 38 410.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: dobava pisarniške-

ga (računalniškega in potrošnega) ma-
teriala.

3. Orientacijska vrednost naročila:
50,000.000 SIT.

4. Dobavni rok začetka in dokončanja
del:

začetek: julij 1998,
konec: junij 1999 z možnostjo podaljša-

nja za dobo treh mesecev.
5. Utemeljitev izbire ponudnika:
Merila, navedena v razpisni dokumenta-

ciji.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: cena, rok dobave, rok plačila,
reference, stalna zaloga materiala, odzivni
čas za reklamacije, finančno stanje, dodat-
ne ugodnosti.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

Izbrana ponudnika:
I. točka: SET d.o.o.
II. točka: MK Birooprema, d.d.
III. točka: MK Birooprema, d.d.
IV. točka: MK Birooprema, d.d.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 23. 6.

1998 ob 10. uri na naslovu: Republika Slo-
venija, Upravna enota Ljubljana, Izpostava
Vič-Rudnik, Trg MDB 7, Ljubljana.

Naročnik: Republika Slovenija, Uprav-
na enota Ljubljana, Adamič Lundrovo na-
brežje 2.

Število prispelih ponudb: 13
Število popolnih ponudb: 12
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum objave razpisa: Uradni list RS, št.
39 z dne 22. 5. 1998; Ob-2637a

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 17. 7. 1998.

Upravna enota Ljubljana

S1-0021/98 Ob-4781
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o., kont.
oseba Grčar Sandi, Grajska 2, Zagorje ob
Savi, tel. 0601/64-100, faks 0601/61-
078.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: javni razpis za izbi-
ro izvajalca brez omejitev za sanacijo
površine nad opuščeno jamo Podstrana
II. faza A – rudarska dela.

3. Orientacijska vrednost naročila:
110,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 120 dni, začetk 1. 9. 1998
in/ali zaključek 31. 12. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji,

– celovitost opisa,
– skladnost vsebine ponudbe z zahteva-

mi naročila,
– dosedanje izkušnje, reference pred-

vsem na področju predmeta javnega razpi-
sa,

– dejavnost, ki jo opravlja ponudnik,
– kadrovska struktura in strokovne refe-

rence zaposlenih,
– razmerje cena/kvaliteta.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugod-

nejši ponudnik.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-

števane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: razmerje cena/kvaliteta, kakovost
ponujeni del ter dosedanje reference izvajal-
ca na področju predmeta javnega razpisa.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 22. 6.
1998 ob 11. uri, na naslovu: Rudnik Zagor-
je v zapiranju, d.o.o., Grajska 2, 1410 Za-
gorje ob Savi.

Število prispelih ponudb: 11, najnižja ce-
na: 16,448.850 SIT, najvišja cena:
31,865.454 SIT.

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

Datum in številka objave javnega razpisa:
Uradni list RS, št. 39, z dne 22. 5. 1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 17. 7. 1998.

S1-0021/98 Ob-4782
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:

Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o., kont. ose-
ba Grčar Sandi, Grajska 2, Zagorje ob Savi,
tel. 0601/64-100, faks 0601/61-078.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: javni razpis za izbi-
ro izvajalca brez omejitev za sanacijo
plazu Zavine.

3. Orientacijska vrednost naročila:
24,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 2 meseca, začetk 1. 7.
1998 in/ali zaključek 1. 9. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji,

– celovitost opisa,
– skladnost vsebine ponudbe z zahteva-

mi naročila,
– dosedanje izkušnje, reference pred-

vsem na področju predmeta javnega razpisa,
– dejavnost, ki jo opravlja ponudnik,
– kadrovska struktura in strokovne refe-

rence zaposlenih,
– razmerje cena/kvaliteta.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugod-

nejši ponudnik.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-

števane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: razmerje cena/kvaliteta, kakovost
ponujeni del ter dosedanje reference izvajal-
ca na področju predmeta javnega razpisa.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 22. 6.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Rudnik Zagor-
je v zapiranju, d.o.o., Grajska 2, 1410 Za-
gorje ob Savi.

Število prispelih ponudb: 2, najnižja ce-
na: 158,779.650 SIT, najvišja cena:
113,425.299 SIT.

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

Datum in številka objave javnega razpisa:
Uradni list RS, št. 39, z dne 22. 5. 1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 17. 7. 1998.

S1-0021/98 Ob-4783
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:

Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o., kont. ose-
ba Grčar Sandi, Grajska 2, Zagorje ob Savi,
tel. 0601/64-100, faks 0601/61-078.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: javni razpis za izbi-
ro izvajalca brez omejitev za sanacijo
površine nad opuščeno jamo Podstrana
II. faza B – gradbena dela.

3. Orientacijska vrednost naročila:
75,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 120 dni, začetk 1. 9. 1998
in/ali zaključek 31. 12. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji,

– celovitost opisa,
– skladnost vsebine ponudbe z zahteva-

mi naročila,
– dosedanje izkušnje, reference pred-

vsem na področju predmeta javnega razpisa,
– dejavnost, ki jo opravlja ponudnik,
– kadrovska struktura in strokovne refe-

rence zaposlenih,
– razmerje cena/kvaliteta.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugod-

nejši ponudnik.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-

števane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: razmerje cena/kvaliteta, kakovost
ponujeni del ter dosedanje reference izvajal-
ca na področju predmeta javnega razpisa.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 22. 6.
1998 ob 12.30, na naslovu: Rudnik Zagor-
je v zapiranju, d.o.o., Grajska 2, 1410 Za-
gorje ob Savi.

Število prispelih ponudb: 8, najnižja ce-
na: 60,031.055 SIT, najvišja cena:
69,216.088,40 SIT.

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

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 39, z dne 22. 5.
1998.
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Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 17. 7. 1998.

S1-0021/98 Ob-4784
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:

Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o., kont. ose-
ba Grčar Sandi, Grajska 2, Zagorje ob Savi,
tel. 0601/64-100, faks 0601/61-078.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: javni razpis za izbi-
ro izvajalca brez omejitev za rušenje se-
paracije RZVZ.

3. Orientacijska vrednost naročila:
102,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 60 dni, začetek 17. 8.
1998 in/ali zaključek 17. 10. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji,

– celovitost opisa,
– skladnost vsebine ponudbe z zahteva-

mi naročila,
– dosedanje izkušnje, reference pred-

vsem na področju predmeta javnega razpisa,
– dejavnost, ki jo opravlja ponudnik,
– kadrovska struktura in strokovne refe-

rence zaposlenih,
– razmerje cena/kvaliteta.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugod-

nejši ponudnik.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-

števane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: razmerje cena/kvaliteta, kakovost
ponujenih del ter dosedanje reference izva-
jalca na področju predmeta javnega razpisa.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 22. 6.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Rudnik Zagor-
je v zapiranju, d.o.o., Grajska 2, 1410 Za-
gorje ob Savi.

Število prispelih ponudb: 9, najnižja ce-
na: 61,736.268,70 SIT, najvišja cena:
86,475.400 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: 17. 7. 1998.

Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o.

Ob-4785
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 sedež naročnika: Agen-

cija Republike Slovenije za plačilni promet,
centrala Ljubljana, kont. oseba Nuša Rus,
Ljubljana, Tržaška 16, tel.061/125-67-00,
faks 061/125-62-68.

2. Predmet javnega naročila: dobava pi-
sarniškega materiala.

3. Orientacijska vrednost javnega naro-
čila: 6,500.000 SIT.

4. Rok začetka in zaključka dobave: julij
1998 – 31. 12. 1999.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.

6. Javno odpiranje ponudb je bilo 16. 6.
1998 ob 9. uri, na naslovu iz 1. točke.

Prispelo je 10 ponudb, najnižja cena:
5,462.603 SIT, najvišja cena: 7,471.946
SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. člen
ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 41, z dne 29. 5.
1998.

Agencija RS za plačilni promet

Ob-4790A
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 promet in zveze-Direkcija
RS za ceste, kont. oseba Liljana Luis, dipl.
inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel. 061/178-
80-95, faks 061/178-83-26, soba št. 209.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: ugotavljanje spo-

sobnosti za izdelavo in dobavo promet-
ne signalizacije za potrebe interventne
zamenjave na državnih cestah v Repub-
liki Sloveniji za obdobje 12 mesecev.

3. Dobavni rok: 12 mesecev.
4. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja

cena.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-

števane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: sposobnost je bila priznana izva-
jalcem: Meblo A+A, Nova Gorica, Kanja,
d.o.o., Leskovec, Elektrum, d.o.o., Raden-
ci.

5. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 16. 2.
1998 ob 9. uri, na naslovu: Ministrstvo za
promet in zveze-Direkcija RS za ceste, Tr-
žaška 19, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 4.
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. 3, z dne 17. 1. 1998;
Ob-196.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 17. 7. 1998.

Ob-4790B
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 promet in zveze-Direkcija
RS za ceste, kont. oseba Liljana Luis, dipl.
inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel. 061/178-
80-95, faks 061/178-83-26, soba št. 209.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: obnova talnih oz-

načb na območju CP Celje.
3. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek 12. 7. 1998 in/ali zaključek 31. 10.
1998.

4. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudni-
ke.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: ponudba izvajalca Cestno podjet-
je Celje je bila izbrana zaradi najugodnejše
ponudbene cene.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 4. 5.
1998 ob 11. uri, na naslovu: Ministrstvo za
promet in zveze-Direkcija RS za ceste, Tr-
žaška 19, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-
na: 93,579.020 SIT, najvišja cena:
111,217.576,90 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. 27, z dne 3. 4. 1998;
Ob-1586C.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 17. 7. 1998.

Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija RS za ceste

Oddaja javnega naročila brez
javnega razpisa (55. člen)

Št. 2.0.-3568/98 Ob-4610
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., Kolodvorska
ul. 11, Ljubljana.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: sanacija kamnitega
podpornega zidu na progi Metlika–
Ljubljana od km 82-870 do km 82-950.

3. Vrednost dodeljenega naročila:
5,401.856 SIT.

4. Dobavni rok: 30 dni.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja

cena.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb: Slovenske železnice, d.d., kont.
oseba Irena Zore, Kolodvorska 11, 1506
Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 2, najnižja ce-
na: 5,401.856 SIT, najvišja cena:
5,996.535 SIT.

Slovenske železnice, d.d.

Ob-4611
Na podlagi četrtega odstavka 55. člena

zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
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sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Institut “Jožef Stefan”, kont. oseba Štef-
ka Lavrič, Jamova 39, Ljubljana, tel. 177-
39-00 (centrala), faks 061/123-22-05, so-
ba št. C 142.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: sistem za načrtova-

nje zahtevnega vodenja redundantnih
robotov “subvencioniran s strani MZT v
okviru paketa IX pod zaporedno števil-
ko 112:

– merilnik sil in momentov ter vmesnik,
– programirljivi logični krmilnik,
– programska oprema za simulacijo splo-

šnih robotskih sistemov,
– programski paket za matematične izra-

čune,
– ditialni fotoaparat.
3. Vrednost dodeljenega naročila:

5,664.148 SIT.
4. Dobavni rok: 4 tedne 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: v skladu s 4. točko 55. člena in
56. členom zakona o javnih naročilih je bilo
naročilo dodano brez javnega razpisa.

Institut “Jožef Stefan”

Ob-4612
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 in instalacijskih del
ter zunanja ureditev s komunalnimi pri-
ključki na Gregčevi in Glavarjevi cesti v
Mengšu.

3. Izbrani ponudnik: Hidrotehnik, d.d.,
Vodnogospodarsko podjetje Ljubljana, Slo-
venčeva 97, Ljubljana.

4. Vrednost dodeljenega naročila:
13,737.713 SIT.

5. Rok dokončanja del: 30. 8. 1998.
6. Utemeljitev izbire ponudnika: izbrani

ponudnik je predložil veljavno in popolno
ponudbo z vsemi potrebnimi referencami in
garancijami za tovrstno izvedbo del in naju-
godnejšo ponudbeno ceno.

Občina Mengeš

Ob-4613
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 Šentjur pri Celju, kont. oseba
Marija Rataj, Mestni trg 10, Šentjur, Šent-
jur, tel. 743-215, faks 743-446.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: dokončanje obnove
ceste Šentvid–Zagorje.

3. Vrednost dodeljenega naročila:
13,441.514 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: začetek del takoj po podpi-
su pogodbe, dokončanje del v 15 dneh.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena; druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: najnižja cena in najkrajši rok iz-
vedbe.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: Občina Šentjur pri Celju, kont. ose-
ba Marija Rataj, Mestni trg 10, Šentjur,
3230 Šentjur.

Število prispelih ponudb: 2, najnižja ce-
na: 13,441.514 SIT, najvišja cena:
15,005.921 SIT.

Občina Šentjur pri Celju

Ob-4614
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:

j.p. Termoelektrarna Brestanica, d.o.o., kont.
oseba Jeršič Silvester, CPB 18, Brestanica,
tel. 0608/24-160, faks 0608/22-262.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izvajanje meritev,

preizkusov in analiz na VN opremi in
ozemlj. sistemu.

3. Vrednost dodeljenega naročila: 17 mio
SIT.

4. Dobavni rok: 12 mesecev.
5. Utemeljitev izbire ponudnika
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: 3 in 4. točka, prvi odstavek
55. člena zakona o javnih naročilih.
j.p. Termoelektrarna Brestanica, d.o.o.

Št. 8100/132 Ob-4615
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: Elektro-Slovenija, d.o.o., kont. oseba
Kravcar Ignac, Hajdrihova 2, Ljubljana, tel.
174-27-20, faks 174-27-22.

2. Predmet javnega naročila: izdelava in
vgradnja komunikacijskih prilagoditev.

3. Vednost dodeljenega naročila:
29,519.217 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: začetek: junij 1998, zaklju-
ček: oktober 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika
Izbrana ponudba predstavlja za naročni-

ka najugodnejšo tehnično rešitev ob ustrez-
nih ostalih pogojih.

Elektro Slovenija, d.o.o.

Št. 04-535/98 Ob-4778
Na podlagi tretjega odstavka 55. člena

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

osnovne podatke
o oddaji javnega naročila za dobavo

reševalno patruljnega čolna z
neposredno pogodbo in njenem izidu

Naročnik: Ministrstvo za promet in zve-
ze, Uprava Republike Slovenije za pomors-
tvo, Ukmarjev trg 2, Koper (tel. 066/271-
216, faks 066/271-447, kont. oseba kap.
Davorin Fantulin, e-mail davorin.fantu-
lin@gov.si.

Predmet naročila: dobava reševalno
patruljnega čolna.

Vrednost dodeljenega naročila:
15,000.000 SIT.

Kratek povzetek poteka oddaje predmet-
nega javnega naročila

Naročnik Uprava Republike Slovenije za
pomorstvo se je po dveh neuspelih javnih
razpisih odločila za oddajo javnega naročila
za dobavo reševalno patruljnega čolna z ne-
posredno pogodbo.

Povabilu k oddaji ponudbe za dobavo
predmeta javnega naročila so se odzvali
trije ponudniki. Dne 9. 7. 1998 se je se-
stala strokovna komisija za oddajo pred-
metnega naročila z neposredno pogod-
bo, ki jo je imenoval direktor Uprave Re-
publike Slovenije za pomorstvo s sklepom
št. 04-535/98 z dne 22. 6. 1998 in preu-
čila ponudbe. Pri izbiri najugodnejšega
ponudnika je komisija upoštevala ustrez-
nost ponudbe s tehničnega vidika v pove-
zavi s ponudbeno ceno. Po preučitvi po-
nudb je komisija izbrala najugodnejšega
ponudnika, čigar ponudba v celoti ustreza
zahtevam glede tehničnih značilnosti
predmeta naročila in je cenovno najugod-
nejša.

Ministrstvo za promet in zveze
Uprava RS za pomorstvo

Javni razpisi

Št. 520/98 Ob-4723
Republika Slovenija, Ministrstvo za zna-

nost in tehnologijo na podlagi 27. člena
zakona o raziskovalni dejavnosti (Uradni list
RS, št. 8/91) ter 3., 4. in 15. člena pravilni-
ka o pogojih in metodologiji izbora in finan-
ciranja projektov temeljnega in aplikativne-
ga raziskovanja ter razvoja (Uradni list RS,
št. 5/94, 21/97 in št. 77/97) objavlja

javni razpis

za (so)financiranje raziskovalnih
projektov nacionalnega raziskovalnega

programa v letu 1999
1. Predmet razpisa
1.1. Predmet razpisa je (so)financiranje

izvajanja temeljnih in aplikativnih raziskoval-
nih projektov za:

1. naravoslovno-matematične vede,
2. tehniške vede,
3. medicinske vede,
4. biotehniške vede,
5. družboslovne vede,
6. humanistične vede in
7. raziskovalni program Narava in civili-

zacijsko-kulturna podoba slovenskega pro-
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stora in človeka skozi čas (v nadaljevanju
NCKS).

1.2. Predmet razpisa za tehnične vede
je tudi namensko sofinanciranje izvajanja
specifičnih  aplikativnih raziskovalnih projek-
tov (U2), ki bodo sofinancirani s strani gos-
podarske družbe Litostroj, d.d., in sicer za
naslednje teme:

– razvoj modelne Francisove turbine
specifične hitrosti ns200,

– razvoj modelne Kaplanove turbine spe-
cifične hitrosti ns630,

– razvoj malih Francis turbin,
– razvoj malih cevnih/Kaplan turbin,
– razvoj modelne SAXO turbine specifič-

ne hitrosti ns420,
– razvoj, konstrukcija in izdelava nume-

rično krmiljenega delilnega aparata,
– oprema za izdelavo brusnih plošč,
– proizvodnja ulitkov iz obrabno odpor-

ne visokolegirane kromove litine,
– razvoj novih programov s področja

energetike, preoblikovalne opreme in vili-
čarjev.

2. Pogoji:
2.1. Na javni razpis se lahko prijavi prav-

na ali fizična oseba (v nadaljnjem besedilu:
prijavitelj), ki opravlja raziskovalno dejavnost
in izpolnjuje pogoje, določene z zakonom o
raziskovalni dejavnosti in s predpisi Mini-
strstva za znanost in tehnologijo (v nadalj-
njem besedilu: MZT). Prijavi se lahko tudi
mednarodna medvladna organizacija s se-
dežem v Sloveniji, ki izpolnjuje z zakonom
predpisane pogoje ter tuja pravna oseba, ki
so jo v zamejstvu ustanovili Slovenci, oziro-
ma je v njihovi večinski lasti in je nacional-
nega pomena za ohranjanje Slovencev v
zamejstvu.

2.2. Odgovorni nosilec mora izpolnjeva-
ti pogoje za odgovornega nosilca v skladu z
29. členom zakona o raziskovalni dejavno-
sti in 15. členom pravilnika o pogojih in
metodologiji izbora in financiranja projektov
temeljnega in aplikativnega raziskovanja ter
razvoja. Enake pogoje mora izpolnjevati tu-
di tretjina članov projektne skupine.

2.3. Odgovorni nosilec mora imeti skle-
njeno delovno razmerje v raziskovalni orga-
nizaciji, ki  prijavlja projekt na javni razpis in
mora biti na tem projektu udeležen z naj-
manj 400 letnimi urami oziroma s 150 letni-
mi urami, če je v dopolnilnem delovnem
razmerju. Odgovorni nosilec je v tekočem
letu lahko nosilec enega temeljnega in ene-
ga aplikativnega projekta ali največ dveh
aplikativnih projektov.

2.4. Če je projektna skupina sestavljena
iz več raziskovalnih skupin iz različnih razi-
skovalnih organizacij, je prijavitelj lahko le
tista raziskovalna organizacija v kateri je v
delovnem razmerju odgovorni nosilec razi-
skovalnega projekta in vsaj tretjina razisko-
valcev projektne skupine. Prijavitelj mora
imeti z drugimi sodelujočimi raziskovalnimi
organizacijami sklenjene pogodbe o uredi-
tvi medsebojnih pravic in obveznosti. Sode-
lujoča raziskovalna organizacija mora biti na
raziskovalnem projektu udeležena z najmanj
100 urami letno.

2.5. Projektna skupina mora imeti na raz-
polago opremo, ki je potrebna za izvedbo
projekta.

2.6. Planiran obseg sredstev in struktu-
ra namenov uporabe morata biti v skladu s

sklepom o normativih in standardih za dolo-
čanje sredstev za izvajanje nacionalnega ra-
ziskovalnega programa (Uradni list RS, št.
16/94, 63/97 in 49/98).

2.7. Projekti NCKS morajo ustrezati razi-
skovalnemu programu NCKS (program je ob-
javljen na domači strani: http://www.mzt.si/.

3. Merila
3.1. Projekti morajo izpolnjevati pogoje,

ki jih določa Pravilnik o pogojih in metodo-
logiji izbora in financiranja temeljnih in apli-
kativnih projektov ter razvoja. Prednost pri
izbiri bodo imeli tisti projekti, ki bodo glede
na kriterije znanstvene kakovosti, relevant-
nosti za družbeni in gospodarski razvoj Re-
publike Slovenije ter racionalnosti pri orga-
nizacijski izvedbi projekta izkazali:

– večje število znanstvenih in drugih ka-
zalcev kakovosti za odgovornega nosilca in
druge raziskovalce v projektni skupini,

– večji pomen projekta za razvoj znans-
tvene discipline,

– večje rezultate gospodarske in druge
uporabe svojega raziskovanja v zadnjih le-
tih,

– večji delež prihodka raziskovalne sku-
pine iz drugih virov,

– večji delež sofinanciranja projektov, tu-
di v primeru projektov, kjer sofinanciranje ni
obvezno,

– večje interdisciplinarno in med-institu-
cionalno povezovanje na področju predla-
ganega projekta,

– večji obseg sodelovanja v mednarod-
nih raziskovalnih projektih in izpolnjevali dru-
ga merila, ki jih določa pravilnik o pogojih in
metodologiji izbora in financiranja projektov
temeljnega in aplikativnega raziskovanja ter
razvoja v okviru razpoložljivih proračunskih
sredstev.

Pri ocenjevanju projektov iz tehniških ved
bo predvsem poudarek na racionalnosti iz-
vedbe projekta ter pomenu raziskave za
uporabnike. Prednost bodo imeli tisti pro-
jekti, ki se lahko hitreje in z manjšimi stroški
realizirajo na trgu.

3.2. Vloga za (so)financiranje mora vse-
bovati naslednje dokumente:

– Obrazec: MZT-RP-1 (s prilogo A, B in
C) – Vloga za (so)financiranje raziskovalne-
ga projekta,

– Izpis bibliografij iz COBISS-a oziroma
za medicino iz baze IBMI za obdobje 1995
do 1998 za odgovornega nosilca in ostale
člane projektne skupine,

– Vloga za dodelitev (so)financiranja pod
točko 1.2. tega razpisa mora poleg gornjih
dveh dokumentov vsebovati še dokument,
ki je izdelan po Navodilu: SRD-R-1/98-2.

3.3. Nepravočasnih in nepravilno oprem-
ljenih vlog komisija za odpiranje ne bo obrav-
navala in bodo vrnjene prijaviteljem. Komisi-
ja tudi ne bo obravnavala nepravilno izpol-
njenih vlog. Kot nepravilno izpolnjena se bo
štela vloga, ki:

– ni v skladu z 29. členom zakona o
raziskovalni dejavnosti,

– ne bo vsebovala vseh predpisanih
obrazcev (MZT-RP-1 s prilogami A, B in C
ter za (so)financiranje pod točko 1.2. tega
razpisa tudi dokument, ki je izdelan po Na-
vodilu: SRD-R-1/98-2),

– ne bo podpisana s strani odgovornega
nosilca in prijavitelja in

– ne bo imela priložene izjave uporabni-
ka o sofinanciranju specifičnega aplikativ-
nega projekta (U2).

3.4. Skladno z 9. členom pravilnika o
pogojih in metodologiji izbora in financiranja
projektov temeljnega in aplikativnega razi-
skovanja ter razvoja bo MZT prijavitelje ob-
vestilo o morebitnih drugih pomanjkljivostih
in jih pozvalo, da le-te odpravijo v določe-
nem roku in o posledicah, če pomanjkljivo-
sti ne bodo odpravljene.

4. Financiranje projektov
4.1. Za realizacijo tega razpisa je iz pro-

računskih sredstev MZT za leto 1999 pred-
videna orientacijska vrednost sredstev v vi-
šini 1.500,000.000 SIT.

Za posamezne znanstvene vede pa je
razpoložljivo naslednje število raziskovalnih
ur:

– naravoslovno-matematične vede:
33.900 ur,

– tehniške vede: 222.600 ur,
– medicinske vede: 26.600 ur,
– biotehniške vede: 59.300 ur,
– družboslovne vede: 34.700 ur,
– humanistične vede: 5.800 ur,
– program NCKS: 10.200 ur.
4.2. Temeljne in splošne aplikativne ra-

ziskovalne projekte bo ministrstvo financira-
lo do 100% potrebnih sredstev. Specifične
aplikativne raziskovalne projekte (U2) in pro-
jekte NCKS bo ministrstvo financiralo do
75% potrebnih sredstev za izvajanje projek-
ta. Prijavitelj specifičnega aplikativnega pro-
jekta (U2) si mora zagotoviti vsaj 25% sred-
stev s strani drugih zainteresiranih subjek-
tov in predložiti dokazila o sofinanciranju.

4.3. Glede na obremenjenost raziskoval-
cev z raziskovalnimi urami, ki so financirani
iz proračuna Republike Slovenije, financira
MZT do:

– 1700 raziskovalnih ur letno za razisko-
valce v delovnem razmerju za polni delovni
čas in

– 567 raziskovalnih ur letno za razisko-
valce v dopolnilnem delovnem razmerju in
za univerzitetne učitelje.

5. Čas trajanja projektov:
5.1. Projekti praviloma ne smejo biti dalj-

ši od treh let. Izjeme so longitudinalni pro-
jekti na področju humanistike in družboslov-
ja ter NCKS, ki lahko trajajo do 5 let. Pro-
jekti tehniških ved pod 1.2. točko bodo tra-
jali eno ali dve leti.

5.2. Predvideni rok začetka izvajanja
projekta je 1.1.1999.

6. Splošna določila:
6.1. Razpisno dokumentacijo dvignejo

prijavitelji od dneva objave do prijavnega
roka v vložišču Ministrstva za znanost in teh-
nologijo, Ljubljana, Slovenska 50. Razpis z
razpisno dokumentacijo je dostopen tudi na
domači strani MZT (http://www.mzt.si/).

6.2. Pisne vloge z oznako “Ne odpiraj –
razpis za raziskovalne projekte – znanstve-
na veda: (navedite vedo oziroma temo iz
točke 1.1. in 1.2. razpisa)” morajo prijavite-
lji dostaviti v zaprtih ovojnicah za vsak pro-
jekt posebej v vložišče Ministrstva za zna-
nost in tehnologijo, Slovenska 50, Ljublja-
na. Ovojnica s ponudbo mora prispeti na
naslov ne glede na vrsto prenosa te pošiljke
do vključno 21. 9. 1998 do 14. ure. Po-
nudbe bo po preteku tega roka odprla ko-
misija za odpiranje ponudb.
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6.3. V roku dostavljene in pravilno ozna-
čene vloge bo odprla Komisija za odpiranje
vlog dne 22. 9. 1998 ob 9. uri na sedežu
ministrstva, Slovenska 50, 1000 Ljubljana.

6.4. Prijavitelji bodo obveščeni o izboru
projektov do 1. decembra 1998.

6.5. Vse dodatne informacije v zvezi z
razpisom dobijo interesenti na Ministrstvu
za znanost in tehnologijo, Slovenska 50,
Ljubljana oziroma na telefonu 13-11-107,
(za naravoslovno matematične vede: mag.
Rajko Sabo, za tehnične vede: mag. Janez
Cetin, za biotehniške vede in NCKS: Marja-
na Nedovič-Brumen, za medicinske in hu-
manistične vede: Marko Belavič in za druž-
boslovne vede: Marica Žvar.

Informacije za točko 1.2. dobijo intere-
senti pri:

– razvoj modelne francisove turbine spe-
cifične hitrosti ns200, (informacije: E. Hof-
ler, dipl. inž., Litostroj),

– razvoj modelne kaplanove turbine spe-
cifične hitrosti ns630, (informacije: V. Lagu-
din, dipl. inž., Litostroj),

– razvoj malih Francis turbin, (informaci-
je: A. Jenko, dipl. inž, Litostroj),

– razvoj malih cevnih/Kaplan turbin, (in-
formacije: K. Kalagasidis, dipl. inž., Lito-
stroj),

– razvoj modelne SAXO turbine specifič-
ne hitrosti ns420, (informacije: K. Kalagasi-
dis, dipl. inž., Litostroj),

– razvoj, konstrukcija in izdelava nume-
rično krmiljenega delilnega aparata, (infor-
macije: T. Petovar, dipl. inž., Litostroj),

– oprema za izdelavo brusnih plošč, (in-
formacije: H. Ausman, inž., Litostroj),

– proizvodnja ulitkov iz obrabno odpor-
ne visokolegirane kromove litine, (informa-
cije: mag. M. Gnamuš, Litostroj),

– razvoj novih programov s področja
energetike, preoblikovalne opreme in vili-
čarjev (informacije: K. Kalagasidis, dipl. inž.
in L. Sazonov, dipl. inž., Litostroj).

Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Št. 40301-647/98 Ob-4761

Republika Slovenija, Ministrstvo za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana Du-
najska 56-58, objavlja na podlagi uredbe o
uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in
razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane v le-
tu 1998 ( Uradni list RS, št. 46/98)

javni razpis
za zbiranje ponudb za sofinanciranje

programov strokovnega dela in
prireditev, ki jih izvajajo stanovska in

interesna združenja kmetijskih
pridelovalcev

1. Predmet razpisa: je subvencija name-
njena sofinanciranju programov strokovne-
ga dela in strokovnih prireditev stanovskih
in interesnih združenj kmetijskih prideloval-
cev v letu 1998.

Sredstva so namenjena sofinanciranju
programov strokovnega dela:

– prireditev s strokovno vsebino;
– izdajanju strokovno informativnih pub-

likacij, uvajanju pretoka strokovnih in tržnih
informacij;

– izobraževanju svojih članov.

Upravičenci lahko pridobijo do 50% ce-
lotne vrednosti programa, na katerega se
nanaša vloga.

Iz sredstev tega razpisa ni možno finan-
cirati stroškov osnovnega poslovanja sta-
novskih in interesnih združenj kmetijskih pri-
delovalcev.

2. Upravičenci za dodelitev sredstev po
tem razpisu

Upravičenci za dodelitev sredstev po tem
razpisu so pravne osebe, ki predstavljajo
različne oblike združevanja kmetijskih pri-
delovalcev (društva, združenja in zveze), ki
imajo sedež v Republiki Sloveniji in, ki iz-
poljnjujejo pogoje, določene v tem razpisu.

Upravičenci, ki so jim bila za isti program
že odobrena sredstva proračuna RS, ne mo-
rejo kandidirati na tem razpisu.

3. Višina sredstev za ta namen v letu
1998 je 44,950.000 SIT. Sredstva iz tega
razpisa bodo upravičenci koristili na podlagi
sklenjene pogodbe.

4. Rok
Zahtevke za dodelitev sredstev po tem

razpisu, z vsemi zahtevanimi prilogami je
treba poslati najkasneje do 30. 8.1998 na
naslov Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano Republike Slovenije, Dunajska
56-58, Ljubljana.

Pisne vloge za razpis morajo biti poslane
v zaprtih ovojnicah, označene z oznako “Ne
odpiraj – za javni razpis organiziranje kmetij-
stva” in opremljene z naslovom pošiljatelja.

Odpiranje ponudb bo 4. 9. 1998 ob
10. uri v sejni sobi MKGP / VI nadstropje.

Ponudbe bo pregledala in ocenila komi-
sija, ki jo za ta namen imenuje minister.

O izbiri bodo ponudniki obveščeni naj-
kasneje v 30 dneh od dneva odpiranja po-
nudb.

5. Nepravočasne in nepopolne vloge
Nepravočasnih in nepravilno opremlje-

nih oziroma oddanih vlog komisija ne bo
obravnavala in bodo vrnjene ponudnikom.

6. Vsebina zahtevka
Vloga za razpis mora vsebovati:
– izpolnjen prijavni obrazec (s popolnimi

podatki o upravičencu);
– program strokovnega dela in priredi-

tev upravičenca v letu 1998, pripravljen v
skladu z navodili;

– priloge (izpisek upravičenca iz sodne-
ga registra z vsemi prilogami, ki ni starejše
od treh mesecev);

– v primeru, da vlagatelj ni upravičenec
mora vloga vsebovati tudi pooblastilo upra-
vičenca za zastopanje.

Podrobnejša navodila so navedena v raz-
pisni dokumentaciji.

7. Kriteriji
Prednost pri izbiri bodo imeli upravičen-

ci:
– ki zastopajo čim večje število kmetij-

skih pridelovalcev;
– ki zagotovljajo večji delež lastnih sred-

stev za izvedbo programa;
– katerih programi, so vsebinsko zao-

kroženi in v skladu s strategijo razvoja kme-
tijstva;

– katerih programi zagotavljajo čim širšo
predstavitev javnosti.

8. Razpisna dokumentacija je na voljo
vsak delovni dan v času trajanja razpisa od
8. do 15. ure na recepciji MKGP, Dunajska

58/6. Ponudniki lahko razpisno dokumen-
tacijo naro ijo tudi pisno na naslov MKGP.

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Št. 40310-625/98 Ob-4767

Na podlagi določbe 3. člena zakona o
merilih in postopku za dajanje poroštev Re-
publike Slovenije (Ur. l. RS, št. 21/95 in
18/96) in v skladu z zakonom o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 5/96, 78/97, 87/97 in 34/98) Mini-
strstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehra-
no objavlja

javni razpis
za pridobivanje poroštev Republike
Slovenije za posojilne obveznosti

pravnih oseb za obdobje od 1. 6. 1998
do 31. 12. 1998

I. Predmet razpisa
Sprejemanje prošenj za izdajo poroštev

Republike Slovenije za posojilne in druge
obveznosti domačih pravnih oseb v obdob-
ju od 1. 6. 1998 do 31. 12. 1998.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano bo poleg meril, ki jih določa za-
kon o merilih in postopku za dajanje po-
roštev Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
21/95 in 18/96) zahtevalo izpolnjevanje še
naslednjih pogojev:

– poroštvo bo namenjeno programom
prestrukturiranja kmetijske proizvodnje in ži-
vilske pridelave in programom povečanja
njihove konkurenčne sposobnosti, ter pro-
izvodnji namenjeni za izvoz,

– za poroštvo ne morejo kandidirati prav-
ne osebe v lasti Republike Slovenije, Skla-
da za razvoj in pravne osebe, ki imajo nepo-
ravnane obveznosti do države.

II. Pogoji razpisa
1. Posamezno poroštvo se lahko izda v

višini 100% neporavnane obveznosti iz kredit-
ne pogodbe, ki je banka (kreditodajalec) ni
mogla izterjati na noben drug zakonit način.

2. Poroštvo se daje banki za kredit, ki je
namenjen za realizacijo dejavnosti in aktiv-
nosti, pri katerih kreditojemalec lahko do-
kumentira ustrezen in poroštvu sorazmeren
obseg naročil in storitev.

3. Kreditojemalec je z banko dolžan
skleniti kreditno pogodbo, katere pogoji ne
smejo odstopati od najbolj ugodnih kredit-
nih pogojev, ki v trenutku zagotavljanja kre-
dita veljajo v Republiki Sloveniji za ustrezno
kategorijo kreditojemalca.

4. Banka mora predložiti:
– pisno izjavo, da je kreditojemalec po

stanju na dan odobritve posojila razvršen v
skupino A, B, C po klasifikaciji terjatev, ki jo
predpisuje Banka Slovenije,

– poročilo o vseh bilančnih in izvenbil-
načnih terjatvah in obveznostih kreditoje-
malca, s pripisoanimi obrestmi po stanju na
dan predložitve predloga za izdajo poroš-
tvene izjave, razdeljenih po ročnosti (krat-
koročne, dolgoročne),

– obrazec BON 2 Agencije Republike
Slovenije za plačilni promet, nadziranje in
informiranje, Ljubljana,

– dokazilo, da zoper kreditojemalca ni-
so podani razlogi za uvedbo stečajnega po-
stopka,
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– kreditno pogodbo in pogodbo s kredi-
tojemalcem o ustreznem zavarovanju celot-
nega zneska terjatve (hipoteka, cesija, ter-
jatev, zastava vrednostnih papirjev, ipd.),

– amortizacijski načrt.
5. Kreditojemalec mora hkrati z vlogo za

izdajo poroštva Republike Slovenije predlo-
žiti poslovno poročilo za leto 1996 in 1997
(oboje skupaj z bilancami stanja in uspeha)
in poslovni načrt za leto 1998.

6. Za izdajo poroštva za obveznosti z dos-
pelostjo nad enim letom je kreditodajalec dol-
žan  predložiti študijo upravičenosti investicije.

7. Republika Slovenija oziroma pristojno
ministrstvo lahko zahteva od prosilca dodat-
ne informacije.

III. Pogoji poroštva
1. Poroštvo bo dano za obveznosti z dos-

pelostjo do sedmih let.
2. Poslovna banka ponudi kreditojemal-

cu kredit obrestovan po obrestni meri, ki
praviloma:

– za kratkoročne kredite ne presga
TOM + 6,5%,

– za dolgoročne kredite ne presega
TOM + 8,5%.

Prednot pri izdaji poroštev bodo imeli
krediti z nižjo obrestno mero.

3. Republika Slovenija za izdana poroš-
tva zaračunava provizijo. Postopek za plači-
lo provizije  je predpisan z navodilom, ob-
javljenim v Uradnem listu RS, št. 15/96.

IV. Prednost pri pridobivanju poroštev
RS bodo imele pravne osebe, ki:

– izvajajo programe prestrukturiranja in
povečevanja konkurenčne sposobnosti v
skladu s sprejeto strategijo razvoja sloven-
skega kmetijstva,

– izvajajo programe namenjene izvozu,
– so utrpele izpad dohodka zaradi ško-

de po naravnih nesrečah.
V. Realiazcija poroštva
Poslovna banka lahko uveljavlja pravico

do izpolnitev poroštvene obveznosti Repub-
like Slovenije, če je preprečila ugasnitev
porokovne obveznosti in če je iz dokumen-
tacije, priložene zahtevku, razvidno, da je
izkoristila vse zakonite možnosti za izterjavo
dolga od dolžnika, pa se kljub temu ni uspe-
la poplačati.

Zahtevku za izpolnitev poroštvene ob-
veznosti morajo biti priloženi dokazi o zava-
rovanjih, ki jih je poslovna banka pridobila
za svojo terjatev, pravnomočne sodne od-
ločbe, ki dokazujejo neuspešnost izterjave
in izračun zahtevanega zneska.

VI. Roki prijave
Rok prijave je odprt do 1. 12. 1998

oziroma do porabe poroštvene kvote. Vlo-
ge morajo biti poslane po pošti ali predane
v vložišču Ministrstva za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano, Dunajska 56-58, Ljub-
ljana, v zaprti ovojnici z imenom in naslovom
podjetja ter oznako “Ne odpiraj, prijava na
razpis – javni razpis za pridobivanje poro-
štev Republike Slovenije”.

Prvi rok za odpiranje prijav je 1. 9. 1998
ob 10. uri, ostali roki za odpiranje prijav pa
vsak prvi torek v mesecu ob 10. uri v sejni
sobi št. 713 Ministrstva za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano, Ljubljana, Dunajska
56-58.

VII. Pogoji za udeležbo pri razpisu so:
– prijava,
– ime in naslov prosilca (identifikacijska

oznaka, matična številka),
– dokazi o izpolnjevanju zahtevanih po-

gojev.
VIII. Izbor prijav
Ponudniki bodo o izidu razpisa obvešče-

ni najkasneje v 30 dneh po odpiranju po-
nudb.

Dodatne informacije v zvezi z razpisom do-
bite pri Boženi Majzovski, tel. 178-90-75 ob
torkih, sredah in četrtkih od 9. do 11. ure.

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Ob-4638
Občina Duplek, Cesta 4. julija 106, Sp.

Duplek, na podlagi 13. člena zakona o le-
karniški dejavnosti objavlja

javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje
lekarniške dejavnosti v Občini Duplek

1. Na razpis se lahko prijavijo zasebniki,
ki izpolnjujejo pogoje iz 14. člena zakona o
lekarniški dejavnosti.

2. Kandidat mora prijavi priložiti predpo-
godbo oziroma pogodbo o najemu prosto-
ra, namenjenega za opravljanje lekarniške
dejavnosti v večnamenskem objektu v Sp.
Dupleku.

3. Pisne prijave z dokazili o izpolnjeva-
nju pogojev naj kandidati pošljejo priporo-
čeno ali osebno dostavijo na naslov Občina
Duplek, Cesta 4. julija 106, 2241 Sp. Du-
plek, z oznako “Javni razpis za podelitev
koncesije”.

4. Rok za prijavo je 10 dni po objavi.
5. O izbiri bomo kandidate predvidoma

obvestili v 30 dneh po izteku razpisnega
roka.

Občina Duplek

Ob-4813

Občina Črnomelj objavlja na podlagi
12. člena statuta Občine Črnomelj (Ur. l.
RS, št. 39/95 in 65/95) in na podlagi 13.
člena zakona o lekarniški dejavnosti (Ur. l.
RS, št. 9/92)

javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje

lekarniške dejavnosti v mestu Črnomelj
Pogoj za pridobitev koncesije za oprav-

ljanje lekarniške dejavnosti v mestu Črno-
melj je odprtje tudi podružnične lekarne v
Vinici v roku dveh let od podpisa pogodbe
za dodelitev koncesije.

Na razpis se lahko prijavijo pravne in
fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje iz
14. člena zakona o lekarniški dejavnosti.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev naj kandidati pošljejo priporočeno
ali pa dostavijo osebno na naslov: Občina
Črnomelj, Trg svobode 3. Referat za gos-
podarstvo, družbene dejavnosti in javne fi-
nance (soba št. 8/II), 8340 Črnomelj.

Rok za prijavo je 15 dni po objavi.
O izbiri bomo kandidate obvestili po prvi

seji občinskega sveta, predvidoma konec
septembra ali v začetku oktobra.

Občina Črnomelj

Objave
delniških družb

Javne prodaje delnic

Ob-4616
Ljubljanska banka – Banka Domžale,

d.d., Domžale, v skladu s statutom Ljubljan-
ske banke – Banke Domžale, d.d., Domža-
le, objavlja

ponudbo,

ki jo je banki posredoval delničar Indu-
plati Holding, d.d., Zgornje Jarše, Kamniš-
ka cesta 24, Domžale

za odkup

– 6.891 rednih delnic LB – Banke Dom-
žale, d.d., Domžale.

Delnice se ponujajo po ceni 21.180 SIT
za eno delnico.

Način plačila: z nakazilom ob sklenitvi
kupoprodajne pogodbe.

Prednostno pravico odkupa imajo v skla-
du z določili statuta delničarji Ljubljanske
banke – Banke Domžale, d.d,. ki v roku
15 dni od dneva objave tega oklica v Urad-
nem listu RS, pisno sporočijo banki, da
sprejemajo ponudbo.

Delničarji LB – Banke Domžale, d.d., ki
imajo v skladu z določili statuta LB – Banke
Domžale, d.d., Domžale prednostno pravico
odkupa, morajo upoštevati določila zakona o
bankah in hranilnicah, po katerih lahko posa-
mezni delničar pridobi več kot 15% delnic s
pravico do upravljanja banke, le s predhod-
nim soglasjem Banke Slovenije.

Ponudba za odkup velja 15 dni od obja-
ve tega oklica v Uradnem listu RS.

LB – Banka Domžale, d.d.

Sklepi o povečanju in zmanjšanju
kapitala

St. 1100/1697 Ob-4620
Na podlagi drugega odstavka 454. čle-

na ZGD objavljamo

sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala,
ki je bil sprejet na skupščini družbe dne

9. 7. 1998.
Osnovni kapital družbe Iskra Air letalsko

prevozno podjetje, d.o.o., v Ljubljani, Steg-
ne 25 A, se zaradi izstopa družbenika Cra-
nex A.G. (Švica) zmanjša od dosedanjega
zneska 55,279.482,75 SIT za nominalni
znesek poslovnega deleža izstopajočega
družbenika 15,091.298,21 SIT, tako da no-
vi osnovni kapital znaša 40,188.183,54 SIT
in je enak nominalnemu znesku poslovnega
deleža preostalega družbenika Iskrainvest,
Podjetje za inženiring, vzdrževanje in sto-
ritve, d.d., Ljubljana.
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Morebitne upnike pozivamo, da se zgla-
sijo na sedežu družbe in izjavijo ali soglaša-
jo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.

Iskra Air, d.o.o., Ljubljana

Št. 8/98 Ob-4681
Na podlagi 350. člena ZGD in odredbe

Okrožnega sodišča v Ljubljani Srg 190/98
z dne 2. 6. 1998 ter sklepov skupščine
družbe z dne 19. 12. 1996 in 19. 12. 1997
objavlja Slovenijales DRF, d.d., Ljubljana,
Dunajska 22

sklep o zmanjšanju kapitala
z umikom delnic

Osnovni kapital družbe se zaradi umika
10.450 delnic zmanjša iz 110,006.000 SIT
na 99,556.000 SIT, pri čemer celoten uči-
nek zmanjšanja osnovnega kapitala pove-
čuje proste rezerve družbe.

Upnike družbe, katerih terjatve so nasta-
le do objave vpisa o zmanjšanju osnovnega
kapitala v sodni register, obveščamo, da
imajo v skladu s prvim in tretjim odstavkom
350. člena ZGD pravico prijaviti svoje terja-
tve v zavarovanje v roku šestih mesecev od
dneva objave tega poziva.

Slovenijales DRF, d.d.

Ob-4788
V skladu s 454. členom zakona o gos-

podarskih družbah, poslovodstvo Krekove
pooblaščene družbe za upravljanje investi-
cijskih skladov, d.o.o., Slovenska ul. 17,
Maribor, vpisana v sodni register pri Okrož-
nem sodišču v Mariboru, pod št. vl.
1/09237/00, objavlja

sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
Osnovni kapital družbe se zmanjša za

100,000.000 SIT, tako da po zmanjšanju
znaša 200,000.000 SIT.

Poslovodstvo poziva upnike, da se zgla-
sijo pri družbi in izjavijo, da soglašajo z
zmanjšanjem osnovnega kapitala.

Krekova pooblaščena družba za
upravljanje investicijskih skladov,

d.o.o.

Sklici skupščin in nasprotni predlogi

Popravek

V sklicu 1. seje skupščine družbe Gruda
export-import, mednarodna družba za proi-
zvodnjo, trgovino, zastopanje in svetovanje,
d.d., Tržaška 132, Ljubljana, objavljeni v
Uradnem listu RS, št. 49, z dne 3. 7. 1998,
Ob-4217, št. 16, se predlog sklepa za
8. točko dnevnega reda skupščine pravilno
glasi:

Na predlog začasnega nadzornega sve-
ta se razrešijo člani začasnega nadzornega
sveta in izvolijo naslednji člani nadzornega
sveta:

– Nataša Ullen,
– predstavnik zunanjih lastnikov,
– predstavnik zunanjih lastnikov.
Skupščina je seznanjena, da je svet de-

lavcev imenoval v nadzorni svet Ilijo Jakšiča
in Petra Černiča.

Uredništvo

Preklic

Ob-4683
Uprava delniške družbe TP Prehrana,

d.d., Maribor, Kardeljeva 59, na podlagi
sklepa 33. seje uprave družbe

preklicuje

sklic 2. skupščine delniške družbe TP
Prehrana, d.d., Maribor, sklicano za dne
14. julija 1998 ob 12. uri, na sedežu druž-
be v Mariboru, Kardeljeva 59, objavljene v
Uradnem listu RS, št. 45, z dne 12. 6.
1998, Ob-3504.

TP Prehrana, d.d., Maribor
predsednica uprave družbe

Ob-4684
Na podlagi statuta družbe Cetis, grafič-

no podjetje, d.d., uprava,

obvešča,

da so bili na 3. skupščini delničarjev
družbe Cetis, grafično podjetje, d.d., Celje,
Čopova ulica 24, dne 6. 7. 1998, sprejeti
vsi sklepi kot so bili predlagani v objavi skli-
ca skupščine v Uradnem listu RS, št. 43, z
dne 5. 6. 1998.

Cetis, d.d.,
uprava

Št. 01251 Ob-4685
Začasna uprava družbe na podlagi 7.3.

točke statuta Arcont, d.d., Gornja Radgona
in skladno z določbami zakona o gospodar-
skih družbah, sklicuje

1. skupščino delničarjev
družbe Arcont, proizvodnja bivalnih

enot, d.d., Gornja Radgona,
Ljutomerska cesta 29,

ki bo v torek, 25. 8. 1998 ob 9. uri, na
sedežu družbe v Gornji Radgoni, Ljutomer-
ska cesta 29.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, potrditev dnev-

nega reda in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost

skupščine, na predlog začasne uprave se
za predsedujočega skupščine izvoli Štefan
Režonja, za preštevalki glasov pa Marjana
Žnidarič in Mira Hamler.

Za sestavo notarskega zapisnika se ime-
nuje notar mag. Andrej Rošker.

2. Sprejem poslovnika o delu skupščine.
Predlog sklepa: na predlog začasne

uprave se sprejme poslovnik o delu skupš-
čine v predlaganem besedilu.

3 Informacija o poteku lastninskega
preoblikovanja družbe.

4. Seznanitev z rezultati poslovanja za
obdobje od leta 1993 do 1997 ter obravna-
va in sprejem revidiranega letnega poročila
poročila za poslovno leto 1997.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in ob pozitivnem mnenju začasnega
nadzornega sveta, se sprejme revidirano let-
no poročilo za poslovno leto 1997.

5. Uporaba dobička in pokrivanje izgube
za poslovno obdobje 1993–1997.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in ob pozitivnem mnenju začasnega
nadzornega sveta, se:

a) čisti dobiček iz poslovnega leta 1993
v revalorizirani višini 81,703.279,20 SIT,
se uporabi oziroma razporedi:

– za pokrivanje izgube v letih od 1994
do 1997 v višini 40,851.639,60 SIT;

– na nerazporejeni čisti dobiček v višini
40,851.639,60 SIT;

b) ugotovljena izguba v letih od 1994 do
1997, ki skupaj z revalorizacijo znaša
583,387.174,35 SIT, in sicer po letih:

– izguba v letu 1994 znaša
98,519.638,31 SIT,

– izguba v letu 1995 znaša
218,799.808,48 SIT,

– izguba v letu 1996 znaša
119,714.193,67 SIT,

– izguba v letu 1997 znaša
64,638.589,89 SIT,

– revalorizacija izgube znaša
81,714.944 SIT;

Pokriva se na naslednji način:
– 40,851.639,60 SIT iz nerazporejene-

ga čistega dobička iz leta 1993,
– 288,679.217,20 SIT iz rezerv,
– 253,856.317,55 SIT iz revalorizacij-

skega popravka rezerv.
6. Obravnava in sprejem sklepa o spre-

membah in dopolnitvah statuta.
Predlog sklepa: na predlog začasne

uprave in mnenju začasnega nadzornega
sveta, se sprejmejo predlagane spremem-
be in dopolnitve statuta v predloženem be-
sedilu.

7. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: na predlog začasne

uprave družba oblikuje Sklad lastnih delnic
v višini 59,547.800 SIT, kar predstavlja
10 odstotkov osnovnega kapitala iz prostih
sredstev rezerv družbe, za namene po
240. členu zakona o gospodarskih družbah.
Pogoje nakupa in uporabe lastnih delnic do-
loči nadzorni svet.

8. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog začasnega

nadzornega sveta se za revizorja družbe za
leto 1998 imenuje revizijsko družbo Audit,
d.o.o., Murska Sobota, Lendavska c. 18.

9. Izvolitev članov nadzornega sveta,
predstavnikov delničarjev in seznanitev s
članom nadzornega sveta, ki ga imenuje
svet delavcev.

Predlog sklepa: na predlog članov zača-
snega nadzornega sveta se kot predstavni-
ka delničarjev v nadzorni svet izvolita Jože
Šavel in Zdenka Gumilar.

10. Določitev višine sejnin članom nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa: za člane nadzornega
sveta se določi sejnina v neto višini 30.000
SIT, za predsednika nadzornega sveta pa v
neto višini 40.000 SIT.

11. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za skupščino družbe s predlogi

sklepov je delničarjem na vpogled na sede-
žu družbe na Ljutomerski c. 29 v tajništvu
uprave, in sicer vsak dan od 12. do 14. ure.

Pravico udeležiti na skupščine in uresni-
čevati glasovalno pravico imajo tisti delni-
čarji oziroma pooblaščenci ali zakoniti za-
stopniki, ki svojo udeležbo pisno prijavijo
družbi najkasneje tri dni pred zasedanjem
skupščine. Pooblaščenci morajo hkrati z na-
javo poslati tudi pisna pooblastila.

Glasovnice bodo razdeljevane na kraju
zasedanja skupščine uro pred začetkom
skupščine.
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Morebitni nasprotni predlogi morajo biti
podani tajništvu družbe v pisni obliki z obraz-
ložitvijo v sedmih dneh po objavi tega skli-
ca.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 10. uri z istim dnevnim redom. Na tem
zasedanju se veljavno odloča ne glede na
višino zastopanega kapitala.

Glasovalno pravico na seji skupščine
imajo delničarji, ki bodo vpisani v delniški
knjigi družbe na dan 21. 8. 1998.

Arcont, d.d.,
začasna uprava

Ob-4686
Na podlagi 39. člena statuta družbe Us-

luga Šiška, čistilnica in pralnica, d.d., Ljub-
ljana, Derčeva 31, uprava sklicuje

2. skupščino družbe
Usluga Šiška, čistilnica in pralnica,

d.d., Ljubljana, Derčeva 31,
ki bo dne 24. 8. 1998 ob 7.30 v poslov-

nih prostorih v Ljubljani, Derčeva 31, z na-
slednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa začasne uprave: ugotovi
se sklepčnost skupščine. Za predsedujočo
skupščini se izvoli Branka Neffat. Izvoli se
dva preštevalca glasov.

Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Majda Lokošek.

2. Sprejem letnega poročila za leto
1997 ter ugotovitev in razporeditev dobička
za leto 1997.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta je predlog sklepa uprave: skupščina
sprejme letno poročilo za leto 1997 v pred-
loženem besedilu ob pozitivnem mnenju
nadzornega sveta.

Čisti dobiček družbe znaša 930.920,87
SIT in ostane nerazporejen.

3. Vprašanja in predlogi delničarjev
Gradivo za skupščino s predlogi skle-

pov delničarjem so na voljo v tajništvu upra-
ve na sedežu družbe, vsak delovnik od 9.
do 12. ure v času od dneva objave dnev-
nega reda do vključno dneva zasedanja
skupščine.

Pogoj za udeležbo na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu upra-
ve na sedežu družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo.

Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine. Če skupš-
čina ne bo sklepčna, bo ponovno zaseda-
nje eno uro kasneje, v istih prostorih.

Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Usluga Šiška, d.d.,
uprava

Ob-4687
Na podlagi 42. do 44. člena statuta druž-

be Tabor Ljubljana, d.d., Ljubljana, Tabor
9, uprava sklicuje

3. skupščino družbe
Tabor Ljubljana, d.d., Tabor 9,

Ljubljana,

ki bo dne 20. 8. 1998 ob 13. uri, na
sedežu družbe v Ljubljani, Tabor 9, z na-
slednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa uprave: ugotovi se
sklepčnost skupščine. Za predsedujočega
na skupščini se izvoli Milana Neffata, dipl.
inž. gr. Izvoli se verifikacijska komisija v se-
stavi:

– predsednik: Željko Risman,
– preštevalca glasov: Lilijana Bole, Zden-

ka Perdan.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka:

Nada Kumar.
2. Sprejem letnega poročila za leto 1997

z mnenjem revizorja.
Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-

ta je predlog sklepa uprave: skupščina
sprejme letno poročilo za leto 1997 v pred-
loženem besedilu z mnenjem revizorja ter
ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta.

3. Sprejem sprememb in dopolnitev sta-
tuta.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta je predlog sklepa uprave: sprejmejo se
predlagane spremembe in dopolnitve statu-
ta družbe.

Nadzorni svet se pooblasti, da besedilo
statuta uskladi s sprejetimi spremembami in
dopolnitvami statuta in izdela njegovo pre-
čiščeno besedilo s preštevilčenjem členov.

4. Sprejem sklepa o ugotovitvi in delitvi
dobička za leto 1997.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta je predlog sklepa uprave: celotni čisti
dobiček za delitev družbe Tabor, Ljubljana,
d.d., po bilanci za leto 1997 znaša
31,633.371,63 SIT in se razporedi:

– 14,350.000 SIT celotnega dobička se
izplača delničarjem za dividende, to je 55
SIT bruto dividende na delnico,

– 717.500 SIT celotnega dobička se
izplača upravi kot udeležba na dobičku
družbe,

– 16,565.871,63 SIT celotnega dobič-
ka ostaja nerazporejenega.

Družba bo delničarjem izplačala dividen-
de najkasneje do 30. 9. 1998, in sicer po
stanju delničarjev, vpisanih v delniško knji-
go družbe na dan 20. 8. 1998, pri čemer
se upošteva, da je bila delničarjem, ki so
podpisali izjavo in s tem dali soglasje, da
družba lahko dividende, ki jim pripadajo iz
delitve dobička družbe za leto 1997 name-
ni za odkup delnic od Slovenske razvojne
družbe v skladu s programom notranjega
odkupa, že izplačana.

5. Sprejem sklepa o nadomestilu (sejni-
ni) za udeležbo na sejah nadzornega sveta.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta je predlog sklepa uprave: skupščina
sprejme predlagano sejnino za člane nad-
zornega sveta v višini 38.000 SIT neto za
člane in 47.000 SIT neto za predsednika.

6. Imenovanje revizijske družbe za leto
1998.

Predlog sklepa nadzornega sveta: za
pooblaščeno revizijsko družbo za leto 1998
skupščina imenuje Plus revizijo, d.o.o.,
Ljubljana, Bežigrad 1.

7. Vprašanja in predlogi delničarjev
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

delničarjev so na voljo v tajništvu uprave na
sedežu družbe vsak delovnik od 9. do 12. ure,

v času od dneva objave dnevnega reda do
vključno na dan zasedanja skupščine.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic, ki so vpisani v delniško knji-
go, njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno.

Pogoj za udeležbo na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu u-
prave na sedežu družbe pisno prijavijo svo-
jo udeležbo.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prev-
zema glasovnic za glasovanje na skupščini.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.

Sejna soba bo odprta eno uro pred za-
četkom zasedanja skupščine. Če skupšči-
na ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
eno uro kasneje, v istih prostorih.

Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Tabor Ljubljana, d.d.,
uprava

Ob-4688
Na podlagi 7.2. točke statuta družbe Po-

godbeno podjetje Maribor, d.d., in v skladu
z določbami zakona o gospodarskih druž-
bah sklicujem

2. skupščino
Pogrebnega podjetja Maribor, d.d.,
v torek, 25. 8. 1998, s pričetkom ob

12. uri, v prostorih Obrtne zbornice Mari-
bor, Titova 63.

Predlagam naslednji dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in potrditev predlaganega dnev-
nega reda.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine in potrdi predlagani dnevni red.

2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: za predsednico skupš-

čine je imenovana Lahe Marija, za prešte-
valca glasov Tomelj Nevenka in Lorber Sreč-
ko. Seji bo prisostvoval izbrani notar Fride-
rik Bukovič.

3. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la družbe za leto 1997.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta skupš-
čina sprejme revidirano letno poročilo druž-
be za leto 1997.

4. Delitev nerazporejenega dobička iz
poslovnega leta 1997.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se či-
sti dobiček v višini 582.170,62 SIT razpo-
redi v rezerve.

5. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za leto 1998.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za pooblaščenega revizorja za leto
1998 imenuje revizijska hiša Loris, revizija
in storitve, d.o.o., Trg 4. julija 67, Dravo-
grad.
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6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini
Skuščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno in ves čas trajanja poob-
lastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.

Prijava udeležbe na skupščini.
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se pri-
javijo osebno ali s priporočeno pošiljko do-
stavijo družbi tako, da jo ta prejme najka-
sneje tri dni pred sejo skupščine.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo najmanj 30 minut pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo,
potrebno za glasovanje.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumen-
tom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastop-
nik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Gradivo za skupščino bo na vpogled vsak
delovni dan na upravi podjetja od 10. 7.
1998 dalje med 10. in 12. uro.

Delničarje prosimo, da svoje morebitne
predlog k posameznim točkam dnevnega
reda oddajo pisno upravi v sedmih dneh od
sklica skupščine.

Če skupščina ne bo sklepčna ob napo-
vedani uri, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne istega dne ob 14. uri. V tem primeru bo
skupščina sklepčna ne glede na višino za-
stopanega kapitala.

Pogrebno podjetje Maribor, d.d.,
nadzorni svet – predsednik

uprava družbe – direktor

Ob-4689
Uprava družbe sklicuje na podlagi 7.3.

točke statuta Aravto, d.d., Gornja Radgona

1. sejo skupščine
delniške družbe Aravto, d.d., Gornja

Radgona, Ljutomerska 29,
ki bo dne 25. 8. 1998 ob 13. uri, na

sedežu družbe v Gornji Radgoni, Ljutomer-
ska 29.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev delovnih organov.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupš-

čina sklepčna, izvoli se predsednik skupš-
čine Ivan Vela, za preštevalki glasov se ime-
nujeta Jasna Vinčec, Nada Foršek.

Za sestavo notarskega zapisnika se ime-
nuje notar mag. Andrej Rošker.

2. Seznanitev s poročilom začasne upra-
ve o poteku lastninskega preoblikovanja
družbe.

Predlog sklepa: skupščina se seznani s
poročilom začasne uprave o poteku lastnin-
skega preoblikovanja družbe.

3. Poročilo o poslovanju družbe v letu
1997 z računovodskimi izkazi, mnenjem re-
vizorja z mnenjem začasnega nadzornega
sveta in s predlogom o pokrivanju izgube:

Predlog sklepa:
  1. Na predlog začasne uprave in mne-

nja začasnega nadzornega sveta se sprej-
me poročilo o poslovanju družbe za leto
1997 z računovodskimi izkazi, ki jih je revi-
dirala revizijska hiša Audit Družba za revizijo
in svetovanje, d.o.o., Murska Sobota.

  2. Skupščina na predlog začasne upra-
ve in začasnega nadzorneg asveta sprejme
sklep o pokrivanju izgube družbe iz leta
1993, 1994 in 1995:

– izguba iz leta 1993 v višini
33,966.075,65 SIT,

– revalorizacijski popravek izgub do
31. 12. 1997 – 17,974.428,40 SIT,

– izguba iz leta 1994 v višini
11,057.924,50 SIT,

– revalorizacijski popravek izgub do
31. 12. 1997 – 3,235.940,08 SIT,

– izguba iz leta 1995 v višini
73,712.396,70 SIT,

– revalorizacijski popravek izgub do
31. 12. 1997 – 14,025.405,15 SIT,

– Skupaj izguba in revalorizacijski popra-
vek 153,972.170,48 SIT;

se pokriva na naslednji način:
a) iz rezervacij – 63,898.450,75 SIT,
b) iz rezerv – 47,885.345,02 SIT,
c) iz revalorizacijskega popravka rezerv

– 42,188.374,71 SIT.
Preostala nekrita izguba iz leta 1996 in

1997 z revalorizacijskim popravkom do
31. 12. 1997 v višini 377,932.846,50 SIT
se pokrije najkasneje do leta 2001 oziroma
2002.

4. Imenovanje revizorja za leto 1998.
Predlog sklepa: na predlog začasnega

nadzornega sveta se za pooblaščenega re-
vizorja za leto 1998 imenuje Audit Družba
za revizijo in svetovanje, d.o.o., Murska So-
bota.

5. Izvolitev članov nadzornega sveta,
predstavnikov delničarjev in seznanitev s
članom nadzornega sveta, ki ga imenuje
svet delavcev.

Predlog sklepa: na predlog začasnega
nadzornega sveta se izvolita predstavnika
delničarjev Vela Ivan in Andrej Husar.

Skupščina se seznani s članom nadzor-
nega sveta, predstavnikom delavcev druž-
be.

6. Določitev višine sejnin članom nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa: članom nadzornega sve-
ta se določi sejnina v neto višini, kot je pred-
laga uprava, za predsednika nadzornega
sveta v višini 28.000 SIT, za člane pa v
višini 18.000 SIT.

7. Obravnava in sprejem sklepa o spre-
membi in dopolnitvah statuta.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in začasnega nadzornega sveta se
sprejmejo predlagne spremembe in dopol-
nitve statuta delniške družbe.

8. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Pravico do udeležbe na skupščini in gla-

sovalno pravico lahko uresničujejo delničar-
ji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki svo-
jo udeležbo pisno prijavijo družbi tri dni pred
sejo skupščine.

Pooblaščenci morajo hkrati z najavo po-
slati tudi pisna pooblastila.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine, in sicer najmanj uro pred začet-
kom zasedanja. V sprejemni pisarni bodo z
osebno izkaznico ali drugim identifikacijskim
dokumentom ter s podpisom na seznam
prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost
na skupščini in prevzeli gradivo, potrebno
za glasovanje.

Morebitne nasprotne predloge z obraz-
ložitvijo lahko delničarji pisno sporočijo za-
časni upravi družbe v sedmih dneh po obja-
vi tega sklica.

Delovno gradivo za skupščino je delni-
čarjem na vpogled v tajništvu uprave na se-
dežu družbe od sklica skupščine vsak de-
lovnik od 12. do 14. ure.

Skupščina veljavno odloča, če je na seji
prisotnih več kot 15% glasov. Če skupščina
ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo po-
novno zasedanje skupščine istega dne ob
14. uri, v istih prostorih. V tem primeru je
skupščina sklepčna, ne glede na višino za-
stopanega kapitala.

Aravto, d.d.,
začasna uprava

Št. 1578 Ob-4690
Uprava – direktor družbe Gozdno gos-

podarstvo Postojna, d.d., Vojkova 9, Po-
stojna, vabi delničarje na

3. sejo skupščine
Gozdnega gospodarstva Postojna, d.d.,

Vojkova 9, Postojna,
ki bo v petek, dne 21. 8. 1998 ob

12. uri, na sedežu družbe Vojkova 9, Po-
stojna, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta je predlog sklepa uprave: ugotovi se
sklepčnost, izvoli se predsednika, dva pre-
števalca glasov, notarja in zapisnikarja.

2. Potrditev dnevnega reda.
Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-

ta je predlog sklepa uprave: potrdi se pred-
lagani dnevni red skupščine.

3. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la družbe za leto 1997 z mnenjem pooblaš-
čenega revizorja.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta je predlog sklepa uprave: sprejme se
letno poročilo družbe za leto 1997 z mne-
njem pooblaščenega revizorja v predlože-
nem besedilu.

4. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta

je predlog sklepa uprave: v skladu z 240. čle-
nom zakona o gospodarskih družbah se za
pridobitev 10% lastnih delnic, kar predstavlja
68.627 delnic, oblikuje sklad lastnih delnic v
višini 182,672.000 SIT iz prostih rezerv in
revalorizacijskega popravka rezerv.

5. Sprejem sprememb in dopolnitev sta-
tuta družbe.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta je predlog sklepa uprave: sprejmejo se
spremembe in dopolnitve statuta družbe v
predlaganem besedilu.

6. Delitev dobička.
Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-

ta je predlog sklepa uprave: nerazporejeni
čisti dobiček iz preteklih let v višini
94,261.353,55 SIT, se deli:

– za dividende (56 SIT na delnico bruto)
37,490.824 SIT. Dividende pripadajo del-
ničarjem, ki so na dan 1. 8. 1998 vknjiženi
v delniški knjigi Gozdnega gospodarstva Po-
stojna.

Dividende se bodo izplačale do 31. 12.
1998;

– za upravo (direktorja in njegovega na-
mestnika) se iz nerazporejenga čistega do-
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bička iz preteklih let nameni kot nagrada iz
dobička bruto 1,979.800 SIT;

– nadzornemu svetu družbe se iz neraz-
porejenega čistega dobička iz preteklih let
nameni kot nagrada bruto 3,542.800 SIT.

Nagrade upravi in nadzornemu svetu se
izplačajo v obliki delnic družbe;

– v rezerve družbe se razporedi
51,247.929,55 SIT.

Čisti dobiček iz leta 1997 v višini
77,124.072,87 SIT ostane nerazporejen.

7. Imenovanje revizorja za leto 1998.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za re-

vizorja za leto 1998 se imenuje revizijska
hiša Podboršek, revizijska družba, k.d., Uli-
ca Gradnikove brigade 4, Ljubljana.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

oziroma zakoniti zastopniki delničarjev in nji-
hovi pooblaščenci.

Pooblastilo mora biti pisno in ga shrani
družba.

Za udeležbo na skupščini se fizične ose-
be izkažejo z osebnim dokumentom, zako-
niti zastopnik pa še z izpisom iz sodnega
registra.

Prijava udeležbe na skupščini
Vsi udeleženci, ki se nameravajo udele-

žiti zasedanja skupščine, svojo udeležbo na
skupščini praviloma sporočijo družbi najka-
sneje tri dni pred zasedanjem skupščine v
pisni obliki.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino vsaj pol ure pred začetkom
seje prijavijo z osebno izkaznico ali drugim
identifikacijskim dokumentom v sprejemni
pisarni, s podpisom potrdijo svojo prisot-
nost na skupščini in prevzamejo gradivo ter
glasovalne lističe.

Gradivo za skupščino družbe s predlogi
sklepov je na vpogled vsak delovni dan pri
Bernardi Fatur-Nikolić in Darji Dolenc od
12. do 14. ure.

Predlog delničarjev
Spreminjevalni predlogi delničarjev gle-

de dnevnega reda morajo biti predloženi
najkasneje v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine.

Ponovno zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne istega dne ob 12.30 na istem mestu.

V tem primeru je skupščina sklepčna ne
glede na višino zastopanega osnovnega ka-
pitala.

Gozdno gospodarstvo Postojna, d.d.,
uprava – direktor

Št. 02/5 Ob-4691
Na podlagi 30. člena statuta SPL – druž-

be pooblaščenke, d.d., vabi uprava SPL –
družbe pooblaščenke, d.d., Ljubljana, Ker-
snikova 6, delničarje na

2. sejo
skupščine SPL – družbe pooblaščenke,

d.d., Ljubljana, Kersnikova 6,
ki bo v torek 18. avgusta 1998, ob

10. uri, v sejni sobi družbe SPL, d.d., Top-
niška 58 v Ljubljani.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in predhodna

ugotovitev sklepčnosti.
Uprava otvori skupščino in ugotovi, da je

skupščina sklepčna in da lahko zaseda.

Uprava predstavi skupščini izbranega no-
tarja.

2. Izvolitev predsednika in dveh prešte-
valcev glasov.

Predlog sklepa: na predlog uprave se za
predsednika skupščine izvoli Danica Kle-
menc, za preštevalca glasov pa Darja Pu-
gelj in Zorica Kompare.

3. Obravnava in odločanje o letnem po-
ročilu SPL – družbe pooblaščenke, d.d.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejme letno poročilo
SPL – družbe pooblaščenke v predlaga-
nem besedilu.

4. Obravnava in odločanje o uporabi do-
bička.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta SPL –
družbe pooblaščenke, d.d., se sprejme
uporaba dobička v predlaganem besedilu.

5. Spremembe statuta SPL – družbe
pooblaščenke, d.d.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejmejo spremem-
be statuta v predloženem besedilu.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo zastopniki

in njihovi pooblaščenci. Udeleženci morajo
svojo udeležbo na skupščini pisno prijaviti
družbi pooblaščenki vsaj tri dni pred zase-
danjem skupščine.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničijo delničarji, nji-
hovi pooblaščenci in zastopniki, ki so na
dan sklica skupščine vpisani v delniško knji-
go družbe pooblaščenke.

Pozivamo udeležnce, da se ob prihodu
na skupščino pol ure pred pričetkom seje
prijavijo in s podpisom seznama prisotnih
delničarjev potrdijo svojo prisotnost na
skupščini in prevzamejo gradivo ter glaso-
valne lističe.

Za udeležbo na skupščini se fizične ose-
be izkažejo z osebno izkaznico ali drugim
veljavnim dokumentom.

Gradivo
Popolno gradivo za skupščino, vključno

s predlogi sklepov, je na vpogled na sedežu
družbe pooblaščenke Kersnikova 6, Ljub-
ljana, v sobi št. 308/III pri Darji Pugelj, vsak
delovni dan od 10. do 12. ure.

Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da svoje morebitne

nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda ali predloge glede dnevne-
ga reda, glede katerih želijo, da so o njih
pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno
sporočijo upravi v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine.

Vnovično zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, se uro pozneje skupščina vnovič
sestane. V tem primeru je skupščina sklepč-
na ne glede na višino zastopanega kapitala.

SPL – družba pooblaščenka, d.d.,
uprava

Št. 386 Ob-4692
Na podlagi določbe 20. člena statuta

družbe Gramiz, d.d., Kočevje, sklicujem

3. zasedanje skupščine
družbe Gramiz, d.d., Kočevje,

ki bo v petek, 28. 8. 1998, s pričet-
kom ob 12. uri na sedežu družbe, Ob

Mahovniški c. 11, z naslednjim dnevnim
redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles

Predlog sklepa: izvolijo se delovni orga-
ni skupščine: predsednik, verifikacijska ko-
misija, komisija za izvedbo glasovanja in po-
trdi notar po predlogu uprave.

2. Sprejem dnevnega reda
Predlog sklepa: sprejme se predlagani

dnevni red.
3. Letno poročilo za leto 1997 z razpo-

reditvijo dobička ter načrtom delovanja druž-
be za leto 1998.

Predlog sklepa: sprejme se poslovno po-
ročilo za leto 1997, predlagana razporedi-
tev dobička za leto 1997 in načrt delovanja
družbe za leto 1998 po predlogu uprave.

4. Obravnava poročila revizorja za po-
slovno leto 1997

Predlog sklepa: sprejme se poročilo re-
vizorja za poslovno leto 1997.

5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
1998

Predlog sklepa: za revizorja družbe se
imenuje predlagana revizijska hiša.

Gradivo za skupščino s predlogi skle-
pov, je delničarjem na vpogled v splošni
službi družbe, vsak delovnik v času od 13.
do 14. ure.

Pravico udeležbe na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihov zastopnik ali pooblaščenec, ki tri dni
pred skupščino, pisno prijavijo svojo ude-
ležbo. Udeležba se prijavi v splošni službi
družbe v Kočevju, Ob Mahovniški c. 11.

O vseh točkah dnevnega reda se glasu-
je javno z dvigom rok.

Pozivamo udeležence, da se javijo na
sedežu družbe najmanj pol ure pred pričet-
kom skupščine. Udeleženci skupščine se
morajo podpisati na seznam udeležencev.

Vabljene prosimo, da svoje pripombe in
spreminjevalne predloge pisno in s priporo-
čeno pošiljko sporočijo v sedmih dneh od
dne objave sklepa, ter s tem omogočijo
upravi in nadzornemu svetu pravočasno pri-
pravo njunih stališč.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, nastopi pol urni odmor, po katerem
se skupščina zopet sestane, ter je sklepčna,
ne glede na višino zastopanega kapitala.

Gramiz, d.d., Kočevje
uprava družbe

Ob-4693
Na podlagi 7. 5. točke statuta Unior Ko-

vaške industrije, d.d., uprava sklicuje

2. sejo skupščine
družbe Unior, d.d.,

ki bo v petek 21. 8. 1998 ob 12. uri v
sejni sobi družbe.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti ter izvolitev organov skupščine
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost

skupščine in se na predlog uprave izvoli
predsednik skupščine in verifikacijska ko-
misija v sestavi predsednika in dveh prešte-
valcev glasov.

Seji bo prisostvoval vabljeni notar Franc
Marguč.

2. Sprejem letnega poročila za leto
1997
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Predlog sklepa: na predlog uprave in
pozitivnega mnenja nadzornega sveta se
sprejme letno poročilo za leto 1997 v pred-
loženem besedilu.

3. Sprejem sklepa o ugotovitvi in razdeli-
tvi dobička za leto 1997

Predlog sklepa: ugotovljeni dobiček v
znesku 292,128.097,30 SIT za leto 1997
po predlogu uprave in na podlagi mnenja
nadzornega sveta ostane nerazporejen.

4. Sprejem sklepa o povečanju osnov-
nega kapitala družbe Unior, d.d.

Predlog sklepa: osnovni kapital družbe
znaša 4.276,400.000 SIT in je razdeljen
na 2,138.200 navadno prosto prenosljivih
imenskih delnic z nominalno vrednostjo
2.000 SIT. Osnovni kapital družbe se bo
povečal za 400,428.000 SIT iz naslova ob-
veznosti do delavcev in obveznosti do ZPIZ.
Na podlagi konverzije terjatev delavcev in
ZPIZ se bo izdalo 200.214 prosto prenos-
ljivih imenskih delnic z nominalno  vrednost-
jo 2.000 SIT, istega razreda, oznake H ta-
ko, da bo osnovni kapital, povečan za
400,428.000 SIT znašal 4.676,828.000
SIT. Do novih delnic so upravičeni delavci
družbe in ZPIZ, prednostna pravica ostalih
delničarjev pa se izključi.

5. Sprejem sklepa o spremembi statuta
Predlog sklepa: na predlog uprave in

pozitivnega mnenja nadzornega sveta se
sprejmejo spremembe in dopolnitve statuta
družbe v zvezi s povečanjem osnovnega ka-
pitala družbe.

6. Informacija uprave o poslovanju druž-
be v letu 1998.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
pozitivnega mnenja nadzornega sveta se
skupščina seznani s poslovanjem družbe v
letu 1998.

7. Imenovanje revizijske družbe.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se potrdi predlagana revizijska družba
PricewaterhouseCoopers, d.d., da opravi
revizijo poslovanja družbe za leto 1998.

8. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini: skupščine se

lahko udeležijo delničarji, njihovi poob-
laščenci in zastopniki. Za udeležbo na
skupščini se fizične osebe izkažejo z oseb-
nim dokumentom, zakoniti zastopniki pa še
z izpisom iz sodnega registra. Pooblaščen-
ci morajo pisno pooblastilo dostaviti družbi
vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine in
mora biti ves čas trajanja pooblastilnega raz-
merja shranjeno na sedežu družbe.

Prijava udeležbe na skupščino: pravico
udeležbe na skupščini in glasovalno pravico
lahko uresničijo delničarji, njihovi poob-
laščenci in zastopniki, ki so vpisani v del-
niški knjigi na dan 17. 8. 1998.

Pisno prijavo osebno ali s priporočeno
pošiljko dostavijo družbi najkasneje tri dni
pred sejo skupščine, to je do ponedeljka,
17. 8. 1998 do 15. ure. Pozivamo udele-
žence, da se ob prihodu na skupščino uro
pred začetkom seje prijavijo pred vhodom v
dvorano z osebno izkaznico ali drugim iden-
tifikacijskim dokumentom in s podpisom po-
trdijo svojo prisotnost na skupščini ter prev-
zamejo glasovalne lističe.

Gradivo za skupščino ter gradivo za spre-
membo statuta je na vpogled vsak delovni
dan od 10. do 12. ure na sedežu družbe v
pravni službi.

Predlogi delničarjev: prosimo, da svoje
utemeljene nasprotne predloge k posamez-
nim točkam dnevnega reda pisno sporočijo
upravi v sedmih dneh od objave sklica.

Ponovno zasedanje skupščine: če
skupščina ob napovedani uri ne bo sklepč-
na, nastopi polurni odmor, po katerem se
skupščina ponovno sestane. V tem primeru
je skupščina sklepčna ne glede na višino
zastopanega kapitala.

Unior, Kovaška industrija, d.d.,
predsednik uprave

Ob-4694
Na podlagi 6.8. točke statuta Javor Piv-

ka lesna industrija, d.d., Pivka, uprava druž-
be sklicuje

4. sejo skupščine
Javor Pivka lesna industrija, d.d.,

Kolodvorska 9a, Pivka,
ki bo 22. 8. 1998 ob 8. uri v Kinodvora-

ni Metronom v Pivki, Prečna ulica 1.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in predhodna

ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: na podlagi poročila o

prisotnosti se ugotovi, da je skupščina
sklepčna in lahko veljavno sprejema sklepe
v zvezi s predlaganim dnevnim redom.

2. Izvolitev predsednika, dveh prešteval-
cev glasov, notarja in zapisnikarja.

Predlog sklepa: izvoli se predsednika
skupščine, dva preštevalca glasov, notarja
in zapisnikarja.

3. Obravnava in ugotavljanje sklepčno-
sti.

Na podlagi poročila preštevalcev glasov
predsednik skupščine ugotovi sklepčnost
skupščine.

4. Obravnava in potrditev letnega poro-
čila o poslovanju delniške družbe v letu
1997 z mnenjem nadzornega sveta in mne-
njem revizorja.

Predlog sklepa: sprejme se predlagano
poslovno poročilo o poslovanju delniške
družbe v letu 1997. Letno poročilo je prilo-
ženo notarskemu zapisniku in je njegov se-
stavni del.

5. Sprejem predloga o razporeditvi do-
bička iz leta 1997.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta se sprej-
me sklep, da ostane dobiček družbe, izka-
zan za leto 1997 v višini 9,491.184 SIT,
nerazporejen.

6. Obravnava in sprejem sklepa o ime-
novanju revizorja za poslovno leto 1998.

Predlog sklepa: za revizorja se imenuje
revizijska družba B & A, d.o.o., Ljubljana
podjetje za finančne, ekonomske in revizij-
ske storitve.

7. Obravnava in odločanje o spremembi
poslovnika o delu skupščine.

Predlog sklepa: sprejme se spremembe
poslovnika o delu skupščine v predloženem
besedilu.

8. Seznanitev s prenehanjem članstva v
nadzornem svetu in izvolitev novega člana
nadzornega sveta.

Predlog sklepa: skupščina se seznani s
prenehanjem članstva v nadzornem svetu
in na predlog nadzornega sveta se izvoli
nov član nadzornega sveta Andreja Štru-
kelj.

9. Vprašanja in pobude delničarejv.
Gradivo za dnevni red seje skupščine je

delničarjem na vpogled na sedežu uprave
družbe v Pivki, Kolodvorska 9a, vsak delov-
ni dan od 9. do 12. ure.

Za udeležbo na skupščini se delničar
izkaže z začasnico oziroma pisnim poobla-
stilom delničarja in njegovo začasnico o
vplačanih delnicah. Pooblastila za zasto-
panje na skupščini je potrebno dati v hram-
bo na sedežu delniške družbe vsaj 3 dni
pred zasedanjem skupščine. Vsak delničar
oziroma njegov pooblaščenec mora najavi-
ti svojo udeležbo na skupščini najkasneje
3 dni pred zasedanjem skupščine v pisni
obliki.

Delničarji glasujejo osebno, po poob-
laščencu ali zastopniku (vodji notranjega od-
kupa) na skupščini.

Glasovanje o točkah dnevnega reda bo
potekalo na podlagi glasovnic, ki jih bodo
prejeli delničarji ob vstopu v sejno sobo.

Sklepe sprejemajo delničarji z navadno
večino glasov. Delničarji lahko svoje proti-
predloge vložijo v roku 7 dni od dneva obja-
ve sklica skupščine, priporočeno po pošti
ali neposredno v tajništvo uprave družbe na
Kolodvorski 9a v Pivki.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se skupščina ponovi istega dne
ob 9. uri v istih prostorih. Po ponovnem
sklicu bo skupščina odločala ne glede na
višino zastopanega kapitala.

Javor Pivka, d.d.,
uprava

Št. 16/98 Ob-4695
Na podlagi 50. člena statuta družbe Ko-

ra, d.d. Radeče, Radeče, Njivice 5, sklicu-
je uprava družbe

4. sejo skupščine
delniške družbe Kora, d.d., Radeče,
ki bo v torek, 25. 8. 1998 na sedežu

družbe, Radeče, Njivice 5, ob 8. uri z na-
slednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.

Predlog sklepa: izvoli se predsedujoči,
dva preštevalca glasov in notar.

2. Obravnava in potrditev letnega poro-
čila o poslovanju za leto 1997.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo za leto 1997 na predlog uprave ter
pozitivnega mnenja nadzornega sveta.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno in ves čas trajanja poob-
latilnega razmerja shranjeno na sedežu druž-
be.

Gradivo za skupščino bo na vpogled na
sedežu družbe v tajništvu vsak delovni dan
od 10. do 13. ure.

Delničarje prosimo, da morebitne nas-
protne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočilo upravi v sed-
mih dneh od objave sklica.

V primeru, da ob napovedani uri skupšči-
na ne bo sklepčna, se skupščina ponovno
sestane uro kasneje. V tem primeru je
skupščina sklepčna ne glede na število pri-
sotnih delnic.

Kora, d.d., Radeče
uprava družbe
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Ob-4696
Na podlagi poglavja 7. statuta družbe

Hypos - Muta, podjetje za hidravliko in pnev-
matiko, d.d., Koroška c. 57, Muta uprava in
nadzorni svet sklicujeta

3. skupščino delniške družbe
Hypos - Muta, podjetje za hidravliko in
pnevmatiko, d.d., Koroška c. 57, Muta

dne 27. 8. 1998 s pričetkom ob 11. uri
v prostorih družbe Hypos - Muta, d.d., Ko-
roška c. 57, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev zasedanja skupščine, ugo-
tovitev navzočnosti, ter sklepčnosti in izvoli-
tev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa: skupščina potrdi delov-
na telesa v predlaganem sestavu, ugotovi
sklepčnost in sprejme predlagani dnevni
red. Za sestavo notarskega zapisnika se
imenuje notarka Sonja Kralj iz Slovenj Grad-
ca.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la za poslovno leto 1997 z revizijskim poro-
čilom in mnenjem nadzornega sveta.

Predlog sklepa: na predlog uprave in z
mnenjem nadzornega sveta se sprejme let-
no poročilo družbe za leto 1997.

3. Pokrivanje izgube za leto 1997
Predlog sklepa: na predlog uprave in z

mnenjem nadzornega sveta se izguba po-
krije v breme revalorizacije kapitala.

4. Razrešitev člana nadzornega sveta
Štor Božota.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se razreši član nadzornega sveta Štor
Božo.

5. Imenovanje člana nadzornega sveta
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za člana nadzornega sveta, pred-
stavnika delničarjev imenuje Sterdin Hra-
bro.

6. Imenovanje revizijske hiše za revidira-
nje poslovnih rezultatov za leto 1998.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za izvedbo revizije za leto 1998
imenuje revizijska hiša Loris, d.o.o., iz Dra-
vograda.

7. Vprašanja in pobude.
Udeležba na skupščini
Vsi delničarji, ki se nameravajo udeležiti

zasedanja skupščine, so dolžni svojo ude-
ležbo na skupščini sporočiti družbi tako, da
najkasneje deset dni pred sejo skupščine
shranijo delnice ali ustrezna potrdila o last-
ništvu delnic na sedežu družbe, oziroma
najkasneje tri delovne dni pred zasedanjem
skupščine v pisni obliki potrdijo svojo ude-
ležbo.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.

Pooblastilo mora biti pisno dostavljeno
družbi 3 dni pred zasedanjem skupščine in
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.

Udeležence pozivamo, da pridejo na
skupščino vsaj 30 minut pred začetkom nje-
nega zasedanja. Ob prihodu se prijavijo z
osebno izkaznico ali drugim identifikacijskim
dokumentom ter prevzamejo glasovnice ter
gradivo.

Gradivo za skupščino bo delničrjem
na vpogled 20 dni pred zasedanjem
skupščine, vsak delovni dan od 9. do 14.
ure v tajništvu na sedežu družbe, Koroška
c. 57.

Delničarje pozivamo, da svoje morebit-
ne nasprotne predloge pisno posredujejo
upravi družbe v sedmih dneh po objavi skli-
ca skupščine.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna nastopi 30 minutni odmor, po ka-
terem se prične ponovno zasedanje
skupščine v istih prostorih. Skupščina bo v
tem primeru veljavno odločala ne glede na
število zastopanega kapitala.

Hypos - Muta
uprava in nadzorni svet

Ob-4697
Na podlagi 7.3. točke statuta družbe In-

stalater, d.d., Prevalje, uprava družbe skli-
cuje

3. redno skupščino delničarjev
Instalater, d.d., Prevalje

v petek, dne 14. 8. 1998, ob 12. uri na
upravi družbe, Prevalje, Zgornji kraj 14.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, sprejem dnevne-

ga reda, izvolitev delovnih teles in imenova-
nje notarja

Predlog sklepa: skupščina družbe sprej-
me predlagani dnevni red in potrdi delovna
telesa v predalgani sestavi ter imenuje no-
tarja za sestavo notarskega zapisnika.

2. Obravnava letnega poročila o poslo-
vanju družbe Instalater, d.d., Prevalje za le-
to 1997, s predlogom razdelitve čistega do-
bička za leto 1997.

Predlog sklepa: skupščina sprejema let-
no revidirano poročilo uprave za leto 1997
s pozitivnim mnenjem nadzornega sveta.

Predlog sklepa: skupščina sprejema
predlagano delitev čistega dobička za leto
1997.

3. Predlog spremembe statuta Instala-
ter, d.d., Prevalje.

Predlog sklepa: skupščina sprejme spre-
membo statuta Instalater, d.d., Prevalje.

4. Imenovanje revizijske družbe za revi-
diranje računovodskih izkazov za leto 1998.

Predlog sklepa: skupščina imenuje pred-
lagano  revizijsko družbo za revidiranje ra-
čunovodskih izkazov za leto 1998.

5. Predlog spremembe sejnin nadzorne-
ga sveta

Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-
lagano spremembo sejnin nadzornega sve-
ta.

6. Vprašanja in pobude delničarjev
Gradivo, o katerem bo odločala skupšči-

na je delničarjem na vpogled v tajništvu druž-
be, Prevalje, Zgornji kraj 14, sedem delov-
nih dni pred sejo skupščine.

Delničarji, njihovi pooblaščenci in za-
stopniki naj najkasneje tri dni pred skupšči-
no prijavijo svojo udeležbo.

Prosimo, da se udeleženci pred pričet-
kom skupščine vpišejo v seznam prisotnih
udeležencev in prevzamejo glasovalne listi-
če.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne istega dne ob 13. uri. Na ponovnem
zasedanju bo skupščina družbe veljavno od-
ločala ne glede na višino zastopanega kapi-
tala.

Instalater, d.d., Prevalje
uprava družbe

Ob-4698
Na podlagi 283. člena zakona o gospo-

darskih družbah in sklepa uprave družbe
sklicujem

zasedanje skupščine
delniške družbe Smelt International,

d.d., Ljubljana,
ki bo dne 24. avgusta 1998 ob 12.30, v

sejni sobi št. 1 v XV. nadstropju poslovne
stavbe WTC Ljubljana, v Ljubljani, Dunajska
156.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev orga-

nov ter imenovanje notarja.
Predlog sklepa: po predlogu uprave se

izvoli predsednik skupščine, imenujeta pre-
števalca glasov ter imenuje notar.

2. Sklepanje o letnem poročilu družbe
Smelt International, d.d., Ljubljana, za leto
1997.

Predlog sklepa: po predlogu uprave in
na podlagi mnenja nadzornega sveta se
sprejme letno poročilo delniške družbe
Smelt International, d.d., Ljubljana za leto
1997 ter revizorjevo poročilo o revidiranju
računovodskih izkazov za leto 1997.

3. Sklepanje o uporabi in razdelitvi do-
bička za leto 1997.

Predlog sklepa: po predlogu uprave in
na podlagi mnenja nadzornega sveta se do-
biček iz leta 1997 izkazan v znesku
1.223,104.168,89 SIT uporabi v znesku
1.200,000.000 SIT za pokritje izgube iz
preteklih let, v preostalem znesku
23,104.168,89 SIT pa ostane dobiček ne-
razdeljen.

4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
1998.

Predlog sklepa: po predlogu nadzorne-
ga sveta se za revizorja računovodskih izka-
zov za leto 1998 imenuje Deloittle & Touc-
he, d.o.o., iz Ljubljane.

Pri prvi točki dnevnega reda se glasuje z
dvigom rok, pri ostalih točkah pa z glasovni-
cami.

Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepč-
na bo ponovno zasedanje v istih prostorih
istega dne ob 13.30 in skupščina bo veljav-
no odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.

Smelt International, d.d., Ljubljana
uprava

Št. 73/98 Ob-4727
Na podlagi 36. člena statuta družbe Ol-

ma, d.d., Ljubljana, Poljska 2 in 283. člena
zakona o gospodarskih družbah začasna
uprava družbe Olma, proizvodnja kemičnih
izdelkov, d.d., Ljubljana, Poljska pot 2, skli-
cuje

1. sejo skupščine
družbe Olma, d.d., Ljubljana

Začasna uprava sklicuje 1. sejo skupšči-
ne v prostorih družbe na Poljski poti 2, Ljub-
ljana, dne 31. 8.1998, s pričetkom ob 10.
uri.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev in ugotovitev sklepčnosti

skupščine.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se delovni orga-

ni skupščine:
– predsednik skupščine,
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– dva preštevalca glasov,
– potrdi se notar.
3. Obravnava in sprejem poslovnika o

delu skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se poslovnik o

delu skupščine v predlaganem besedilu.
4. Obravnava in sprejem poročila zača-

sne uprave o lastninskem preoblikovanju.
Predlog sklepa: potrdi se poročilo zača-

sne uprave o lastninskem preoblikovanju
podjetja.

5. Sprejem poročila o poslovanju pod-
jetja za leta 1993 do 1996.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo o
poslovanju podjetja za leta 1993 do 1996.

6. Sprejem poročila o poslovanju druž-
be za leto 1997.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo o
poslovanju družbe za leto 1997.

7. Sprejem delitve dobička v letih od
1993 do 1996 in letu 1997.

Predlog sklepa: sprejme se predlagana
delitev dobička v letih 1993 do 1996 in letu
1997, na podlagi predloga začasne uprave
in mnenja začasnega nadzornega sveta.

8. Obravnava in sprejem sprememb sta-
tuta ter čistopisa statuta.

Predlog sklepa: sprejme se spremembe
statuta ter čistopis statuta, kot so predlože-
ne.

9. Izvolitev člana nadzornega sveta,
predstavnika delničarjev.

Predlog sklepa: izvoli se predstavnika
delničarjev v nadzorni svet v predlagani se-
stavi.

10. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: sprejme se predlog skle-

pa začasnega nadzornega sveta o imenova-
nju revizijske družbe, ki bo opravila revizijo
za poslovno leto 1998.

11. Določitev sejnin članom nadzorne-
ga sveta.

Predlog sklepa: članom nadzornega sve-
ta pripada sejnina v predlagani višini, in si-
cer 30.000 SIT za člane in 50.000 SIT za
predsednika.

Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe v Ljubljani, Polj-
ska pot 2, v tajništvu, ob torkih in sredah od
7.do 10. ure (Gričar Ana in Hrobat Boris).

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda, morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in poslani v roku 7
dni po objavi tega sklica, v tajništvo družbe.

Skupščine se lahko udeležijo lastniki del-
nic ter njihovi pooblaščenci in zastopniki
pod pogojem, da najmanj tri dni pred skupš-
čino upravi družbe pisno prijavijo svojo ude-
ležbo.

Delničarji glasujejo osebno, po zastop-
niku ali pooblaščencu na podlagi glasovnic,
ki jih prejmejo pred začetkom skupščine.

Pooblastilo mora biti pisno.
Pravico do glasovanja imajo delničarji, ki

so na dan sklica skupščine vpisani v delniš-
ko knjigo družbe.

Dvorana bo odprta pol ure pred začet-
kom zasedanja.

Naprošamo udeležence in pooblaščen-
ce, da se javijo v sprejemnici najmanj pol
ure pred pričetkom skupščine. Udeleženci
skupščine se morajo podpisati na seznam
udeležencev in prevzeti glasovalne lističe.

Olma, d.d., Ljubljana
začasna uprava

Ob-4682

V skladu z določili 288. člena ZGD spo-
roča uprava Intertrade ITA, d.d., Ljubljana,
na predlog predlagateljic: Kapitalskega skla-
da pokojninskega in invalidskega zavarova-
nja, d.d., Ljubljana, Slovenskega odškod-
ninskega sklada, d.d., Ljubljana, Atene 1,
d.d., Ljubljana, Atene 2, d.d., Ljubljana, Ate-
ne 3, d.d., Ljubljana in Mercate 1, d.d.,
Ljubljana,

nasprotni predlog

k dnevnemu redu skupščine družbe In-
tertrade ITA, d.d., Ljubljana, Tomšičeva 3,
katere sklic z dnevnim redom je bil objavljen
v Uradnem listu RS, št. 47, z dne 29. 6.
1998.

Predlagateljice, kot delničarji družbe In-
tertrade ITA, d.d., Ljubljana, vlagajo nas-
protni predlog v smislu oblikovanja nove toč-
ke dnevnega reda, ki se uvrsti pod zap.
št.5, dosedanja 5. točka dnevnega reda pa
postane 6.:

5. točka: Obravnava in sprejem sklepa o
začetku postopka za povrnitev škode v zve-
zi z vodenjem posameznih poslov družbe,
ki je družbi nastala kot posledica kršitve
dolžnosti članov začasne uprave in zača-
snega nadzornega sveta.

Predlog sklepa: sprejme se sklep o
začetku postopka za povrnitev škode v
zvezi z vodenjem posameznih poslov druž-
be, ki je družbi nastala kot posledica krši-
tve dolžnosti članov začasne uprave in za-
časnega nadzornega sveta. Kot posebne-
ga zastopnika družbe za začetek in vode-
nje postopka, skupščina delničarjev
imenuje Stojana Zdolška, odvetnika iz
Ljubljane, Miklošičeva 24. Ustrezno tož-
bo mora posebni zastopnik proti članom
začasne uprave in začasnega nadzornega
sveta vložiti najkasneje v roku 10 dni od
dneva skupščine.

Obrazložitev
Na podlagi ugotovitev Revizijskega po-

ročila Agencije RS za revidiranje lastnin-
skega preoblikovanja podjetij, opravljene-
ga postopka revizije v družbi Intertrade ITA,
d.d., Ljubljana, Tomšičeva 3, in sicer za
obdobje od 1. 1. 1993 do vpisa lastnin-
skega preoblikovanja v sodni register (24.
6. 1997) z dne 19. 3. 1998, je po mnenju
predlagateljic zaradi kršitve dolžnosti čla-
nov začasne uprave in začasnega nadzor-
nega sveta podana njihova odškodninska
odgovornost.

Ob tem predlagateljice sporočajo, da bo-
do na skupščini, skladno z 288/1. členom
ZGD skušale druge delničarje pripraviti do
tega, da bodo glasovali za njihov nasprotni
predlog.

Predlagateljice na podlagi 287. člena
ZGD zahtevajo, da uprava o nasprotnem
predlogu v roku 12 dni od sklica skupščine
obvesti z zakonom določene upravičence.

Mnenje uprave
Mnenje uprave je, da je bila vrednost

celotnega premoženja podjetja v tem ob-
dobju ne samo ohranjena, ampak povečana
in zato ne more biti govora o kakršnikoli
odškodninski odgovornosti kogarkoli.

Intertrade ITA, d.d., Ljubljana
uprava

Razne objave

Št. 0105-1/98-9 Ob-4622
Republika Slovenija Varuh človekovih

pravic je založil in izdal Letno poročilo varu-
ha človekovih pravic. Letno poročilo se
nanaša na delo varuha v letu 1997. Obveš-
čamo vse, ki jih letno poročilo zanima, da
je le-to objavljeno v Poročevalcu DZ, št.
39, z dne 16. 6. 1998.

RS Varuh človekovih pravic

Ob-4537
Lesonit, Lesno kemična industrija, d.d.,

– v stečaju, Ilirska Bistrica objavlja na pod-
lagi sklepa stečajnega senata Okrožnega
sodišča v Kopru, opr. št. St 4/97

javno dražbo

ki bo dne 30. 7. 1998 ob 10. uri, v
prostorih Lesonit, d.d., Nikole Tesle 11,
Ilirska Bistrica, za prodajo delnic Banke Ko-
per, d.d.

Prodajalec: Lesonit, Lesno kemična in-
dustrija, d.d., Ilirska Bistrica, Nikole Tesla
11, ki ga zastopa upravitelj prisilne porav-
nave v stečaju Franc Lipolt, dipl. inž.

Na javni dražbi se bo prodajalo 10.554
navadnih rednih delnic Banke Koper, d.d.,
in sicer pod naslednjimi pogoji:

– izklicna cena za posamezno delnico
znaša 15.000 SIT;

– dražitelji so dolžni plačati varščino v
višini 10% vrednosti od nameravanega
števila nakupa delnic, upoštevajoč izklic-
no ceno za posamezno delnico, in sicer
na žiro račun stečajnega dolžnika, št.
52210-690-93165 pri APP, ekspozitura
Ilirska Bistrica, kar izkažejo s potrdilom o
vplačilu pred začetkom dražbe. Varščina
bo uspelemu kupcu vračunana v kupni-
no, drugim udeležencem pa vrnjena takoj
po dražbi;

– dražbe se lahko udeležijo fizične ose-
be, ki se morajo izkazati s potrdilom o dr-
žavljanstvu RS, in pravne osebe, ki se mo-
rajo z izpiskom iz sodnega registra izkazati,
da so registrirane v Republiki Sloveniji.
Predstavnik pravne osebe mora imeti pisno
pooblastilo za nastopanje na javni dražbi;

– kupec mora kupnino plačati v 15 dneh
od podpisa pogodbe, sicer bo prodaja razve-
ljavljena, varščino pa obdrži stečajni dolžnik;

– vsi davki in stroški prepisa bremenijo
kupca;

– sprememba lastništva se izvede v del-
niški knjigi Banke Koper, d.d., skladno s
statutom in pravili banke, in sicer na podla-
gi podpisane kupoprodajne pogodbe in po-
trdila o plačani kupnini.

Lesonit, d.d., v stečaju
Ilirska Bistrica

Ob-4786
Lesnina Interles, d.o.o., v stečaju, Du-

najska 231, Ljubljana, objavlja na podlagi
sklepa stečajnega senata

javno zbiranje ponudb
1. Za 17 delnic Slovenske izvozne druž-

be, d.d., Ljubljana. Nominalna vrednost 1
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delnice je 10.000 SIT. Izhodiščna cena za
delnico je 14.488,70 SIT.

2. Za 2794 delnic družbe Lesnina Zuna-
nja Trgovina, d.d., Ljubljana, Dunajska 21.
Izhodiščna cena za 2794 delnic je
29,470.000 SIT.

3. Za 30,64% poslovni delež v družbi
Lesnina Finance, d.o.o., Ljubljana, Parmo-
va 53. Izhodiščna cena za poslovni delež je
81,766.447 SIT.

4. Za 8,34% poslovni delež v družbi Le-
snina RI, d.o.o., Ljubljana, Parmova 53. Iz-
hodiščna cena je 83.275 SIT.

Upoštevane bodo samo ponudbe, ki bo-
do enake ali višje od izhodiščne cene.

Ponudniki so lahko pravne osebe ali fi-
zične osebe. Ponudbe z dokazili o izpolnje-
vanju prej navedenih pogojev pošljite v za-
prtih kuvertah z oznako “Ponudba Lesnina
Interles” na naslov Lesnina Interles, d.o.o.,
v stečaju, Dunajska 21, Ljubljana. Upošte-
vane bodo ponudbe, ki bodo prispele naj-
kasneje do vključno 23. 8. 1998 in za kate-
re bo do tega datuma plačana varščina v
višini 10% od izhodiščne cene.

Javno odpiranje ponudb bo na Okrož-
nem sodišču v Ljubljani in to 25. 8. 1998
ob 11. uri v sobi 352.

Plačila varščine so oproščeni zastavni
upniki. Plačana varščina bo upoštevana pri
plačilu kupnine. Ponudniki bodo o izidu raz-
pisa obveščeni najkasneje v 15 dneh po
odpiranju ponudb. Ponudnikom, ki bodo
vplačali varščino in ki ne bodo izbrani kot
kupci, bo varščina vrnjena v treh dneh po
opravljeni izbiri.

Varščina se vplača na žiro račun Lesnine
Interles, d.o.o., v stečaju št. 50102-690-
0921011.

Izbrani kupec mora skleniti kupoprodaj-
no pogodbo v osmih dneh po opravljeni
izbiri najugodnejšega ponudnika. Stroške
sestave notarskih zapisov nosi kupec.

Kupec je dolžan plačati kupnino najka-
sneje v 15 dneh po sklenitvi pogodbe.

Lastninska pravica na kupljenih delnicah
oziroma poslovnih deležih preide na kupca
s plačilom celotne kupnine ali ob zavarova-
nju plačila kupnine z bančno garancijo.

Informacije o deležih in delnicah, ki so
predmet prodaje, so na voljo na tel.
061/301-802.

Lesnina Interles, d.o.o., v stečaju

Št. 354-00-127/97 Ob-4573

Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava
Republike Slovenije za varstvo narave ob-
javlja

dopolnitev seznama,

ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
73/97, 77-78/97, do sedaj pooblaščenih
oseb s področij:

– prve meritve in obratovalni monitoring
odpadnih vod,

– prve meritve in obratovalni monitoring
hrupa za vire hrupa,

– prve meritve in obratovalni monitoring
za vire elektromagnetnega sevanja,

– prve meritve in obratovalni monitoring
emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov
onesnaženja,

– izdelovanje celovitih poročil o vplivih
na okolje (splošna pooblastila),

– izdelovanje poročil o vplivih na okolje,
ki vsebujejo samo posamezne posebne ana-
lize ali delne elaborate (posamična poobla-
stila),

katerih register vodi v skladu z 22. čle-
nom pravilnika o prvih meritvah in obratoval-
nem monitoringu odpadnih vod ter o pogo-
jih za njegovo izvajanje (Ur. l. RS, št.
35/96), v skladu z 20. členom pravilnika o
prvih meritvah in obratovalnem monitoringu
hrupa za vire hrupa ter o pogojih za njegovo
izvajanje (Ur. l. RS, št. 70/96), v skladu z
19. členom pravilnika o prvih meritvah in
obratovalnem monitoringu za vire elektro-
magnetnega sevanja ter o pogojih za
njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 70/96),
v skladu z 32. členom pravilnika o prvih
meritvah in obratovalnem monitoringu emi-
sije snovi v zrak iz nepremičnih virov one-
snaževanja ter o pogojih za njegovo izvaja-
nje (Ur. l. RS, št. 70/96) in v skladu z 8.
členom odredbe o pogojih za pridobitev in
o načinu pridobitve pooblastila za izdelavo
poročil o vplivih na okolje (Ur. l. RS, št.
70/96) omenjeno ministrstvo.

MOP – Uprava Republike Slovenije za
varstvo narave

Št. 37/98 Ob-4579
Na podlagi 105. člena statuta IZS (Urad-

ni list RS, št. 7-426/97) objavlja Inženirska
zbornica Slovenije

inženirje
vpisane v imenik pooblaščenih

inženirjev pri IZS,
ki so že prejeli sklepe:

ES PI
A-0227 LJUBICA OSTAŠEVSKI, dipl.

ing. arh.
A-0228 ANDREJ PAJER, dipl. ing. arh.
A-0229 IRENA PAVLIČ, dipl. ing. arh.
A-0230 ALEKSANDRA PENCA, dipl. ing.

arh.
A-0231 ALOJZ PREMROV, dipl. ing. arh.
A-0232 TOM PIRKMAJER, dipl. ing. arh.
A-0233 RAJMUND PREMRL, dipl. ing.

arh.
A-0234 DUŠAN DAVIDOVIĆ, dipl. ing.

arh.
A-0235 AIDA POHLEVEN, dipl. ing. arh.
A-0236 URŠULA POLLAK, dipl. ing. arh.
A-0237 RADISAV POPOVIĆ, dipl. ing.

arh.
A-0238 BOJANA PRAVST, dipl. ing. arh.
A-0239 JANEZ ÖRI, dipl. ing. arh.
A-0240 HEDVIKA PETRIČ – MORAVEC,

dipl. ing. arh.
A-0241 MIRKO BRNIČ – JAGER, dipl.

ing. arh.
A-0242 KLEMEN KOBAL, dipl. ing. arh.
A-0243 SVETOZAR DOBRIČIĆ, dipl. ing.

arh.
A-0244 IGOR DERLINK, dipl. ing. arh.
A-0245 MARKO – MARJAN DEKLEVA,

dipl. ing. arh.
A-0246 BORIS DEBENJAK, dipl. ing. arh.
A-0247 TIHOMIR DAIČ, dipl. ing. arh.
A-0248 VOJIMIR ĆETKOVIĆ, dipl. ing.

arh.
A-0249 Mag. MAJA ČREPINŠEK, dipl.

ing. arh.
A-0250 MIROSLAV ČESNIK, dipl. ing.

arh.

A-0251 IZTOK NIKOLAJ ČANČULA, dipl.
ing. arh.

A-0252 MAJDA CUNDER, dipl. ing. arh.
A-0253 JOSIP CRKVENČIĆ, dipl. ing.

arh.
A-0254 LUDVIK FAIN, dipl. ing. arh.
A-0255 KSENIJA CANKAR, dipl. ing.

arh.
A-0256 CVETKA FAITH, dipl. ing. arh.
A-0257 EMIL BRATINA, dipl. ing. arh.
A-0258 URBAN BRANDNER, dipl. ing.

arh.
A-0259 MILAN BOŽIČ, dipl. ing. arh.
A-0260 ALEKSANDER BIZJAK, dipl. ing.

arh.
A-0261 JUSTIN BEVK, dipl. ing. arh.
A-0262 MIKA BERLIČ, dipl. ing. arh.
A-0263 GORDANA BARAGA, dipl. ing.

arh.
A-0264 ŠTEFAN BALER, dipl. ing. arh.
A-0265 JURIJ BAJEC, dipl. ing. arh.
A-0266 BRANKA ARNAUTOVIĆ, dipl.

ing. arh.
A-0267 GORAN ARH, dipl. ing. arh.
A-0268 MARKO APIH, dipl. ing. arh.
A-0269 IGOR AJTIČ, dipl. ing. arh.
A-0270 PADMA CHITRAKAR, dipl. ing.

arh.
A-0271 TOMAŽ HRČEK, dipl. ing. arh.
A-0272 JURIJ MALEŠEVIĆ, dipl. ing.

arh.
A-0273 BREDA KAPELJ, dipl. ing. arh.
A-0274 NIKO KALČIČ, dipl. ing. arh.
A-0275 MOJCA KALAN – ŠABEC, dipl.

ing. arh.
A-0276 BORIS KAJIN, dipl. ing. arh.
A-0277 IGOR JURKOVNIK, dipl. ing.

arh.
A-0278 KOSTA JURKAS, dipl. ing. arh.
A-0280 NIKO JURCA, dipl. ing. arh.
A-0281 IGOR JURANČIČ, dipl. ing. arh.
A-0282 MARKO JOVANOVIĆ, dipl. ing.

arh.
A-0283 IRENA JESSE, dipl. ing. arh.
A-0284 VALNEA DRUŽETA, dipl. ing. arh.
A-0285 ALEKSANDER JAKOPIN, dipl.

ing. arh.
A-0286 DAMJANA KERŠEVAN, dipl. ing.

arh.
A-0287 NATAŠA HLADNIK – OBLAK,

dipl. ing. arh.
A-0288 ANDREJ HALAS, dipl. ing. arh.
A-0289 PETER GUZELJ, dipl. ing. arh.
A-0290 BORIS – VOJKO GUSTINČIČ,

dipl. ing. arh.
A-0291 FRANC GRADIŠAR, dipl. ing.

arh.
A-0292 ŠPELA GOSAK, dipl. ing. arh.
A-0293 NADA GOMILŠEK – CURK, dipl.

ing. arh.
A-0294 STANISLAV GOLOB, dipl. ing.

arh.
A-0295 TOMO GLOBOČNIK, dipl. ing.

arh.
A-0296 RIKO GANTAR, dipl. ing. arh.
A-0297 SLAVKO GABROVŠEK, dipl. ing.

arh.
A-0298 MARJETA GABRIJEL, dipl. ing.

arh.
A-0299 IGOR FRELIH, dipl. ing. arh.
A-0300 SIMONA JEREB, dipl. ing. arh.
A-0301 INGRID ŠIRCELJ, dipl. ing. arh.
A-0302 ZORAN STANKOVIĆ, dipl. ing.

arh.
A-0303 FILIP VRABER, dipl. ing. arh.
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A-0304 JANEZ VRHUNC, dipl. ing. arh.
A-0305 MARIJAN VRTOVEC, dipl. ing.

arh.
A-0306 ZORAN ŠTANTA, dipl. ing. arh.
A-0307 MILOJKA ŠPACAPAN – BATIČ,

dipl. ing. arh.
A-0308 BOŠTJAN ŽEPIČ, dipl. ing. arh.
A-0309 ANDREJ ŠMID, dipl. ing. arh.
A-0310 MILAN ŽEPIČ, dipl. ing. arh.
A-0311 ŽIVKA ŠKRABAR, dipl. ing. arh.
A-0312 ALEŠ TIŠLER, dipl. ing. arh.
A-0313 VERA ŠINKO, dipl. ing. arh.
A-0314 PAVLE ŠIFER, dipl. ing. arh.
A-0315 JASMINA ŠAVLI LAPANJA, dipl.

ing. arh.
A-0316 ALENKA ZOREC – LEVART,

dipl. ing. arh.
A-0317 MARJAN SUŠA, dipl. ing. arh.
A-0318 DUŠAN MARJAN STUCHLY,

dipl. ing. arh.
A-0320 RAJKO STOŠICKY, dipl. ing.

arh.
A-0321 MARIJANA VODOPIVEC, dipl.

ing. arh.
A-0322 JANEZ ŽERJAV, dipl. ing. arh.
A-0323 IVAN VILFAN, dipl. ing. arh.
A-0324 IGOR ŽNIDAR, dipl. ing. arh.
A-0325 MITJA SKUBIN, dipl. ing. arh.
A-0326 MATEJ VINAZZA, dipl. ing. arh.
A-0327 BOJAN VAVPOTIČ, dipl. ing.

arh.
A-0328 IRENA ŽITKO – JAKOVINA, dipl.

ing. arh.
A-0330 MILOJKA URBAR, dipl. ing. arh.
A-0331 JOŽE SLAK, dipl. ing. arh.
A-0332 BRANKO SMOLEJ, dipl. ing.

arh.
A-0333 JOŽI UHAN, dipl. ing. arh.
A-0334 IVO ŠNAJDER, dipl. ing. arh.
A-0335 MARKO VIRTIČ, dipl. ing. arh.
A-0337 DEJAN SKRT, dipl. ing. arh.
A-0338 ŽIVA VOLK, dipl. ing. arh.
A-0339 Mag. DARJA SLOKAN – DUŠIĆ,

dipl. ing. arh.
A-0340 MARJAN VRABEC, dipl. ing. arh.
A-0341 RONALD TOMAŽIČ, dipl. ing.

arh.
A-0342 ALBERT TOFF, dipl. ing. arh.
A-0343 IGOR VINTAR, dipl. ing. arh.
A-0344 IVO GOROPEVŠEK, dipl. ing.

arh.
A-0345 MIHAJLO ŠOLTES, dipl. ing. arh.
A-0346 INES BONUTTI, dipl. ing. arh.
A-0347 INES SEMIČ – KOS, dipl. ing.

arh.
A-0348 MLADEN MARINČIČ, dipl. ing.

arh.
A-0349 BRANKO ČEPIĆ, dipl. ing. arh.
A-0350 IVO ABRAM, dipl. ing. arh.
A-0351 ALEŠ GUČEK, dipl. ing. arh.
A-0352 JURIJ VIŽINTIN, dipl. ing. arh.
A-0353 OSKAR VIRAG, dipl. ing. arh.
A-0354 SAŠA TURK – PIŠKORIČ, dipl.

ing. arh.
A-0355 PETER KERŠEVAN, dipl. ing.

arh.
A-0356 SLAVICA VERŠIČ, dipl. ing. arh.
A-0357 GABRIJELA FRATNIK, dipl. ing.

arh.
A-0358 LIDIJA KAMNIKAR – MALERIČ,

dipl. ing. arh.
A-0359 ŽITOGOJ LOZIĆ, dipl. ing. arh.
A-0360 JANEZ KOVAČIČ, dipl. ing. arh.
A-0361 TOMAŽ MIHELČIČ, dipl. ing.

arh.

A-0362 JOŽE KOMERIČKI, dipl. ing.
arh.

A-0363 GABRIJELA BALABAN, dipl. ing.
arh.

A-0364 BOŠTJAN KOLENC, dipl. ing.
arh.

A-0365 TOMAŽ MEDVEŠČEK, dipl. ing.
arh.

G-0377 BORIS ZRIMC, dipl. ing. gradb.
G-0378 Mag. MIRAN LOZEJ, dipl. ing.

gradb.
G-0379 TONE LOVŠIN, ing. gradb.
G-0380 IVAN LIPOVŠEK, dipl. ing.

gradb.
G-0381 JANKO KAVČIČ, ing. gradb.
G-0382 ANĐELO KAVČIĆ, dipl. ing.

gradb.
G-0383 ZDENKA JANJETOVIĆ, ing.

gradb.
G-0384 PETER KLEVŽE, dipl. ing.

gradb.
G-0385 MARKO JURIČ, dipl. ing. gradb.
G-0386 PETER KRISTANIČ, dipl. ing.

gradb.
G-0387 STANISLAV KRANJC, dipl. ing.

gradb.
G-0388 EGON KOCJAN, dipl. ing.

gradb.
G-0389 DUŠAN KRAIGHER, dipl. ing.

gradb.
G-0390 FRANC LEDNIK, dipl. ing.

gradb.
G-0391 KLAVDIJ KOVAČIČ, dipl. ing.

gradb.
G-0392 LEON KOSTIOV, dipl. ing.

gradb.
G-0393 FRANC KOSITER, dipl. ing.

gradb.
G-0394 IVAN KOSI, dipl. ing. gradb.
G-0395 ALENKA KOSEC – PELJHAN,

dipl. ing. gradb.
G-0396 JOŽE KOS, dipl. ing. gradb.
G-0397 Mag. DARJA LAZAR, dipl. ing.

gradb.
G-0398 ZORAN JELOVČAN, dipl. ing.

gradb.
G-0399 MATO MARIJAN, ing. gradb.
G-0400 FRANK MIŠETIĆ, dipl. ing.

gradb.
G-0401 NIVES BARTOL – POHL, dipl.

ing. gradb.
G-0402 VIKTOR MARKELJ, dipl. ing.

gradb.
G-0403 MARJAN IVANJKO, dipl. ing.

gradb.
G-0404 MARJAN MARKO, ing. gradb.
G-0405 MATJAŽ JAKOPIN, dipl. ing.

gradb.
G-0406 IGOR BAŠA, dipl. ing. gradb.
G-0407 IGOR JANEŽIČ, dipl. ing. gradb.
G-0408 MARIJA NARDIN, ing. gradb.
G-0409 IRENA MESARIČ, ing. gradb.
G-0410 DEJAN AVSEC, ing. gradb.
G-0411 MARIJAN ŠTEFAN, dipl. ing.

gradb.
G-0412 URŠKA HOČEVAR – VERTOT,

dipl. ing. gradb.
G-0413 DARKO REPA, dipl. ing. gradb.
G-0414 BOŽO JANŽEKOVIČ, dipl. ing.

gradb.
G-0415 LIDIJA ROŽEN, dipl. ing. gradb.
G-0416 NEVENKA RICHTER – PEČE,

dipl. ing. gradb.
G-0417 MARKO JAKOB, dipl. ing.

gradb.

G-0418 DUŠAN RISTANOVIĆ, dipl. ing.
gradb.

G-0419 ANDREJ ROGAČ, dipl. ing.
gradb.

G-0420 FRANC ROJNIK, dipl. ing. gradb.
G-0421 MARIJANA ROJNIK, dipl. ing.

gradb.
G-0423 ALEŠ HOJS, dipl. ing. gradb.
G-0424 ANTONIJA ROTAR, dipl. ing.

gradb.
G-0425 BORUT ROVŠČEK, dipl. ing.

gradb.
G-0426 JANEZ KALAN, dipl. ing. gradb.
G-0422 MIHAEL HILD, ing. gradb.
G-0427 DEAN HICTALER, dipl. ing.

gradb.
G-0428 NIKOLAJ – MARTIN ROŽIČ,

dipl. ing. gradb.
G-0429 SLAVKO RUPNIK, dipl. ing.

gradb.
G-0430 FRIDERIK – MIROSLAV HAUPT-

MAN, ing. gradb.
G-0431 MARJETKA SAJE, dipl. ing.

gradb.
G-0432 LJUBO HANSEL, ing. gradb.
G-0433 MOJMIR SAJINČIČ, dipl. ing.

gradb.
G-0434 CVETKA SAJOVIC, dipl. ing.

gradb.
G-0435 MARJAN ROŽEN, dipl. ing.

gradb.
G-0436 NIKA KADIČ, ing. gradb.
G-0437 ALENKA PROSEN, dipl. ing.

gradb.
G-0438 JANA KEJŽAR, dipl. ing. gradb.
G-0439 JANEZ PUGELJ, dipl. ing.

gradb.
G-0440 IDA KAVČIČ, dipl. ing. gradb.
G-0441 MARIJAN KAUČIČ, dipl. ing.

gradb.
G-0442 TAMARA KARADŽIČ, dipl. ing.

gradb.
G-0443 ZDENKO RACE, ing. gradb.
G-0444 ZMAGO KAJBA, ing. gradb.
G-0445 ROBERT RADAKOVIČ, dipl. ing.

gradb.
G-0446 SILVAN RADINJA, dipl. ing.

gradb.
G-0447 BORIS REP, dipl. ing. gradb.
G-0448 FRIDERIK KAGER, dipl. ing.

gradb.
G-0449 DANILO JAZBINŠEK, ing. gradb.
G-0450 MARJAN RANC, ing. gradb.
G-0451 MILAN RANKOVIĆ, ing. gradb.
G-0452 FERID KADIČ, ing. gradb.
G-0453 STOJAN RAŽEN, dipl. ing.

gradb.
G-0454 JASMINA REBERNIK, ing.

gradb.
G-0455 Mag. SMILJAN JUVAN, dipl. ing.

gradb.
G-0456 ANA JUVAN, dipl. ing. gradb.
G-0457 DUŠAN JUKIĆ, dipl. ing. gradb.
G-0458 ZDENKO JOSIPOVIČ, dipl. ing.

gradb.
G-0459 DUŠAN SAMEC, dipl. ing.

gradb.
G-0460 DUŠICA – MILENA RAIČ, dipl.

ing. gradb.
G-0461 GORAN GABROVEC, ing.

gradb.
G-0462 AGATA SUHADOLNIK, dipl. ing.

gradb.
G-0463 BARBARA GNIDOVEC, dipl. ing.

gradb.
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G-0464 MAGDA SVETINA – MERCINA,
ing. gradb.

G-0465 VENČESLAV SVOLJŠAK, dipl.
ing. gradb.

G-0466 PETER GERMAN, dipl. ing.
gradb.

G-0467 JOŽE ŠAFNER, dipl. ing. gradb.
G-0468 DARJO ŠAJN, ing. gradb.
G-0469 DUŠAN GAŠPERIČ, ing. gradb.
G-0470 DARKO ŠALAMUN, ing. gradb.
G-0471 PAVLE HAFNER, dipl. ing.

gradb.
G-0473 MIRKO STRMŠEK, dipl. ing.

gradb.
G-0474 JANEZ ŠENK, dipl. ing. gradb.
G-0475 MILAN FRAS, ing. gradb.
G-0476 Mag. SONJA ŠIŠKO – NOVAK,

dipl. ing. gradb.
G-0477 JOŽE FORTE, dipl. ing. gradb.
G-0478 ELDAR FIZOVIĆ, dipl. ing.

gradb.
G-0479 VALTER FIGAR, dipl. ing. gradb.
G-0480 RADOSLAV FERJANČIČ, dipl.

ing. gradb.
G-0481 ANDREJA STRUPI PAVLIN, dipl.

ing. gradb.
G-0482 STANISLAVA ŠPEGELJ, ing.

gradb.
G-0483 MIRKO ŠPENDAL, dipl. ing.

gradb.
G-0484 BORUT ŠALEJ, ing. gradb.
G-0485 RENATA SONNENWALD –

RIBIČ, ing. gradb.
G-0486 TOMAŽ – JOSIP PRETNAR,

dipl. ing. gradb.
G-0487 MARKO GSPAN, dipl. ing.

gradb.
G-0488 SAMO GROŠELJ, dipl. ing.

gradb.
G-0489 BOJAN GRLJ, dipl. ing. gradb.
G-0490 BOJAN MAVRI, ing. gradb.
G-0492 BOJAN MAČEK, ing. gradb.
G-0493 GREGOR GREGORC, dipl. ing.

gradb.
G-0494 VALERIJA SKOK, dipl. ing.

gradb.
G-0495 DUŠICA GREGEL, dipl. ing.

gradb.
G-0496 MIHAEL GOLOB, ing. gradb.
G-0497 MARJETA GRADIŠNIK, ing.

gradb.
G-0497 MARJETA GRADIŠNIK, ing.

gradb.
G-0498 VERA STRMŠEK, dipl. ing.

gradb.
G-0499 BARBARA STANE, ing. gradb.
G-0500 VILJEM CELCER, dipl. ing. gradb.
G-0501 MOJCA STARC, dipl. ing. gradb.
G-0502 STANISLAV GOZNIK, dipl. ing.

gradb.
G-0503 IRENA GOSTIŠA – BENČINA,

dipl. ing. gradb.
G-0504 DRAGAN STEVOVIĆ, ing. gradb.
G-0505 BORIS GORJUP, ing. gradb.
G-0506 MILOŠ GORIČAN, ing. gradb.
G-0507 DUŠAN GOMBOC, dipl. ing.

gradb.
G-0508 IZIDOR SALOBIR, ing. gradb.
G-0509 ALEKSANDER GRECS, ing.

gradb.
G-0510 MILOŠ – VINKO KRIŽAJ, dipl.

ing. gradb.
G-0511 DUŠAN LEŠEK, dipl. ing. gradb.
G-0512 ANA LESJAK, ing. gradb.
G-0513 JOŽE NOSE, dipl. ing. gradb.

G-0514 SILVO REP, ing. gradb.
G-0515 IZTOK LEBEN, dipl. ing. gradb.
G-0516 MARJAN NOVAK, ing. gradb.
G-0517 NIVES NOVAK – PREPELUH,

dipl. ing. gradb.
G-0518 ROBERTINA KUZMIČ, dipl. ing.

gradb.
G-0519 DUŠAN KUNAVER, dipl. ing.

gradb.
G-0520 MAKSIMILIJANA OZIMIĆ –

ZORIČ, dipl. ing. gradb.
G-0521 TOMAŽ OBERŽAN, dipl. ing.

gradb.
G-0522 FRANC NAHTIGAL, ing. gradb.
G-0523 DANICA OBRADOVIĆ, ing.

gradb.
G-0524 ĐORĐE OBRADOVIĆ, dipl. ing.

gradb.
G-0525 BREDA KRISTOVIČ, ing. gradb.
G-0526 FRANC RENČELJ, dipl. ing.

gradb.
G-0527 VENČESLAV OJSTERŠEK, ing.

gradb.
G-0528 MILAN ORAŽEM, dipl. ing.

gradb.
G-0529 ANTON KRANJC, dipl. ing.

gradb.
G-0530 SIMONA OSTANEK, dipl. ing.

gradb.
S-0270 STANISLAV MIRT, dipl. ing. stro-

jn.
S-0271 VLADIMIR KOBAV, dipl. ing.

strojn.
S-0272 MARTIN PUKLAVEC, dipl. ing.

strojn.
S-0273 MIRAN MENARD, dipl. ing. strojn.
S-0274 MIRO PIRNAR, dipl. ing. strojn.
S-0275 PAVEL PLANINC, ing. strojn.
S-0276 IVAN POGRAJC, dipl. ing. strojn.
S-0277 JOSIP POSPIŠ, dipl. ing. strojn.
S-0278 GVIDO PREMELČ, ing. strojn.
S-0279 MARJAN PRIMOŽIČ, ing. strojn.
S-0280 PETER PINTAR, dipl. ing. strojn.
S-0281 ANDREJ PUČKO, dipl. ing. stro-

jn.
S-0282 GORAZD PIKEC, dipl. ing. stro-

jn.
S-0283 JURE PUST, dipl. ing. strojn.
S-0284 RADOJE RANKOVIĆ, dipl. ing.

strojn.
S-0285 MIRKO REBERŠEK, dipl. ing.

strojn.
S-0286 ZDRAVKO REBERŠEK, dipl.

ing. strojn.
S-0287 JANEZ REGORŠEK, ing. strojn.
S-0288 JANEZ RUPAR, ing. strojn.
S-0289 ALEKSANDER RUTAR, ing. stro-

jn.
S-0290 DRAGO PROSNIK, dipl. ing.

strojn.
S-0291 VALENTIN PAVLI, dipl. ing. stro-

jn.
S-0292 STANE KAČIČ, dipl. ing. strojn.
S-0293 DARKO MOZETIČ, ing. strojn.
S-0294 BOJAN MRAK, dipl. ing. strojn.
S-0295 JOŽEF MULEC, dipl. ing. strojn.
S-0296 U KYAW MYINT, dipl. ing. lad.

strojn.
S-0297 JOŽE NADIŽAR, dipl. ing. strojn.
S-0298 MARJAN OREL, dipl. ing. strojn.
S-0299 BORIS PIRC, dipl. ing. strojn.
S-0300 ROMAN PAROVEL, dipl. ing.

strojn.
S-0301 IGOR MEŽEK, dipl. ing. strojn.
S-0302 PAVEL PAVLIČ, dipl. ing. strojn.

S-0303 MAGDA PEKLAJ, dipl. ing. stro-
jn.

S-0304 JANEZ PERGER, ing. strojn.
S-0305 ZDRAVKO PESKO, dipl. ing.

strojn.
S-0306 ZORAN PETKOVSKI, dipl. ing.

strojn.
S-0307 PAVEL PETRU, dipl. ing. strojn.
S-0308 ZDRAVKA PETRU, dipl. ing. stro-

jn.
S-0309 LEON PAHOR, dipl. ing. strojn.
S-0310 TOMISLAV CELARC, dipl. ing.

strojn.
S-0311 Mag. BOŽIDAR BRANILOVIČ,

dipl. ing. strojn.
S-0312 SLAVKO BREGANT, dipl. ing.

strojn.
S-0313 MARKO BREGAR, ing. strojn.
S-0314 BORIS BRINOVŠEK, ing. strojn.
S-0315 JOŽE LENART, dipl. ing. strojn.
S-0316 MIRAN BRUMEN, ing. strojn.
S-0317 VLADIMIR DENAC, dipl. ing.

strojn.
S-0318 MARKO BUCIK, dipl. ing. strojn.
S-0319 DARJO BON, dipl. ing. strojn.
S-0320 TOMAŽ CIBIC, dipl. ing. strojn.
S-0321 STANISLAV CIGLAR, dipl. ing.

strojn.
S-0322 SREČKO CVAJDIK, ing. strojn.
S-0323 OLIVER ČERNE, dipl. ing. stro-

jn.
S-0324 DAVID ČUK, dipl. ing. strojn.
S-0325 BRANKO ČUŠIN, dipl. ing. stro-

jn.
S-0326 MILAN KARČE, dipl. ing. strojn.
S-0327 MARJAN BRUS, dipl. ing. strojn.
S-0328 LJUBO BERGHAUS, ing. strojn.
S-0329 STANISLAV ADAMIČ, ing. strojn.
S-0330 ZLATAN ALAGIČ, dipl. ing. stro-

jn.
S-0331 DANIJEL MURŠIČ, dipl. ing.

strojn.
S-0332 ERNEST ANTOLIČ, dipl. ing.

strojn.
S-0333 PETAR ANTUNOVIĆ, dipl. ing.

strojn.
S-0334 VILI ARNUGA, dipl. ing. strojn.
S-0335 STOJAN BALOH, ing. strojn.
S-0336 DRAGO BRAČIČ, dipl. ing. stro-

jn.
S-0337 ALOJZ BARLIČ, dipl. ing. strojn.
S-0338 JANEZ BOŽIČ, ing. strojn.
S-0339 LADISLAV BERKE, dipl. ing.

strojn.
S-0340 OSKAR BIRSA, ing. strojn.
S-0341 FRANC BIZJAK, dipl. ing. strojn.
S-0342 IGNAC BOBIČ, ing. strojn.
S-0343 ZDRAVKO BOČKO, dipl. ing.

strojn.
S-0345 Mag. VESKO DJELIĆ, dipl. ing.

strojn.
S-0346 SILVAN BANDEL, dipl. ing. stro-

jn.
S-0347 MIRAN JAN, dipl. ing. strojn.
S-0348 GEORG GRUENFELD, dipl. ing.

strojn.
S-0349 IGOR HAFNAR, dipl. ing. strojn.
S-0350 MATJAŽ HEDŽET, dipl. ing. stro-

jn.
S-0352 BRANKO HITI, dipl. ing. strojn.
S-0353 MILAN HOČEVAR, dipl. ing.

strojn.
S-0354 STANISLAV DEČMAN, ing. stro-

jn.
S-0355 IZTOK HRASTEL, dipl. ing. strojn.
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S-0356 MARJAN GRIČAR, ing. strojn.
S-0357 TOMAŽ – ERNEST JAPELJ,

dipl. ing. strojn.
S-0358 JANEZ JEREB, dipl. ing. strojn.
S-0359 Mag. BOŠTJAN JERNEJC, dipl.

ing. strojn.
S-0360 ANDREJ JORDAN, dipl. ing.

strojn.
S-0361 LEONARD JOSKA, ing. strojn.
S-0362 FERDO KAC, dipl. ing. strojn.
S-0363 JOŽE LONČAR, ing. strojn.
S-0364 LOVRENC BOJAN HORVAT,

ing. lad. strojn.
S-0365 RAJKO GAŠPARIČ, dipl. ing.

strojn.
S-0366 ANDREJ DOBERŠEK, dipl. ing.

strojn.
S-0367 CIRIL DOLANC, ing. strojn.
S-0368 JOŽE DRČAR, dipl. ing. strojn.
S-0369 RUDI DREMELJ, dipl. ing. stro-

jn.
S-0370 LADISLAV DŠUBAN, dipl. ing.

strojn.
S-0371 MARJAN ENDLIHER, dipl. ing.

strojn.
S-0372 EGON FAGANEL, ing. strojn.
S-0373 UROŠ – RAJKO GRUDEN, dipl.

ing. strojn.
E-0267 TOMAŽ PREGELJ, dipl. ing. ele-

ktr.
E-0268 ZDENKO ROIĆ, ing. elektr.
E-0269 CIRIL BOKAL, ing. elektr.
E-0270 JOŽE PONIKVAR, ing. elektr.
E-0271 Dr. ANDREJ ZUPANC, dipl. ing.

elektr.
E-0272 JURIJ BIZJAK, dipl. ing. elektr.
E-0273 JANEZ BRATINA, dipl. ing. ele-

ktr.
E-0274 METOD PEČAR, ing. elektr.
E-0275 MARJAN BIŠČAK, ing. elektr.
E-0276 JAKOB PULKO, ing. elektr.
E-0277 MARJAN ARNOLD, ing. elektr.
E-0278 MITJA ŽNIDARČIČ, dipl. ing.

elektr.
E-0279 JOŽE PAVLIČ, ing. elektr.
E-0280 DARKO AMON, dipl. ing. elektr.
E-0281 ANTON BERTALANIČ, ing. ele-

ktr.
E-0282 DANILO FRIŠKOVEC, dipl. ing.

elektr.
E-0283 VLADIMIR EBERL, ing. elektr.
E-0284 ALEŠ ŽUŽEK, ing. elektr.
E-0285 JANEZ JARC, dipl. ing. elektr.
E-0286 Mag. MIHA PIŠLJAR, dipl. ing.

elektr.
E-0287 DANKO PLUT, dipl. ing. elektr.
E-0288 MILAN FLORJANČIČ, ing. ele-

ktr.
E-0289 BORIS KRESNIK, dipl. ing. ele-

ktr.
E-0290 DRAGO JANŠA, dipl. ing. elektr.
E-0291 VLADIMIR ROT, dipl. ing. elektr.
E-0292 ŠTEFAN KRČMAR, ing. elektr.
E-0293 LUDVIK KREDAR, ing. elektr.
E-0294 JANEZ PIRC, dipl. ing. elektr.
E-0295 MILAN ŠERC, dipl. ing. elektr.
E-0296 ALOJZ FURMAN, ing. elektr.
E-0297 JANEZ JANČAR, ing. elektr.
E-0298 FERDINAND ŠEN, dipl. ing. ele-

ktr.
E-0299 JANEZ KORDIŠ, dipl. ing. elektr.
E-0300 PRIMOŽ PODLIPNIK, dipl. ing.

elektr.

E-0301 JANEZ PODNAR, dipl. ing. ele-
ktr.

E-0302 BENJAMIN JAKOB, ing. elektr.
E-0303 MARIJAN DENK, ing. elektr.
E-0304 JANEZ JANČAR, dipl. ing. elektr.
E-0305 STANISLAV ŠTRUKELJ, dipl.

ing. elektr.
E-0306 Mag. VLADIMIR JENUŠ, dipl.

ing. elektr.
E-0307 MIRAN MIHAČEVIČ, dipl. ing.

elektr.
E-0308 FRANC ROZMAN, ing. elektr.
E-0309 DANILO SMOLAR, dipl. ing. ele-

ktr.
E-0310 MARJAN DIMEC, dipl. ing. ele-

ktr.
E-0311 ALOJZIJ ŠUŠTAR, dipl. ing. ele-

ktr.
E-0312 MITJA JELNIKAR, dipl. ing. ele-

ktr.
E-0313 MILAN KREVS, ing. elektr.
E-0314 ZDRAVKO AHAC, dipl. ing. ele-

ktr.
E-0316 MILJENKO PINTAR, dipl. ing.

elektr.
E-0317 MARKO ROT, dipl. ing. elektr.
E-0318 ERNEST DOBRAVC, ing. elektr.
E-0319 MILAN DOGANOC, ing. elektr.
E-0320 MILAN KREVH, dipl. ing. elektr.
E-0321 VLADIMIR ŠTENDLER, dipl. ing.

elektr.
E-0322 RENO DRAGOJEVIĆ, dipl. ing.

elektr.
E-0323 DANILO ŠTAJDOHAR, dipl. ing.

elektr.
E-0324 TOMAŽ PINTAR, ing. elektr.
E-0325 MIRAN ŠPES, dipl. ing. elektr.
E-0326 DANIEL GALUN, dipl. ing. elektr.
E-0327 VASJA DOBERLET, dipl. ing.

elektr.
E-0328 BORIS KOVAČ, dipl. ing. elektr.
E-0330 MILAN SKAČEJ, dipl. ing. elektr.
E-0331 LEOPOLD SINUR, ing. elektr.
E-0332 STANISLAV MENART, dipl. ing.

elektr.
E-0333 BOŠTJAN HERNAVS, dipl. ing.

elektr.
E-0334 ALEŠ PUKLAVEC, dipl. ing. ele-

ktr.
E-0335 JANEZ SENICA, ing. elektr.
E-0336 MARJAN SAVIČ, dipl. ing. elektr.
E-0337 IVAN PUREBER, dipl. ing. elektr.
E-0338 MARKO GABROVŠEK, dipl. ing.

elektr.
E-0339 KONRAD KORENT, ing. elektr.
E-0340 STANISLAV SKUBIC, dipl. ing.

rač.
E-0341 MAKSIMILIJAN KORES, dipl.

ing. elektr.
E-0342 DARKO GRUM, dipl. ing. elektr.
E-0343 MARINA GRČAR, dipl. ing. ele-

ktr.
E-0344 JOŽE GRUDNIK, ing. elektr.
E-0345 SABINA RAMŠAK, dipl. ing. ele-

ktr.
E-0346 MARIJAN RAVNJAK, ing. elektr.
E-0347 GORAN GRUDEN, dipl. ing. ele-

ktr.
E-0348 MATEJ KOSEM, ing. elektr.
E-0349 STOJAN ROGELJA, dipl. ing.

elektr.
E-0350 KLAUS SAMARDŽIĆ, dipl. ing.

elektr.
E-0351 JANEZ POTOČNIK, dipl. ing.

elektr.

E-0352 MIRALEM IMŠIROVIĆ, ing. ele-
ktr.

E-0353 MARJAN GAZVODA, dipl. ing.
elektr.

E-0354 IVAN STEPIŠNIK, ing. elektr.
Obrazložitev okrajšav:
EŠ – evidenčna številka inženirjev s sta-

tusom pooblaščenega inženirja,
A – številka v matični sekciji arhitektov,

urbanistov in krajinskih arhitektov,
G – številka v matični sekciji gradbenih

inženirjev,
S – številka v matični sekciji strojnih

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,
Predsednik

Inženirske zbornice Slovenije

Št. 506/98 Ob-4580

Obvestilo
o razpisu za prijavo sodelovanja
pri novih projektih evropskega

Programa COST
Ministrstvo za znanost in tehnologijo,

Slovenska 50, Ljubljana, objavlja obvestilo
o razpisu za prijavo sodelovanja pri novih
projektih evropskega programa znanstvenih
in tehničnih raziskav COST, ki so v pripravi
in pri katerih lahko polnopravno sodelujejo
zainteresirane organizacije iz Republike Slo-
venije – članice Programa COST:

– COST D14 “Functional Molecular Ma-
terials”

– COST D15 “Interfacial Chemistry and
Catalysis”

– COST B14 “Hyperbaric Oxygen The-
rapy”

– COST B15 “Modelling through Drug
Development”

– COST 839 “Immunosuppressive Viral
Diseases in Poultry”

– COST 840 “Bioencapsultation Innova-
tions and Technologies”

– COST 263 “QuIS: Quality of Internet
Services”

Sodelovanje pri projektih COST temelji
izključno na lastnih ali nacionalnih virih fi-
nanciranja, torej se lahko v načelu za sode-
lovanje prijavijo samo organizacije, ki že ima-
jo ustrezne nacionalne raziskovalno-razvoj-
ne projekte in zagotovljeno financiranje.

V skladu z določbami pravilnika o finan-
ciranju in sofinanciranju mednarodnega
znanstvenega in tehnološkega sodelovanja
(Uradni list RS, št. 62/96 in 11/98) pa bo
Ministrstvo za znanost in tehnologijo dodat-
no financiralo sodelovanje slovenskih orga-
nizacij v objavljenih projektih v višini do 25%
vrednosti slovenskega deleža v posamez-
nem projektu. V primeru, da pri istem pro-
jektu sodeluje več slovenskih organizacij,
se bo prispevek ministrstva delil na vse ude-
ležence pri projektu.

Prijavi za sodelovanje v projektu COST je
potrebno priložiti naslednjo dokumentacijo, ki
je potrebna za začetek postopka na Vladi Re-
publike Slovenije za podpis Memoranduma o
soglasju za sodelovanje v projektu COST:
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– uradno izjavo organizacije o odloči-
tvi za sodelovanje v projektu COST in virih
financiranja projektnih aktivnosti v Slove-
niji,

– preliminarni program raziskav in dru-
gih aktivnosti, ki jih organizacija namerava
izvajati v Sloveniji v okviru projekta COST,

– uradno izjavo organizacije o strokov-
njaku, ki ga predlaga za koordinatorja pro-
jekta COST v Sloveniji, ki je hkrati tudi član
Upravnega odbora projekta v Bruslju.

Projektni dokumenti in ostale informaci-
je o načinu vključevanja v objavljene predlo-
ge projektov so na voljo na Ministrstvu za
znanost in tehnologijo pri Barbari Zupan,
tel. (061) 1311 107, faks (061) 302 951,
e.pošta barbara.zupan@mzt.si.

Ministrstvo
za znanost in tehnologijo

Ob-4619
Splošna bolnišnica Maribor in Inženirska

zbornica Slovenije, Sekcija arhitektov, urba-
nistov in krajinskih arhitektov v sodelovanju z
Društvom arhitektov Maribor, objavljajo

rezultate
Splošnega, republiškega, javnega,

anonimnega, arhitektonskega
natečaja za pridobitev najustreznejše

rešitve za izgradnjo oddelka za
psihiatrijo SBM v Mariboru

Ocenjevalna komisija je med prispelimi
rešitvami nagradila in odkupila naslednje na-
tečajne elaborate:

1. nagrada – ni bila podeljena.
2. nagrada – (dve enakovredni):
– SPIES avtorji: Gabrijel Arko, dia., An-

drej Bohinc, dia., Vanja Križanič, abs. kraj.
arh., Mojca Kos, abs. arh., Denis Rožaj,
abs. arh.;

– PAPSI avtorja: Uroš Lobnik, dia., An-
dreja Podlipnik, dia.; sodelavec Danijel Če-
lig, abs. arh.;

3. nagrada – ni bila podeljena.
Odkupi: – elaborati:
– POLUX avtor: Maksim Sešel dia, so-

delavci: Polona Lipičnik, dia., Igor Medve-
šek, dia., Marjan Ekert, dia., Ervin Kreitner,
die., Bojan Fabčič, dis.;

– ŠKRAT avtor: Tomaž Verbole, dia.; so-
delavci: Marija Vanda Sajovic Verbole, dia.,
Ana Hieng, dia.; str. inst.: IMP Promont Ljub-
ljana – Andrej Komac, dis.; elektr. inst.:
Protech Maribor – Janez Roš, die.; statika:
Matjaž Karlovšek, dig.;

– 2KRAT avtor: Bogdan Reichenberg,
dia.; sodelavci: Veselin Zatezalo, inž. arh.,
Vesna Zatezalo, inž. arh., Robert Gostinčar
dika., Andrej Šmid, kand. arh., Sašo Rek,
stud. arh.;

– ZKTLZ avtorja: Matjaž Durjava, dia.,
Robi Lesnik, dia.;

– ZARJA avtor: Jurij Princes, dia.; soav-
torji: Albijana Kovačevič Spindler, dia., Sa-
ša Piškorič, dia., Alenka Radilovič, dia.,
Katarina Stare, dia., Milena Vencelj, dia.;
sodelavci: Jerko Gluščevič, dia., David Lo-
zej, dia., Meta Muršec, dia., Tatjana Zu-
pan, dia., Mladen Bubalo, gr. t., Marinka
Čokan, gr. t., Peter Kerševan, dia., Štefan
Kacin, dia., Miloš Musulin, dia., Valerija
Godec, dig.

Po sklepu natečajne žirije sta oba nagra-
jena elaborata povaljena v drugi krog – k
izdelavi idejnega projekta.

Splošna bolnšinica Maribor

Št. 575/98 Ob-4574
Gozd Ljubljana, d.d., Tržaška c. 2, 1001

Ljubljana, preklicuje uporabo signirnega kla-
diva, ki je označeno: GOZD – 31 – LJ.

Ob-4575

Tehnounion avto, d.o.o., Devova 18,
Ljubljana, preklicuje uradno potrdilo za re-
gistracijo avtomobila, izdano za osebni av-
tomobil, znamke: ROVER, tip: 214 i 3 DR,
prostornina: 1396 ccm, moč motorja:
55 kW, št. motorja: 14K2FL29 704483,
št. šasije: SARRFHNPMXD 320286.

Ob-4576

Tehnounion avto, d.o.o., Devova 18,
1000 Ljubljana, preklicuje uradno registra-
cijo avtomobila, izdano za osebni avtomo-
bil, znamke: ROVER, tip: 416 Si 4DR, pro-
stornina: 1588 ccm, moč motorja: 82 kW,
št. motorja: 16K4FK80 835409, št. šasije:
SARRTSLZSWD 325705.

Agromedia, s.p., Partizanska 3-5, Mari-
bor, preklicuje priglasitveni list, opravilna št.
064-4503/96. g-51266

Annabella, d.o.o., Sp. Gameljne 10 a,
Ljubljana, preklicuje vpisni list za čoln Ja-
maha 700 wawaraner, reg. št. IZ 1404,
leto izdelave 1997 št. vpisnega lista:
01-03-644/1-1997, izdan 11. 7. 1997.
s-51404

Avtoservis Koletnik, Pod Vrhom 5, Mari-
bor, preklicuje uradno potrdilo za registraci-
jo vozila po car. deklaraciji ECL, št. 3933
za avto Clio 1, 2, št. šasije VF1BBOAOF
17914218. m-1338

Balažič Tihomir, Meljski hrib 31, Mari-
bor, preklicuje priglasitveni list, opravilna št.
064-0179/93. m-1385

Biderman Vinko, Robičeva 18, Limbuš,
preklicuje obrtno dovolenje, št.
313-200/93-0900/11, izdano 5. 4. 1993.
m-1340

Eurodesigh, d.o.o., Tavčarjeva 15, Ljub-
ljana, preklicuje zavarovalno polico, št.
00101102120, preklicuje izdala Zavaroval-
nica Slovenica. S-51242

Fojtl Rolando, Meljska c. 5, Maribor,
preklicuje priglasitveni list, opravilna št.
064-4207/95. m-1316

Grmovšek Alojzij, Cesta C. Tavčarja 2,
Jesenice, preklicuje priglasitveni list, opra-
vilna št. 14-0730/95 z dne 3. 8. 1995.
s-51216

Hvala Bojan s.p., Ponikve 81, Slap ob
Idrijci, preklicuje obrtno dovoljenje, št
005348/0757/00-65/1995. g-51115

Hvala Bojan s.p., Ponikve 81, Slap ob
Idrijci, preklicuje priglasitveni list, opravilna
št. 055-0230/94. g-51109

Jarc Janez, Tovarniška ulica 23, Ljublja-
na, preklicuje štampiljko pravokotne oblike
velikosto 25x10 mm naslenje vsebine: Si-
pronika d.o.o. Tržaška 2, Ljubljana Tel. 061
125-74-30. s-51009

Izgubljene listine
preklicujejo

Potne listine

Ažman Danica, Višelnica 21, Zgornje
Gorje, potni list št. AA 661838. g-51245

Ažman Gregor, Primožičeva 1, Ljublja-
na, potni list št. BA 561286. s-51276

Abdič Mersudin, Poljanski nasip 56,
Ljubljana, potni list št. BA 706842. s-51270

Ambrožič Davorin, Vrhpolje 55, Vipava,
potni list št. AA 84702. g-51248

Andrejc Gregor, Celjska c. 34, Slovenj
Gradec, potni list št. BA 583351. g-51246

Andrič Vesko, Solčava 39, Solčava, potni
list št. AA 58233, izdala UE Mozirje. s-51325

Bajramović Simon, Jamova 48, Ljublja-
na, potni list št. BA 769666. s-51371

Jarc Janez, Tovarniška ulica 23, Ljublja-
na, preklicuje štampiljko velikosti 25x10 mm
z vsebino SIPRONICS-sistemi procesne
elektronike Janez Jarc, dipl. ing. s.p. 61000
LJUBLJANA, TOVARNIŠKA 23. s-51010

Nuč Silvester, Podvine 11/a, Šentjur,
preklicuje obrtno dovoljenje, št.
056337-451/01-37/1996. s-51373

PREBIL d.o.o., Opekarska 14, Ljublja-
na, preklicuje zavarovalno polico št.
538413, izdala Zavarovalnica Tilia.
s-51476

Petrović Tamara, Levarska 3, Zgornja
Polskava, preklicuje priglasitveni list, opra-
vilna št. 50-0594/1994. m-1262

Planinšek Bernard, Sp. Selnica 86, Sel-
nica ob Dravi, preklicuje priglasitveni list, št.
068-0457/95. m-1375

Prešern Marija, Štantetova 8, Maribor,
preklicuje priglasitveni list, opravilna št.
064-2337/94. m-1374

Ružnič Janila, Dobrava 24/d, Izola, pre-
klicuje priglasitveni list, opravilna št.
013-0637/94, izdan 28. 12. 1994.
g-51292

Slovenijavino, Frankopanska 11, Ljub-
ljana, preklicuje delovno knjižico, izdana na
ime Mežnar Viktorija, št. 4449, izdana 26.
3. 1969 Občina Litija. s-51023

Tomič Janko, Župančičeva 4, Maribor,
preklicuje obrtno dovoljenje, št.
047821/2761/00-74/1995. m-1379

Vidovič Miroslav s.p., Raičeva 9, Mari-
bor, preklicuje priglasitveni list, št.
064-1735/94. m-1354

Vodopivec Miran, Židovska 14, Maribor,
preklicuje priglasitveni list, opravilna št.
064/27335/94. m-1257

Weissensteiner Peter, Betnavska 131,
Maribor, preklicuje priglasitveni list, opravil-
na št. 064-1628/94. m-1285

Živko Danilo, Kidričeva 39, Miklavž na
Dravskem pol, preklicuje priglasitveni list,
opravilna št. 064-1575/94. m-1274

Cosmoc d.d., Celovška 182, Ljubljana,
preklicuje uradno potrdilo za registracijo
traktorja, št. 39768, znamke Same tip Do-
rado 60 DT, št. šasije S10S603AVT-1493.
s-51372
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Baruca Roža, Kostabone 12, Koper, ma-
loobmejno prepustnico, št. AI 78590.
g-51324

Bavčar Ciril, Markova pot 11, Šempeter
pri G., potni list št. AA 153400. g-51321

Bavčar Ciril, Markova pot 11, Šempeter
pri G., maloobmejno prepustnico, št.
AI25283. g-51322

Baša Nevenka, Dvor 5 c, Ljubljana, pot-
ni list št. AA 533570. s-51021

Beganović Esma, Koželjeva 8 a, Ljublja-
na, potni list št. BA 414479. s-51326

Bertok Elvira, Dekani 69, Dekani, ma-
loobmejno prepustnico, št. AI 84711.
p-51312

Bertok Nanja, Privoz 3, Ljubljana, potni
list št. AA 300388. s-51333

Blaguš Saša, Tugomerjeva 2, Ljubljana,
potni list št. AA 930581. s-51300

Bohar Tomaž, Martjanci 18 b, Martjanci,
potni list št. BA 691485. p-51041

Bone Sonja, Varda 32, Nova Gorica, pre-
klic preklica potnega lista, objavljenega v
Uradnem listu RS, št. 42/98, g-42264.
g-51484

Bonjšak Bojan, Kozjanskega odreda 1,
Rogaška Slatina, potni list št. BA 710128.
p-51022

Bursač Dejan, Obirska 25, Ljubljana,
potni list št. BA 769880, izdala UE Ljublja-
na. s. 51486

Cilenšek Andrejka, Mavčiče 29, Mavči-
če, potni list št. BA 280954. s-51182

Cvajnar Zorka, Seničica 17, Medvode,
potni list št. AA 822788. s-51114

Cvijanović Danijela, Okrogarjeva ul. 3,
Celje, potni list št. BA 776537. p-51036

Cvijanović Lazar, Šifrerjeva 43, Ljublja-
na, potni list št. AA 365046, izdala UE Ljub-
ljana. s-51455

Cvilak Veronika, Pod jezom 40, Ljublja-
na, potni list št. BA 655258, izdala UE Ljub-
ljana. s-51471

Černigoj Darko, Miklošičeva ulica 5, Ce-
lje, potni list št. BA 514693. p-51200

Čopi Uroš, Gregorčičeva ul. 18, Tolmin,
potni list št. AA 363596. s-51255

Čretnik Sayonara, Cankarjeva 13, Celje,
potni list št. BA 505476. p-51118

Džukić Milorad, Vrstna 53, Notranje Go-
rice, potni list št. BA 589402. s-51100

Dekleva Franc, Petelinje 11, Postojna,
potni list št. AA 134030. p-51042

Dolgan Zdenko, Pod Primožem 29, Piv-
ka, potni list št. BA 86590. p-51106

Fischer Aljaž, Vodriž 2, Slovenj Gradec,
potni list št. BA 491128. s-51389

Furlan Marija, Goriške fronte 102, Šem-
peter pri G., maloobmejno prepustnico
AI86308, izdala UE Nova Gorica. g-51474

Gašperšič Irena, Sveto 53, Sežana, ma-
loobmejno prepustnico, št. AI 121322.
p-51044

Gerlanc Matjaž, Tomšičeva 17, Velenje,
potni list št. BA 051009. p-51114

Gladović Sašo, Erjavčeva ulica 25, Ce-
lje, potni list št. BA 640351. p-51038

Gojak Vojteh, Klaričeva 16 a, Koper, ma-
loobmejno prepustnico, št. AI 76136.
g-51244

Golob Milena, Onkraj Meže 15, Ravne
na Koroškem, potni list št. AA 739530, iz-
dala UE Ravne na Koroškem. p-51331

Golob Tomaž, Onkraj Meže 15, Ravne
na Koroškem, potni list št. BA 719412, iz-
dala UE Ravne na Koroškem. p-51332

Gorenc Dušan, Stanetova 24, Celje, pot-
ni list št. AA 151448, izdala UE Celje.
g-51411

Gradišnik Franc, Popovičeva 1, Maribor,
potni list št. AA 135838, izdala UE Maribor.
s-51487

Grmšek Blanka, Ižanska 77/c, Ljublja-
na, potni list št. AA 534211. s-51392

Grmšek Nina, Ižanska cesta 77/c, Ljub-
ljana, potni list št. BA 769859. s-51391

Gulin Samo, Celovška 143, Ljubljana,
potni list št. AA 537984. s-51277

Holc Tomaž, Stara gora 2a, Sveti Jurij ob
Ščavnici, potni list št. BA 532674. p-51121

Horvat Vera, Držimurec 56/a, Hrvaška
potni list št. AA 72441. p-51013

Hozjan Andraž, Linhartova 68, Ljubljana,
potni list št. BA 289659. s-51006

Hozjan Kristjan, Linhartova 68, Ljublja-
na, potni list št. BA 173204. s-51007

Hočevar Janez, Krka 60, Novo mesto,
potni list št. AA 401505. g-51383

Hvala Bojan, Ponikve 81, Slap ob Idrijci,
potni list št. AA 848961. g-51155

Hvala Bojan, Ponikve 81, Slap ob Idrijci,
maloobmejno prepustnico, št. AI 073443.
g-51156

Igerc Petra, Trgovišče 63, Ormož, potni
list št. AA 685310. p-51317

Ilić Duško, C. na Markovec 13, Koper,
potni list št. BA 577073, izdala UE Koper.
g-51472

Iskra Simon, Pipanova 80, Šenčur, potni
list št. BA 086289. p-51035

Ivančič Petra, Stresova 2A, Kobarid, pot-
ni list št. BA 671075. p-51320

Ivančič Robert, Stresova 2A, Kobarid,
potni list št. AA 030922. p-51319

Jakič Stanko, Fabianijeva 35, Ljubljana,
potni list št. BA 616982. s-51286

Jašič Elvis, Ilirska 28, Ljubljana, potni
list št. BA 414234, izdala UE Ljubljana 28.
12. 1992. s-51332

Juvan Vincenc, Iršičeva ulica 2, Slovenj
Gradec, potni list št. AA 996718, izdala UE
Slovenj Gradec. g-51473

Kadič Majda, CBE 108, Metlika, potni
list št. AA 642214. g-51154

Kemperle Srečko, Podbrdo 61, Podbr-
do, potni list št. BA 671047. g-51379

Kenk Brigita, C. na Polju 5, Vrhnika, pot-
ni list št. BA 070242, izdala UE Vrhnika
s-52003.

Klemenčič Anka, Nemilje 12a, Kranj,
potni list št. AA 707320. g-51157

Komel Marija Jelka, Cankarjeva 16, No-
va Gorica, maloobmejno prepustnico AI
7212, izdala UE Nova Gorica. g-51475

Konda Matjaž, Iršičeva ulica 6, Celje, potni
list št. AA 541306, izdala UE Celje. s-51478

Kordić Andželko, Ul. Bratov Greifov 8,
Maribor, potni list št. AA 147423. p-51100

Korošec Sebastian, Pod Gradom 12, Stari
trg pri Ložu, potni list št. AA 143931. s-51351

Kos Ivan, Kidričevo naselje 6, Radenci,
potni list št. AA 130027. p-51128

Kovačevič Milenko, Strossmayerjeva uli-
ca 13, Maribor, potni list št. AA 658724.
p-51198

Košmerlj Bojan, Ulica svobode 55, Pi-
ran, maloobmejno prepustnico, št. AI
100049. g-51158

Kralj Gorazd, Štrekljeva 70, Maribor, pot-
ni list št. BA 283125. s-51338

Kroflič Marjan, Na otoku 3, Celje, potni
list št. BA325360. p-51310

Kropivnik Mateja, Bognarjeva pot 10,
Ljubljana, potni list št. BA 197804. s-51165

Kunej Drago, Tomažičeva 46, Ljubljana,
potni list št. AA 749923. s-51159

Kurtović Snježana, Beblerjev trg 12,
Ljubljana, potni list št. AA 600403. s-51336

Lah Pavel, Šibeniška ulica 19, Ajdovšči-
na, potni list št. AA 120711. g-51085

Lalič Goran, Potok 12, Novo mesto, pot-
ni list št. BA 311042. p-51202

Lalič Nikica, Potok 12, Novo mesto, pot-
ni list št. AA 401320. p-51203

Lalič Slavka, Potok 12, Novo mesto, pot-
ni list št. AA 403183. p-51201

Lopatič Brane, Vojkova ulica 5, Postoj-
na, potni list št. BA 728728. p-51136

Lovec Dragica, Žička cesta 27, Slovenske
Konjice, potni list št. BA 389235. p-51117

Lujinović Ervin, Stržovo 33, Mežica, pot-
ni list št. BA 469777. g-51251

Madon Igor, Vrtojba, Griči 3a, Šempeter
pri G., potni list št. BA 165628. s-51388

Majcen Boštjan, Štrihovec 65, Šentilj,
potni list št. AA 805763. m-1336

Majkić Zoran, Valjavčeva ulica 7, Kranj, pot-
ni list št. BA 748521, izdala UE Kranj. s-51456

Maliči Muslim, Cesta dveh cesarjev 106/2,
Ljubljana, potni list št. BA 589774. s-51309

Maraž Emil, Rozmanova ulica 4/b, Ilirska
Bistrica, potni list št. BA 59593. s-51139

Markovič Mirjam, Petrovče 126, Petrov-
če, potni list št. BA 692787. p-51197

Matičič Marta, Glinškova plošča 17,
Ljubljana, potni list št. AA 980323. s-51171

Matović Milko, Škapinova ulica 9, Celje,
potni list št. BA 281641, izdala UE Celje.
p-51327

Maver Petra, Ul. IX. korpusa 11, Postoj-
na, potni list št. BA 367014. p-51325

Mavrin Božidar, Babinci 30, Ljutomer,
potni list št. BA 752406. p-51030

Mesec Aleš, Vojkova 71, Ljubljana, pot-
ni list št. AA 808928. s-51238

Meško Kristofer Bogdan, Sveto 53, Se-
žana, maloobmejno prepustnico, št. AI
121324. p-51040

Mihelič Miran, Klanc 38, Bovec, potni
list št. BA 519610. g-51082

Mijatović Matej, Ul. Simona Jenka 13,
Domžale, potni list št. AA 961641. s-51318

Mikić Dragomir, Šifrerjeva 5, Ljubljana,
potni list št. BA 239577. s-51283

Miloševič Sandra, Cesta XIV. divizije 11,
Maribor, potni list št. BA 469027, izdala UE
Maribor. p-51326

Mlakar Nataša, Cesta na stadion 18, Ko-
čevje, potni list št. BA 671740. s-51060

Monetti Branka, Prušnikova 25, Ljublja-
na, potni list št. AA 934393. p-51309

Močnik Zvonko, Kovačev Rovt 37, Idri-
ja, potni list št. AA 258440. p-51107

Mušić Amir, Cesta revolcije 8, Jesenice,
potni list št. BA 136725. p-51116

Nestič Valent, Šumberška 52, Domžale,
potni list št. AA 325680. s-51121

Nghishekwa Marija, Stranska vas, Novo
mesto, potni list št. BA 540523, izdala UE
Ljubljena. s-51469

Obradović Tatjana, Iztokova 35, Mari-
bor, potni list št. BA 434105, izdala UE
Maribor, p-52034.

Omerović Senad, Stantetova 13, Vele-
nje, potni list št. Ba 000698161, izdala UE
Velenje. s-51316

Oprešnik Peter, Gabrovnik št. 25, Slo-
venske Konjice, potni list št. AA 339198,
izdala UE Slovenske Konjice. p-51329

Oražem Zoro, Stara cesta 5, Portorož,
potni list št. AA 500238. g-51319

Osmani Serbez, Trg prešernove brigade
7, Kranj, potni list št. BA 109860, izdala UE
Ljubljana 30. 6. 1993. s-51402

Osmankić Emin, Povšetova ulica 36,
Ljubljana, potni list št. AA 460854, izdala
UE Ljubljana 25. 9. 1992. s-51112
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Ostojič Snježana, Kokrški breg 7, Kranj,
potni list št. BA 423819. p-51033

Otorepec Martin, Volkmerjeva 4, Selni-
ca ob Dravi, potni list št. BA 602188.
p-51018

Pahole Bojan, Sokolska ul. 25, Maribor,
potni list št. BA 283679. p-51010

Pavlin Libnikar Alenka, Kuzmičeva 5,
Ljubljana, potni list št. AA 769438. s-51281

Perovšek Jakob, Jurčičeva c. 20, Šmar-
je Sap, potni list št. BA 789878. s-51186

Peršin Tomaž, Borsetova 6, Ljubljana,
potni list št. AA 307224, izdala UE Ljublja-
na. s-51444

Petrović Mujo, Čopova 1, Žalec, potni
list št. BA 471442. p-51314

Petrović Poleksija, Društvena ulica 2,
Ljubljana, potni list št. AA 981377, izdala
UE Ljubljana 13. 5. 1993. s-51045

Petrovič Ivan, Prešernova 4, Lenart v Slov.
goricah, potni list št. AA 402074. m-1391

Pirnat Eva, Britof 46a, Kranj, potni list št.
BA 702369, izdala UE Kranj. s-51460

Pirnat Ivana, Britof 46a, Kranj, potni list
št. AA 300854, izdala UE Kranj. s-51458

Pirnat Jože, Britof 46a, Kranj, potni list
št. AA 300855, izdala UE Kranj. s-51459

Pivk Ivan, Polanškova 42, Ljubljana, pot-
ni list št. AA 462520. s-51356

Poboljšaj Špela, Melikova 18, Ljubljana,
potni list št. BA 334198. s-51293

Podgornik Samo, Malovše 10, Črniče,
potni list št. AA 221208. g-51380

Podmiljšak Alojzij, Borje pri Mlinšah 4,
Izlake, potni list št. AA 866624. p-51199

Podobnik Nataša, Zg. Lipnica 23, Kam-
na Gorica, potni list št. AA 349044.
g-51381

Pušnik Ivan, Bukovžlak 86, Teharje, pot-
ni list št. AA 409488. p-51139

Rizvić Tanja, Prečna pot 7, Vrhnika, pot-
ni list št. BA 214251. s-51029

Romih Barbara, Kompole 2, Štore, pot-
ni list št. BA 579084. g-51282

Rozina Patrik, Ulica Sallumines 5b, Tr-
bovlje, potni list št. AA 198740. s-51011

Rošić Esmina, Rožna dolina C II/11 A,
Ljubljana, potni list št. AA 673311. s-51168

Rudl Jože, Sp. Kraj 41, Prevalje, potni
list št. AA 039045. g-51083

Savič Metka, Opekarska 10, Brežice,
potni list št. AA 31597. p-51017

Scolaro Miloš, Črniče 69 d, Ajdovščina,
potni list št. BA 609886. g-51252

Sever Zoran, Zg. Kungota 17/a, Zgornja
Kungota, potni list št. BA 311542. m-1373

Simonovič Mario, Zelena pot 15, Ljub-
ljana, potni list št. BA 522462. s-51284

Sinožić Zinka, Žigon 2, Laško, potni list
št. BA 508963. p-51268

Sirk Ivan, Trg Dušana Kvedra 10, Mari-
bor, potni list št. BA 370139, izdala UE
Maribor. p-51328

Smrekar Frančiška, Agrokombinatska 6,
Ljubljana, potni list št. AA 977521. s-51331

Sotlar Ernest, Tesovnikova ulica 24,
Ljubljana, potni list št. BA 331060, izdala
UE Ljubljana. s-51426

Spacal Josipa, Sp. Škofije 13, Škofije,
potni list št. BA 213825. g-51086

Stajnko Boris, Kocbekova 2, Celje, pot-
ni list št. BA 547639. p-51127

Stajnko Rudolf, Čobečeva 27, Hoče,
potni list št. BA 571106. p-51032

Stanek Mitja, Jurkovičeva 3, Radenci,
potni list št. BA 61276. p-51122

Stojnič Danila, Reška cesta 19, Hrpelje,
maloobmejno prepustnico, št. AI 027063.
p-51043

Sušin Bojan, Pavlova vas 64, Brežice,
potni list št. BA 291773. p-51207

Svete Magda, Dragomerška 24, Drago-
mer, potni list št. AA 131807. s-51310

Šantl Alenka, Mariborska cesta 57, Selni-
ca ob Dravi, potni list št. BA 640158. p-51031

Šerbinek Miroslav, Zg. Kungota 39, Zgor-
nja Kungota, potni list št. BA 714066. m-1357

Šereš Vasna, Matko Laginja, Umag, pot-
ni list št. BA 214142. s-51225

Šifkovič Anže, Cesta 1. maja 5, Kranj,
potni list št. BA 505397. s-51231

Škerjanec Marija, Ljubljanska c. 83,
Domžale, potni list št. BA 174945, izdala
UE Domžale 4. 8. 1993. s-51412

Škof Miha, Rezijanska 22a, Ljubljana,
potni list št. BA 587732. s-51081

Škrobar Jožef, Dol. Počehova 21, Pe-
snica pri Mariboru, potni list št. AA 023577.
m-1399

Šlihthuber Ferdinand, Daneta Šumenja-
ka 5, Murska Sobota, potni list št. AA
700351. p-51009

Šokčević Mirko, Ulica Bratov Praprotnik
21, Naklo, potni list št. BA 561514, izdala
UE Kranj. s-51462

Šteblaj Slavko, Ižanska c. 77/c, Ljublja-
na, potni list št. AA 878607. s-51393

Šukurica Svetlana, Preglov trg 1, Ljub-
ljana, potni list št. BA 197053. s-51228

Tacer Andreja, Gradnikova c. 4/A, Bled,
potni list št. AA 025679. g-51084

Tkalec Alenka, Sadinja vas 47, Ljublja-
na, potni list št. BA 706851, izdala UE Ljub-
ljana. s-51454

Tkalec Irena, Milčinskega ul. 12, Celje,
potni list št. AA 751909. p-51321

Tkalec Zvonko, Milčinskega ul. 12, Ce-
lje, potni list št. AA 564698. p-51322

Todorović Zoran, Kropa 3/d, Kropa, pot-
ni list št. BA 012458. p-51099

Trifunovič Vesna, Ul. Moša Pijade 23,
Maribor, potni list št. AA 188268. m-1273

Trojanšek Mateja, Bratovševa ploščad 7,
Ljubljana, potni list št. AA 76847, izdala UE
Ljubljana, s-52016

Trojner Franc, Drankovec 1, Jakobski
dol, potni list št. BA 210892. m-1278

Trpinc Janja, Tugomerjeva 17, Ljublja-
na, potni list št. BA 444929. s-51303

Turk Mirko, Štihova ulica 1, Ljubljana,
potni list št. BA 109784, izdala UE Ljublja-
na 30. 6. 1993. s-51113

Turkovič Alen, Maistrova ulica 2, Litija,
potni list št. BA 272647. s-51408

Uranker Filip, Prezrenje 11, Podnart,
potni list št. BA 410613. p-51318

Uršič Borut, Barjanska cesta 5, Ljublja-
na, potni list št. BA 711371. s-51278

Uštar Peter, Kresnice 46, Kresnice, pot-
ni list št. AA 952438, izdala UE Litija12. 5.
1993. s-51124

Valič Boštjan, Lukežiči 39, Renče, potni
list št. BA 301576. g-51087

Varga Gregor, Strmeckijeva 22, Ljublja-
na, potni list št. BA 379969. s-51239

Verčnik Iris, Prešernova 10, Domžale,
potni list št. AA 759302. s-51241

Vidonja Janez, Adamičeva 22, Ljubljana,
potni list št. AA 60534. s-51306

Vipotnik Robert, Cerovec pod Bočem
26b, Šmarje pri Jelšah, potni list št. BA
359745. p-51102

Zajko Valdhuber Zvonka, Slatinski dol
23a, Zgornja Kungota, potni list št.
AG14177. m-1331

Zavodnik Katja, Ul. Oktobrske revolucije
10a, Izola, preklic potnega list, objavljen v
UL RS, št. 39/98. g-51323

Završnik Jurij, Anžurjeva ul. 16 c, Ljub-
ljana, potni list št. BA 316046. s-51105

Zelenjak Franj, Petrovičeva ul. 15, Ljub-
ljana, potni list št. AA 599178. s-51187

Zupanc Franc, Cesta Valentina Orožna 8/d,
Šentjur, potni list št. AA 185242. p-51015

Žlogar Samo, Aljaževa c. 2, Log pri Bre-
zovici, potni list št. AA 432503. s-51395

Druge listine

Adamič Aljoša, Šalka vs 145, Kočevje,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 6401.
s-5137

Adamič Turk Mojca, Finčeva ulica 2,
Škofljica, zavarovalno polico, št. 611895,
izdala Zavarovalnica Tilia. s-51394

Ajd Andrej, Titova 67, Slovenska Bistri-
ca, diplomo Srednje kovinarske šole Slo-
venska Bistrica, izdana leta 1987. m-1299

Alagić Husejin, Sinja Gorica 48a, Vrhni-
ka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
126831, izdala UE Ljubljana. s-51188

Aleksič Ana, Gosposvetska 69, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 41025.
m-1390

Ambrožič Sterle Cvetka, Soussenska ulica
5, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 970397, št. reg. 132713. s-51330

Amon Tina, Ul. I. celjske čete 15, Šent-
jur, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8182.
p-51205

Anžin Branko, Dobeno 11, Mengeš, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1068543, št. reg. 5185. s-51399

Anžič Edvard, Šeparjeva pot 11, Škoflji-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
134307, št. reg. 183567. s-51068

Andel Milan, Ptujska 9, Miklavž na Drav-
skem polju, spričevalo Srednje kmetijske
šole, letnik 1981. m-1214

Andrejčič Jože, Ob potoku 13, Novo me-
sto, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolnov, št. 0099378. g-51367

Arh Alojzij, Bilečanska 2, Ljubljana, oseb-
no izkaznico, ser. št. AA 1203222. s-51079

Arifaj Violeta, Dobrovska 7, Maribor, spri-
čevalo OŠ Boris Kidrič v Mariboru, letnik
1995. m-1244

Asllani Megjit, Kotnikova co 5/3, Ljublja-
na, osebno delovno dovoljenje, št.
0424473271. s-51017

Auda Jerica, Kopivnik 2, Fram, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 84885. m-1372

Babič Tadeja, Vrtna 8, Murska Sobota,
spričevalo 3. letnika Srednje frizerske šole
v Mariboru, šolsko leto 1996/97. m-1349

Bah Matej, Cesta v Kostanj 5 A, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1104197, št. reg. 209425. s-51398

Balažič Matej, Ul. Bratov Učakar 122,
Ljubljana, osebno izkaznico, ser. št. AA
372472. s-51150

Bauman Davor, Mariborska 71, Rače,
spričevalo 3. letnika Kmetijske šole, letnik
1997. m-1254

Bauman Olga, Zg. Velka 54/c, Zgornja
Velka, zaključno spričevalo Srednje gostin-
ske šole v Mariboru, izdano leta 1981.
m-1367

Begič Nada, Podgorska 6, Kočevje, voz-
niško dovoljenje, izdala UE Kočevje.
g-51264

Benkovič Ana, Na Dolih 15, Ljubljana,
zavarovalno polico št. 535094, izdala Zava-
rovalnica Tilia. s-51485

Berisha Faik, Kotnikova CO 5/3, Ljubljana,
osebno delovno dovoljenje, št. 0424473274.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 51 / 17. 7. 1998 / Stran 5109

s-51016
Berlič Bojan, Cesta v Rogozo 4, Miklavž

na Dravskem pol, vozniško dovoljenje, kat.
BCEFGH, št. 66343. m-1341

Bernot Franci, Spodnje Prapreče 21, Lu-
kovica, zavarovalno polico, št. 536234, iz-
dala Zavarovalnica Tilia. s-51118

Bevc Matej, Kraljeva 11, Koper, vozniš-
ko dovoljenje, št. 39666. g-51434

Bezjak Danica, Župečja vas 50A, Lo-
vrenc na Dravskem polju, delovno knjižico,
izdana na ime Lampret Danica, št. 48178.
g-51041

Bešić Enver, Predilniška 1, Maribor, in-
deks Srednje gradbene šole Maribor, izdan
leta 1986. m-1232/a

Bešter Drago, Škrjančevo 16, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
000699800, št. reg. 6619. s-51135

Bižal Silvo, Koblerji 23, Stara cerkev,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje le-
sne šole Škofja Loka, letnik 1971. g-51357

Bitenc Anton, Cesta Andreja Bitenca
134, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 243943, št. reg. 171. s-51137

Blatnik Marjan, Črmošnjice 4, Novo me-
sto, osebno izkaznico, št. SA 1782613.
g-51262

Božič Borovac Daša, Trubarjeva 37,
Ljubljana, kupone zavarovalne police, št.
156206. s-51076

Boben Vanja, Krejova 19, Komenda,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 17337.
s-51327

Bokan Jožef, Dolič 4, vozniško dovolje-
nje, št. 14261. p-51111

Brajdič Fani, Drnovo, Leskovec, osebno
izkaznico. p-51140

Bramat Pavel, Sočebranova 1, Solkan,
vozniško dovoljenje. p-51110

Brancelj Janez, Jocova 31, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 102857.
m-1326

Bratuž Vnuk Jolanda, Kremžarjeva ulica
20, Ljubljana, osebno izkaznico, ser. št. AA
1325527. s-51074

Bračič Anton, Vošnjakova 6, Zgornja Pol-
skava, diplomo Srednje elektrotehniške in
računalniške usmeritve Maribor, izdana let
1987. m-1287

Bračič Nežika, Ul. borcev za severno
mejo 31, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 97361. m-1329

Brdik Alojz, Biz. c. 14, Brežice, vozniš-
ko dovoljenje, št. 4303. p-51026

Breg Slavica, Šolska 8, Lovrenc/Pohor-
je, spričevalo Gostinske šole, letnik 1977.
m-1223

Brezovnik Rudolf, Ruplova 19, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. 58894.
m-1258

Brglez Vojka, C. Proletarskih brigad 60,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
95587. m-1347

Brkan Jozo, Ul. talcev 8, Koper, ma-
loobmejno prepustnico št. AI 60968.
g-51481

Brkič Ivana, Postojna, vozniško dovolje-
nje. p-51132

Brodarič Sabina Marjana, Kozine 54,
Novo mesto, spričevalo Srednje ekonom-
ske šole, šolsko leto 1996/97. g-51102

Brvar Amalija, Topniška 45, Ljubljana,
osebno izkaznico, ser. št. 6401. s-51018

Bukovec Mario, Prvačina 197, Nova Go-
rica, vozniško dovoljenje, kat. EFGH, št.
2009. g-51366

Bulajić Spasoje, Sončna pot 14, Vele-
nje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.

24776. p-51023
Butkovič Boris, Trebče 38, Bistrica ob

Sotli, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
15818. p-51206

Cah Igor, Črni Kal 32, Črni Kal, spriče-
valo Srednje ekonomske šole. g-51419

Cajnko Ivan, Celjska 4, Maribor, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. 27244. m-1327

Cartl Frančiška, Zg. Hajdina 53, Hajdi-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
5082, izdala UE Ptuj. g-51055

Ceferin Barbara, Kurirska pot 30, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
804507, št. reg. 36052, izdala UE Kranj.
g-51193

Celar Aleš, Trubarjeva cesta 1, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1191433, št. reg. 140598. s-51240

Cesar Janez, Potočna vas 27, Novo me-
sto, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
7746, izdala UE Novo mesto. g-51064

Cetinski Darko, Poklukarjeva ulica 78,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 190285. s-51179

Cijan Miran, Cesta na Markovec 10/a,
Koper, vozniško dovoljenje, št. 17650.
g-51131

Cilenšek Andrejka, Mavčiče 29, Mavči-
če, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1155344, št. reg. 44831, izdala UE Kranj.
s-51072

Cilenšek Andrejka, Mavčiče 29, Mavči-
če, osebno izkaznico, ser. št. AA 857532.
s-51073

Colja Liljana, Rubije 12, Komen, vozniš-
ko dovoljenje, kat. BGH, št. 13502, izdala
UE Sežana. g-51296

Cotič Borut, Gradnikove brigade 51, No-
va Gorica, vozniško dovoljenje. g-51033

Crnčič Gorazd, Cankarjeva 18, Lenart v
Slov. goricah, vozniško dovoljenje, kat. H,
št. 34414. m-1251

Culiberg Jurij, Cesta v Zgornji Log 62,
Ljubljana, potrdilo za voditelja čolnov, št.
02/13-1708/7-75. s-51136

Cuznar Bojan, Lipce 62, Blejska Dobra-
va, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
001101778. g-51199

Cvek Marko, Novljanska c. 10, Preddvor,
vozniško dovoljenje, št. 638109. g-51288

Cvetko Vincenc, Bobovo 19, Šmarje pri
Jelšah, vozniško dovoljenje, št. 15421.
p-51108

Cvetkovič Josip, Željne 64, Kočevje,
vozniško dovoljenje, št. 2393, izdala UE
Kočevje. g-51205

Čauševič Maja, Pelechova 35 Preserje,
Radomlje, spričevalo 3. razreda OŠ Radom-
lje. g-51358

Čemas Ivan, Kidričeva 18, Kranj, vozniš-
ko dovoljenje, kat. BCGH, št. S 734816,
št. reg. 32833. s-51397

Černe Miran, Delavska 23, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. 40932.
m-1220

Čiček Marija, Cirknica 25, Šentilj, za-
ključno spričevalo Trgovske šole v Maribo-
ru, letnik 1976. m-1210

Črnko Gorazd, Falska 7a, Ruše, indeks,
št. 83019135 EPF Maribor. m-1308

Čuhalev Mitja, Gubčeva ulica 6, Kranj,
diplomo STOGŠ Kranj, izdana leta 1990.
s-51287

Čujk Franjo, Šolska 52, Solkan, vozniš-
ko dovoljenje, izdala UE Nova Gorica.
g-51334

Čulap Vlasta, Vurnikova ulica 2, Ljublja-
na, zavarovalno polico št. 227243, izdala
Zavarovalnica Tilia d.d. Novo mesto.

s-51224
Čutorić Milan, Makedonska 39, Maribor,

zaključno spričevalo Šole kmetijske meha-
nizacije Maribor, šolsko leto 1979/80.
m-1383

Džomba Martin, Za spomenikom 11, Sol-
kan, vozniško dovoljenje, kat. GH. g-51369

Deželan Jože, Zloganje 38, Škocjan, li-
cenco za opravljanje prevozov, št.
001388/1489-LM 48/1997. s-51162

Debetič Simona, Panonska 5a, Maribor,
spričevalo o končani OŠ Martin Konšak.
m-1333

Della Pietra Patricija, Beli križ 54, Porto-
rož, delovno knjižico. g-51428

Dečman Igor, Cesta Kozjanskega odre-
da 47, Šentjur, spričevalo 1. letnika Šolski
center Celje, šolsko leto 1995/96. m-1409

Dobrijević Zoran, Smetanova 18, Mari-
bor, spričevalo SKSMŠ v Mariboru, letnik
1980. m-1241

Dobrin Katja, Zapoge 32c, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1076012, reg. št. 211184, izdala UE Ljub-
ljana. s-51416

Dobrin Lučka, Zapoge 32c, Vodice, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1214791. s-51140

Dobrin Lučka, Zapoge 32c, Vodice,
osebno izkaznico, ser. št. AA 1319901.
s-51141

Domiter Vitoslava, Grajski trg 14, Fram,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 97821.
m-1335

Dovečar Miran, Ptujska c. 21a, Miklavž
na Dravskem polju, spričevala 1., 2., 3.
letnika Živilske šole v Mariboru. m-1402

Draksler Franc, Temarje 13, Celje, listi-
no. p-51130

Drame Melita, Javerniška 17, Zgornja
Polskava, spričevalo 3. letnika SEŠ Mari-
bor, šolsko leto 1996/97. m-1292

Drašler Šimen Maksimiljan, Verd 8, Vrh-
nika, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
13834. s-51308

Drofenik Branko, Kidričeva ul. 64a, Mi-
klavž na Dravskem polju, vozniško dovolje-
nje, kat. BGH, št. 113755. m-1283

Drofenik Ciril, Vidmarjeva 8, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Gimnazije za odrasle,
izdano leta 1982. s-51005

Drolc Martina, Matije Blejca 16, Kam-
nik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
13737, izdala UE Kamnik. s-51169

Dugonik Milko, Milčinskega 22, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
73275. m-1364

Eberl Natalija, Kajuhova 2, Slovenske
Konjice, diplomo Srednje šole za gostins-
tvo in turizem v Mariboru, letnik 1986.
m-1227

Ernstschneider Marjan, Kersnikova 7,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 00281988, št. reg. 3297. s-51038

Faganelj Nataša, Ul. 9. septembra 247,
Šempeter pri G., osebno izkaznico.
g-51088

Ferluga Jasna, Slovenska cesta 9, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
101476, št. reg. 95727. s-51213

Fetahu Enver, Celovška 264, Ljubljana,
osebno delovno dovoljenje, št.
0424473277. s-51013

Filipič Igor, Jerovškova 6, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 100692.
m-1288

Filipović Slavko, Šifrerjeva ulica 17, Ljub-
ljana, zavarovalno polico št. 00.
101118561, izdala Zavarovalnica Sloveni-
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ca. s-51417
Fišer Dejan, Stara pot 3, Orehova vas,

vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 101079.
m-1229

Flis Marija, Bukovica/Vodicah 22, Vodi-
ce, spričevalo o končani šoli smer konfek-
cijski modelar, izdala Srednja tekstilna šola
v Mariboru leta 1980 na ime Štupar Marija.
s-51126

Fortuna Marija, Štefanova ulica 14, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, ser. št, AA 307911.
s-51091

Fortuna Marija, Štefanova ulica 14, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
841118, št. reg. 152588. s-51092

Fruk Marjana, Luke Kruniča 1, Miklavž,
spričevalo 3. semestra nemškega jezika,
izdano leta 1985 Andragoški zavod Mari-
bor. m-1407

Fujs Jorgovanka, Polanškova ulica 11,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 566286.
s-51407

Furlanič Ermina, Sp. Škofije 239, Škofi-
je, maloobmejno prepustnico št. AI 32732,
izdala UE Koper. g-51480

Gaberc Živka, Ul. 5. prekomorske 17,
Ptuj, diplomo Upravno administrativne šole
Ptuj, izdana leta 1984. m-1313

Gaberščik Luka, Gradnikove brigade
29, Nova Gorica, vozniško dovoljenje.
g-51043

Gabrič Gordana, Titova cesta 90, Seno-
vo, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
17222. p-51004

Gabrovec Suzana, CMD 10, Ptuj, za-
ključno spričevalo 4. letnika Srednje zdravs-
tvene šole v Mariboru, šolsko leto 1982/83.
m-1370

Gajič Milan, Štepanjska 8a, Ljubljana,
osebno izkaznico, ser. št. AA 1830619.
s-51093

Galvič Darija, Oljčna pot 33 E, Koper,
vozniško dovoljenje, št. 7021. g-51363

Ganziti Jelka, Streliška ulica 27A, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
890072, št. reg. 50820. s-51145

Gaši Ilmija, Kotnikova co 5/3, Ljubljana,
osebno delovno dovoljenje, št.
0424473275. s-51014

Geci Njazi, Čevljarska 17, Koper, delov-
no knjižico. g-51194

Gerečnik A., Volkmerjeva 21, Ptuj, spri-
čevalo 2. in 3. letnika. p-51002

Gimpelj Andrej, Kandijska 77, Novo me-
sto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
31090, izdala UE Novo mesto. p-51324

Gjoršek Leopold, Delpinova 14, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje. g-51089

Glasenčnik Marko, Sp. Razbor 18, Pod-
gorje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
12654. g-51445

Glavič Darija, Oljčna pot 33E, Koper,
osebno izkaznico. g-51362

Glušič Ivan, Kaplja vas 11, Tržišče, de-
lovno knjižico, reg. št. 6109. p-51126

Gogič Jana, Ob potoku 15, Novo me-
sto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
31101, izdala UE Novo mesto. g-51451

Goleš Miran, Levstikova 14, Trebnje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
564281, št. reg. 9305. s-51067

Gomboc Igor, Laznica 50, Limbuš, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 104519.
m-1322

Gorenčič Mihael, Podgrad 16, Gornja
Radgona, spričevalo 3. letnika Srednje kme-
tijske šole Maribor, letnik 1997. m-1253

Goršak Boris, Komendska Dobrava 9,
Komenda, vozniško dovoljenje, kat. BGH,

št. 192285. s-51236
Gorše Jure, Brodarjev trg 5, Ljubljana,

vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1244070, št. reg. 223044. s-51097

Gorše Jure, Brodarjev trg 5, Ljubljana,
osebno izkaznico, ser. št. AA 1061505.
s-51164

Gosnik Uroš, Tepanjski vrh 9b, Sloven-
ske Konjice, indeks Teh. fakultete, št.
29000184. m-1216

Goznik Viktorija, Rogoznica 3, Voličina,
zaključno spričevalo Srednje kmetijske šo-
le v Mariboru, šolsko leto 1980/81.
m-1334

Grželj Marko, Lokev 50, Lokev, vozniš-
ko dovoljenje, kat. H, št. 15538, izdala UE
Sežana. g-51130

Grabrovec Ksenija, Kidričeva 7, Kočev-
je, spričevalo 2. letnika Srednje tekstilne
šole. g-51034

Gradišnik Gregor, Črnova 40a, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
579938. p-51016

Gračner Franci, Poštno ležeče, Sečov-
lje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
11356. g-51229

Gregorinčič Roman, Majcingerjeva 1,
Maribor, indeks Fakultete za kemijo in ke-
mijsko tehnologijo, št. 93410642. m-1239

Gregorčič Marija, Studenčice 19, Med-
vode, spričevalo o zaključnem izpitu Poklic-
ne gostinske šole Milana Majcna, izdano
leta 1973, na ime Mrak Marija. s-51002

Gregorčič Matej, Ulica Bratov Učakar 98,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 516037, št. reg. 192514. s-51313

Greif Ivan, Planina 25, Fram, spričevalo
o zaključnem izpitu Vinarsko sadjarske šole
Svečina, šolsko leto 1960/61. m-1304

Grgić Klemen, Na Jelovcu 25, Kamnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 113947.
m-1218

Grilc Janko, Kranjska ul. 6, Radovljica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 25204.
g-51053

Gruden Jože, Dolenjska cesta 459,
Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 140104, št. reg. 109771. s-51370

Grudnik Milena, Norberta Vebra 10, Ru-
še, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6584.
m-1301

Grum Jernej, Preglov trg 3, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 514719,
št. reg. 192157. s-51036

Guzej Borut, Župetinci 7, Lenart, vozniš-
ko dovoljenje, kat. BCEFGH, št. 1121332.
m-1303

Gvozdanović Dunja, Topniška ulica 62,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 353771, št. reg. 190260. s-51025

Gvozdanović Dunja, Topniška ullica 62,
Ljubljana, osebno izkaznico, ser. št.
438088. s-51026

Hacin Vojko, Bukovčeva 1, Radomlje,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
944238, reg. št. 21232. s-51312

Hari Aleksandra, Gregorčičeva 47, Mur-
ska Sobota, vozniško dovoljenje, št. 22461.
p-51129

Hasić Enis, Cesta zmage 49, Zagorje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1243396. s-51279

Hauko Štefan, Vanetina 6, Lenart, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 199084.
m-1403

Hauptman Jožef, Usnjarska cesta 6,
Šmartno pri Litiji, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 1035421. s-51311

Hauptman Marjeta, Betnavska 131, Mari-

bor, izpit za trgovskega poslovodjo. m-1252
Hauptman Mojca, Kresnice 6, Kresnice,

vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
133317. s-51004

Hauptman Simon, Šober 3, Zgornja Kun-
gota, vozniško dovoljenje, kat. BAGH, št.
99328. m-1371

Heath Drugovič Saša, Razlagova 11c,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
30234. p-51315

Herga Uroš, Kidričeva 3/b, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 102682.
m-1309

Hladnik Lidija, Pševska 21, Kranj, oseb-
no izkaznico, št. AA 1253611. g-51263

Hodnik Nataša, Kardeljeva 51, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 101932.
m-1282

Hojnik Ivan, Hlapovci 10, Juršinci, za-
ključno spričevalo Ekonomske srednje šole
Ptuj, šolsko leto 1982/83. m-1250

Horvat Dejan, Kolodvorska 7, Kočevje,
vozniško dovoljenje, št. 11750, izdala UE
Kočevje. g-51348

Horvat Gregor, Pernica 46, Pernica, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEFGH, 93201.
m-1320

Hoxha Hysen, Kotnikova Co 5/3, Ljub-
ljana, osebno delovno dovoljenje, št.
0424473354. s-51015

Hočevar Ivanka, Na jami 7, Ljubljana,
osebno izkaznico, ser. št. AA 458362.
s-51146

Hočevar Janez, Dornice 7a, Vodice, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCDEFGH, št. S
23563, št. reg. 36378. s-51316

Hočevar Janez, Dornice 7a, Vodice,
službeno izkaznico, št. 215, izdal LPP Ljub-
ljana. s-51317

Hočevar Jože, Nazorjev trg 3, Koper,
zavarovalno polico, št. 0531561. g-51349

Hribar Boris, Trg Dušana Kvedra 2, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
44368. m-1324

Hrovat Damjan, Tesovnikova 19, Ljublja-
na, osebno izkaznico, ser. št. AA 1198567.
s-51040

Hrovat Damjan, Tesovnikova ulica 19,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 02566, št. reg. 152412. s-51122

Hrovat Maja, Vrhovci C. XXVI 12, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
105214, št. reg. 160638. s-51110

Hvala Bojan, Ponikve 81, Slap ob Idrijci,
vozniško dovoljenje, št. S 694622, izdala
UE Tolmin. g-51108

Hvala Bojan s.p., Ponikve 81, Slap ob
Idrijci, sklep o podelitvi licence za opravlja-
nje prevoza v cestnem prometu, št.
00097311048-ZR65/1997. g-51117

Hvalec Andrej, Štrekljeva 58, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 948827.
m-1267

Igerc Petra, Trgovišče 63, Velika Nede-
lja, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9724.
g-51328

Ivanović Suzana, Kumrovška ulica 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 566691, št. reg. 175353. s-51096

Ivanović Uroš, Rusjanov trg 10, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
239499, št. reg. 187731. s-51212

Ivančič Robert, Stresova 2/a, Kobarid,
vozniško dovoljenje, št. S 122377, izdala
UE Tolmin. g-51200

Jakopič Uroš, Ul. Bratov Učakar 108,
Ljubljana, osebno izkaznico, ser. št. AA
1022693. s-51101

Jakša Špela, Orehovlje 15a, Kranj,
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osebno izkaznico. g-51065
Janžič Maks, Ptujska 98, Miklavž na

Dravskem polju, zaključno spričevalo Šol-
skega centra TAM, letnik 1977. m-1242

Jankovič Bojan, Starše 92c, Starše, vozniš-
ko dovoljenje, kat. BGH, št. 87519. m-1240

Jenko Radovan, Švabova 6, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. B, št. 23185, izdala
UE Celje. s-51339

Jeraj Majda, Mavčiče 98, Mavčiče, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 286586,
št. reg. 20512, izdala UE Kranj. p-51196

Jerebic Aleksandra, Lipa 43, Beltinci,
študentsko izkaznico z vpisno št.
19324173. s-51406

Jeretina Kristjan, Polje 16, Zagorje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 684529.
s-51387

Jesenek Bogdan, Račka 42, Orehova
vas, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
97869. m-1271

Jesenek Ferdinand, Moša Pijade 2, Ma-
ribor, spričevalo o zaključnem izpitu Teh-
nično, elektro, strojne in tekstilne šole Mari-
bor, izdano leta 1975. m-1323

Jezeršek Janez, Hotavlje 3, Gorenja vas,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 23675,
izdala UE Škofja Loka. s-51153

Jovanovič Aleksander, Dvorakova 1, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
86210. m-1269

Jovič Gorazd, Tomšičeva 51, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, št. 14613.
g-51039

Južna Franc, Zlateče 2a, Šentjur, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. 5367.
p-51142

Jurca Janez, Pot za Brdom 5, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 42600,
št. reg. 14132. s-51214

Jurca Janez, Pot za Brdom 5, Ljubljana,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čol-
nov, št. 02/13-2815-94. s-51202

Jus Matevž, Ronkova 38, Slovenj Gra-
dec, indeks, št. 29005987 Univerze v Ma-
riboru. m-1265

Justin Jože, Krivec 3, Ljubljana, vozniš-
ko dovoljenje, kat. ABGH, št. 136261, S
814422, izdala UE Ljubljana. s-51375

Kac Vladimir, Ronkova 7, Maribor, izja-
vo o ustreznosti vozila, št. A0191415.
m-1298

Kadivec Marija, Britof 403, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 736240,
št. reg. 21007, izdala UE Kranj. g-51049

Kaitović Zoran, Štrekljeva 68, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 105018.
m-1244

Kalušnik Rok, Slovenska 24, Mengeš,
vozniško dovoljenje, kat. H, št. S 1174906,
št. reg. 29819. s-51335

Kapun Alenka, Bojtina 21, Šmartno na
Pohorju, zaključno spričevalo Srednje
kmetijske šole, šolsko leto 1996/97.
m-1270

Kastelic Janez, Drnovo 30, Leskovec,
vozniško dovoljenje. p-51113

Kekec Albin, Frankolovska 4, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. 76861.
m-1388

Kepic Matjaž, Srednje Gameljne 14,
Ljubljana, zavarovalno polico št.
00101102873, izdala Zavarovalnica Slove-
nica. s-51441

Kerin Vida, Podbočje 11, Podbočje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 7400.
p-51141

Kirčka Zoran, Zolajeva 13, Maribor, za-
ključno spričevalo Učnega centra, let-

nik1980-81. m-168
Kitak Doroteja, Trg 17, Rogatec, vozniš-

ko dovoljenje, št. 18234. p-51034
Kišek Saša, Kolenov graben 5, Radeče,

vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11729,
izdala UE Laško. p-51120

Klajnčar Robert, Cesta 1. maja 59,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1115970, št. reg. 47000, izdala UE
Kranj. g-51359

Klampfer Zora, Visoko 49, Visoko, voz-
niško dovoljenje, št. 30434. g-51347

Klemenčič Anton, Limbuška 22, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
23770. m-163

Klepec Jela, Reboljeva ulica 2, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. 535979, izdala
Zavarovalnica Tilia. s-51185

Kljajič Alma, Ruparjeva 8, Jesenice, pre-
klic preklica vozniškega dovoljenja, objav-
ljenega v Uradnem listu RS, št. 50/98,
g-50205. g-51418

Klobučar Jože, Pestotnikova 28, Kranj,
vozno karto na relaciji Mlaka–Iskra.
g-51204

Klobučar Jože, Pestotnikova 28, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1056199, št. reg. 45982, izdala UE Kranj.
g-51201

Kmetič Lovrenc, Zg. Duplek 104, Spod-
nji Duplek, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 103443. m-1346

Knaflič Anton, Cankarjeva 12, Radovlji-
ca, osebno izkaznico, ser. št. AA 514366.
s-51320

Kobal Maja, Klunova 14, Ljubljana, de-
lovno knjižico. s-51258

Kobula Andrej, Betnavska c. 85b, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
88818. m-1235

Kocbek Vida, Zgornja Velka 5b, Zgornja
Velka, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
849. m-1259

Koci Peter, Maroltova ulica 10, Ljublja-
na, indeks Fakultete za gradbeništvo in geo-
dezijo, št. 26102686, izdan leta 1996.
s-51425

Kocjančič Andrej, Gradnikova ul. 1,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1033202, št. reg. 45507, izdala UE Kranj.
g-51048

Kodranov Aleksej, Podbrdo 58, Podbr-
do, osebno izkaznico, ser. št. AA
000862686. g-51196

Kogovšek Bernard, Notranjska cesta 45,
Vrhnika, preklic preklica vozniškega dovo-
ljenja, objavljenega v Uradnem listu RS, št.
22/98, s-22180. s-51453

Kolar Peter, Maistrova 1, Celje, listino.
p-51027

Kolarič Fredi, Zg. Žerjavci 68, Lenart v
Slov. goricah, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 7524. m-1215

Kolednik Ivanka, Pri Habakuku 90a, Ma-
ribor, spričevalo 8. razreda OŠ Slavko Šlan-
der, letnik 1972. m-1314

Kolenc Kazimir, Lendavske Gorice 663,
Lendava, zavarovalno polico, št. 0486271.
p-51131

Koletnik Sabina, Cesta 14. divizije 11,
Maribor, spričevalo OŠ Tone Čufar, letnik
1978. m-1231

Koletnik Vlado, Rimska ploščad 1, Ptuj,
osebno izkaznico, št. AA 778821. g-51210

Konščanski Vesna, C. v Laško 30/a, Ce-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
24429. g-51430

Končina Helena, Tbilisijska 30, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S

845223, št. reg. 136211. s-51301
Koprivec Jana, Obirska 16, Ljubljana,

osebno izkaznico, ser. št. AA 1865625.
s-51123

Koprivnikar Marko, Beblerjev trg 1, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, ser. št. AA
1060976. s-51019

Kopčar Mitja, Šalara 15, Koper, vozniš-
ko dovoljenje, št. 27300, izdala UE Koper.
g-51050

Kordigel Jurij, Trg Dušana Kvedra 14,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
30582. m-1312

Koren Anton, Koroška 77, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 81836.
m-1404

Koren Branko, Jurčeva ulica 18, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
846918, št. reg. 131940. s-51022

Koren Leopold, Goriška ul. 18, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABCDFGH, št.
24545. m-1277

Koren Patricija, Triban 14 A, Koper, voz-
niško dovoljenje, št. 19844. g-51343

Kores Mitja, Mladinska 25, Miklavž na
Dravskem polju, zavarovalno polico, št.
512054. m-1237

Korošec Marko, Adamičeva ulica 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 690178, reg. št. 196016, izdala UE Ljub-
ljana. s-51464

Korošec Romana-Hrženjak, Mariborska
49a, Ptuj, spričevalo 4. letnika Gimnazije
Miloša Zidanška Maribor. m-1286

Kos Antonija, Trebinjska 1, Ljubljana,
osebno izkaznico, ser. št. AA 1225930.
s-51078

Kos Martin, Podkraj 31a, Hrastnik, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 6886.
g-51364

Kos Martin, Virmaše 112, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, št. RV-5293, izdala
Občina Škofja Loka. g-51440

Kotnik Marko, Poženelova 1, Laško, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 737658,
izdala UE Laško. p-51014

Kovačevič Bosislav, Cesta Jaka Platiše
17, Kranj, spričevalo 2. letnika Srednje tr-
govske šole Kranj. g-51129

Kovačevič Miroslav, C. 1. maja 92, Je-
senice, spričevalo 1., 2. in 3. letnika
PKMEŠ Jesenice, za leta 1978 do 1981.
g-51420

Kovačevič Nedjo, Prušnikova 29, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1189037, št. reg. 143973. s-51272

Kovačič Alen, Vurbek 53, Spodnji Du-
plek, spričevalo 3. letnika Srednje ekonom-
ske šole Maribor, šolsko leto 1996/97.
m-1225

Kovačič Darijan, Travniška 14, Beltinci,
vozniško dovoljenje, št. 36052. p-51104

Kovačič Darja, Zameško 21, Šentjernej,
spričevalo 2. letnika Srednje tekstilne šole,
šolsko leto 1996/97. g-51046

Kovačič Valerija Branka, Jakčeva 33,
Ljubljana, osebno izkaznico, ser. št. AA
1326022. s-51037

Kovačič Vera, Bevkova 22, Ankaran, in-
deks Pravne fakultete, št. 71097212.
m-1369

Košan Mirko ml., Hosta 7, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje. g-51446

Kočila Marjan, Lendavska 45B, Murska
Sobota, vpisni list za čoln, št.
0203/1251/91 za čoln Maestral H 50F.
g-51134

Krajnc Robert, Ul. Bratov Greif 30, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
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88110. m-1351
Krajšek Marko, Pegamova ulica 4, Ljub-

ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
389811, reg. št. 92580, izdala UE Ljublja-
na. s-51470

Kralj Mojca, Pri pošti 1, Limbuš, vozniš-
ko dovoljenje, kat. BGH, št. 103095.
m-1378/A

Krall Miha, Fabianijeva ulica 23, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1251682, št. reg. 224301. s-51095

Kramar Niko, Letoviška pot 20, Porto-
rož, zaključno spričevalo Poklicne kovinar-
ske šole TAM Maribor, izdano leta 1971.
m-1406

Kravanja Gregor, Cesta na Urh 37, Do-
brunje, osebno izkaznico, ser. št. AA
1062130. s-51030

Kravanja Gregor, Cesta na Urh 37, Do-
brunje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 1212692, št. reg. 221168. s-51031

Krelj Stanislav, Clevelandska ulica 49,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 53851, S 585450, izdala UE Ljubljana.
s-51223

Krepek Jožica, Bratov Greifov 14, Mari-
bor, zaključno spričevalo Srednje šole za
trgovinsko dejavnost Maribor, letnik 1986.
m-1248

Kristan Anton, Obirska ulica 27, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
410928, št. reg. 83562. s-51256

Krmac Andrej, Arjol 3, Koper, vozniško
dovoljenje, št. 40719. g-51051

Krneža Fridolin, Turnerjeva 2, Rače, de-
lovno knjižico, reg. št. 17849. m-1382

Kroflič Marjan, Na otoku 3, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 20999.
p-51311

Kropivnik Mateja, Bognarjeva pot 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1025748, št. reg. 175673. s-51166

Kropivšek Štefka, Ruške čete 12, Ruše,
zavarovalno polico, št. 145534, izdala Za-
varovalnica Adriatic. m-1395

Kršlin Stanka, Piršenbreg 49, Globoko,
spričevalo 2. letnika SŠ Sevnica, šolsko le-
to 96/97. g-51175

Kuhar Robert, Japljeva ulica 21, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
928766, št. reg. 167024. s-51226

Kuklec Edi, Majaronova ulica 12, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
108670, S 931043, izdala UE Ljubljana.
s-51374

Kum Danijel, Podhosta 27a, Dolenjske
Toplice, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
št. 25369, izdala Občina Novo mesto.
s-51427

Kump Magda, Pražakova ulica 18, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
243710, reg. št. 111637, izdala UE Ljub-
ljana. s-51424

Kunej Drago, Tomažičeva 46, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1134954, št. reg. 216043. s-51160

Kunej Drago, Tomažičeva 46, Ljubljana,
indeks Akademije za glasbo-podiplomski
študij. s-51161

Kupljen Slavko, Panonska ul. 5/a, Mari-
bor, spričevalo OŠ Fram, šolsko leto 1971
do 1979. m-1355

Kučan Tomaž, Cankarjeva 6, Radovlji-
ca, spričevalo 8. razreda OŠ. g-51206

Kšela Bogoljub, Mariborska cesta 28, Sve-
ta Trojica, potrdilo o usposobljenosti za vodi-
telja čolnov, št. 02-13-523/28-78. s-51177

Langus Mateja, Breg 161, Žirovnica,
spričevalo 3. letnika, šolsko leto 1995/96.

g-51295
Lavrič Marija, Retje 24, Loški potok, voz-

niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 2085.
s-51209

Lazar Romi, Vanganel 30A, Koper, voz-
niško dovoljenje, kat. B, št. 29699.
g-51119

Lazič Ksenija, Trg Dušana Kvedra 8, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
81913. m-1353

Laznik Pavel, Stenica 43, Vitanje, voz-
niško dovoljenje, kat. B, št. 7676. p-51011

Lederer Boštjan, Štrikljeva 36, Maribor,
spričevalo 8. razreda OŠ Slave Klavore, šol-
sko leto 1995/96. m-1352

Ledinek Jožica, Šmarna gora 4, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S141575, reg. št. 134435, izdala UE Ljub-
ljana. s-51457

Lelja Uroš, Kidričeva c. 15, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 19766.
s-51273

Lemut Majda, Jadranska 16/c, Ankaran,
zaključno spričevalo Ekonomske šole Ko-
per, izdano na ime Obad Majda. g-51057

Lesjak Stanislava, Trg v Gozd 3, Ivančna
Gorica, indeks ŠC Josip Jurčič, izdan na
ime Slapničar Stanislava. g-51128

Leskovar Mihaela, Vinska Gorica 9, Dobr-
na, vozniško dovoljenje, št. 42742. p-51019

Leš Darjan, Tuškova 27, Maribor, diplo-
mo Srednje upravno administrativne šole
Maribor, izdana leta 1986. m-1297

Lisja Mitja, Lackova 148, Limbuš, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. 95495.
m-1310

Lužnik Andrej, Titova 2, Jesenice, voz-
niško dovoljenje, št. S 1176402. g-51436

Majc Miha, Perčeva ulica 9, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
483111, št. reg. 118596. s-51307

Maljuna Maja, Seidlova 34, Novo me-
sto, indeks, št. 71091294 Pravne fakultete
Maribor. m-1330

Mandl Alojz, Brdinje 125, Ravne na Ko-
roškem, osebno izkaznico, št. AA 1269187.
g-51219

Maraž Emil, Rozmanova 4b, Ilirska Bi-
strica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 10042, izdala UE Ilirska Bistrica. s-51138

Marinko Gregor, Knezov štradon 67,
Ljubljana, zavarovalno polico, št.
00101103298, izdala Zavarovalnica Slove-
nica. s-51144

Marič Alojz, Rogašovci 44, Rogašovci,
spričevalo 3. letnika Kmetijske šole, izdano
leta 1997. m-1255

Markočič Jožef, Šmartno 24, Kojsko,
vozniško dovoljenje. g-51042

Markun Janez, Šiška 29, Preddvor, de-
lovno knjižico. g-51422

Marušič Jakob, Trg Jožeta Srebrniča 1,
Solkan, indeks Filozofske fakultete v Ljub-
ljani. s-51250

Marčič Danilo, Zreče, vozniško dovolje-
nje, kat. BGH, št. 9787. p-51135

Matejek Črtomir, Veljka Vlahoviča 51,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
105096. m-1358

Matičič Marta, Glinškova ploščad 17,
Ljubljana, osebno izkaznico, ser. št. AA
92421. s-51172

Mavrič Marko, Vrtojbenska 69/A, Šem-
peter pri G., vozniško dovoljenje, kat. GHBF,
št. S 1037837, št. reg. 39312. g-51151

Mačus Jolanda, Pod Škabrijelom 2, No-
va Gorica, osebno izkaznico, št. AA
150772. g-51032

Mežnarić Irma, Janežičeva cesta 5, Ljub-

ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
645614, reg. št. 184539, izdala UE Ljub-
ljana. s-51461

Medič Sonja, Groharjeva ulica 16, Kam-
nik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10183. s-51178

Medved Dejan, Jurovski dol 99, Lenart,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 761494.
m-1311

Medved Igor, Polanškova ulica 6, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1103559, št. reg. 212892. s-51056

Medvešček Alenka, Ročinj 5B, Nova Go-
rica, študentsko izkaznico, izdala Pedagoš-
ka fakulteta. s-51147

Medvešček Milojka, Šmartno 71, Kojsko,
osebno izkaznico, št. AA 610594. g-51247

Merhar Igor, Savlje 76, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BCGH, št. S 293779,
št. reg. 148411. s-51024

Mesarič Marija, Ribniška 10, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 71007.
m-1408

Mesarič Sebastijan, Zgornje Gameljne,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 141613, reg. št. 183665, izdala UE Ljub-
ljana. s-51442

Metelko Mitja, Brezovica pri Trebelnem
9, Mokronog, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. S 000992013. s-51280

Mikov Dragomir, Ferkova 15, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 60695.
m-1233

Milčić Igor, Resljeva cesta 42, Ljublja-
na, indeks Filozofske fakultete, št.
18970463, izdan leta 1997. s-51465

Mirkovič Zoran, Cesta na Lenivec 10,
Sežana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
12781, izdala UE Sežana. g-51035

Mlakar Gorazd, Zg. Duplek 90/b, Spod-
nji Duplek, diplomo Srednje kovinarsko in
srojno metalurške šole Maribor, št.
I/2536/K, izdana leta 1990. m-1389

Mlaker Stanislav, Begova 32, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 40888.
m-1398

Mohar Janez, Sostrska cesta 2/e, Ljub-
ljana, zavarovalno polico s kuponi, št.
001057151, izdala Zavarovalnica Sloveni-
ca. s-51190

Mori Nataša, Hrastje 65, Limbuš, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 94275.
m-1361

Močnik Jože, Osek 10, Sveta Trojica,
potrdilo o znanju CPP. m-1261

Mrda Andrej, Igriška 25, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 108560.
m-1232

Mrzljak Marijan, Brodarjev trg 14, Ljub-
ljana, spričevalo 2. letnika Srednje šole teh-
nični strok in osebnih storitev, izdano leta
1995. s-51058

Mužar Zdenko, Rosalnice 25, Metlika,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
1356. g-51127

Mudrinić Zoran, Arnolda Tovornika 6, Ma-
ribor, študentsko izkaznico, št. 81513176.
m-1376

Muhič Doroteja, Bizjanova ulica 5, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
2218218310, št. reg. 173940. s-51378

Mujagič, Titova 1 a, Jesenice, delovno
knjižico. g-51361

Nadž Mirjana, Čentiba 480, Lendava, in-
deks Fakultete za šport. s-51386

Nadu Ksenja, Jelševec 2, Trebelno, štu-
dentsko izkaznico, št. 30010621. s-51384

Nemec Dušan, Slovenska 77, Središče
ob Dravi, osebno izkaznico, št. AA 320098.
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g-51243
Nemec Dušan, Slovenska 77, Središče

ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. 6693. g-51447

Nerat Aleksandra, C. v Skoke, Miklavž
na Dravskem polju, spričevalo o zaključne-
m izptu OŠ Dušana Flisa, šolsko leto
1996/97. m-1350

Neuvirt Franc, Malečnik 152, Maribor,
certifikat, št. 007859 za vožnjo, ki prevaža-
jo nevarne snovi. m-1238

Nižetič Tjaša, Liminjanska 79, Lucija,
Portorož, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
11627. g-51291

Novak Boštjan, Počehova 13, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. 83031.
m-1365

Novak Jure, Majaronova 4, Ljubljana, oseb-
no izkaznico, ser. št. AA 870744. s-51149

Novak Mateja, Habičeva ulica 16, Škof-
ljica, osebno izkaznico, ser. št. AA
1003184. s-51071

Novak Tina, Grahovo 5, Grahovo, delov-
no knjižico. p-51003

Novak Mateja, Habičeva ulica 16, Škof-
ljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
229444, št. reg. 143417. s-51070

Novoselnik Andrej, Ljubljanska 96, Ra-
če, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
102959. m-1345

Nučič Ivanka, Dobrava 52, Otočec, in-
deks Trgovske dejavnosti. g-51261

Obradovič Rosa, Klavčičeva ulica 8,
Kamnik, 22 delnic 2. emisije M banke, št.
00642223. s-51215

Obreza Marinka, Šentrupert 26, Šmart-
no v Rožni dolini, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 29765. p-51323

Oder Blaž, Ob gozdu 4, Mislinja, spriče-
vali 3. in 4. letnika in zaključno spričevalo
Gimnazije v Velenju. g-51297

Ogorevc Mihael, Gorazdova ulica 17,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 1036698,
izdala Zavarovalnica Slovenika. s-51106

Onič Bojan, Borova vas 25, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 100958.
m-1305

Orehek Jolanda, Stegne 7, Moravče, za-
ključno spričevalo, izdano na ime Presekar
Jolanda, šolsko leto 1976/77. g-51054

Orel Zvezdan, II. prekom. brigade 45/5,
Koper, vozniško dovoljenje. g-51052

Orešnik Roman, Dravska 7, Središče ob
Dravi, osebno izkaznico, ser. št. AA
158876. g-51341

Osenjak Franc, Pobrežje 4/a, Videm pri
Ptuju, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
26090, izdala UE Ptuj. g-51132

Otoničar Sabina, Križe, Križe, listino.
p-51134

Otorepec Karol, Volmajerjeva 4, Mari-
bor, spričevalo 3. letnika Ekonomske sred-
nje šole, letnik 1997. m-1211

Otrin Jože, Zaplana 38, Vrhnika, zavaro-
valno polico, št. 0553893, izdala Zavaro-
valnica Adriatic Koper. s-51305

Oven Katja, Tlake 32, Šmarje Sap, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 15270, izdala
UE Grosuplje. s-51377

Ovniček Klemen, L. Hrovata 5, Kranj,
osebno izkaznico. g-51195

Ovčar Matej, Arbajterjeva 10, Ptuj, spri-
čevalo Srednje šole za gostinstvo in turi-
zem, letnik 1997. m-1221

Porenta Miran, Ulica Jana Husa 84, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 844318, št. reg. 69858. s-51396

Panernik Marko, Dravinjska c. 62, Polj-
čane, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.

20138, izdala UE Kranj. g-51220
Pangerc Matej, Gorenjska 3c, Bled, voz-

niško dovoljenje, kat. BGH, št. 22869.
g-51090

Panić Milan, Preglov trg 12, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1107086, št. reg. 211499. s-51217

Pančin Miha, Toropolje 17, Planina, za-
ključno spričevalo SŠGT Celje, izdano leta
1997. m-1393

Pančur Jure, Cesta na mesarico 3, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1215680, št. reg. 220046. s-50101

Pančur MIhael, Dobrepolje 17, Planina
pri Sevnici, delovno knjižico p-51204

Papež Vesna, Hajdoše 29c, Hajdina, za-
ključno spričevalo Srednje tekstilne šole
Maribor, letnik 1997. m-1302

Paradiž Boštjan, Pražakova ulica 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 931430, št. reg. 83292. s-51001

Paulič Vesna, Činžat 38, Fala, spričeva-
lo 2. letnika Srednje trgovske šole v Mari-
boru, letnik 1997. m-1362

Pavlin Peter, Kija 25, Šentjernej, zaključ-
no spričevalo 3. letnika Gostinske šole No-
vo mesto, izdano leta 1993. s-51423

Pavlič Marjeta, Šolska ul. 13, Muta, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 2268.
p-51125

Pavlič Zdenka, Varlovo naselje 5, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
57145. m-1321

Pašić Boris, Živinozdravska ulica 3, Ljub-
ljana, letno spričevalo Šole za prodajalce,
izdano 8. 6. 1981. s-51069

Pašič Boris, Živinozdravska ulica 3,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Veljka
Vlahoviča v Ljubljani, izdano leta 1980.
s-51027

Perme Borut, Grmada 7, Trebnje, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
519966, št. reg. 7363. s-51104

Perme Igor, Kebetova ulica 8, Medvo-
de, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
815014, št. reg. 131542. s-51184

Perpar Gregor, Glogovica 14a, Šentvid
pri Stični, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 16797/98. g-51120

Pervanje Borut, Trg Prekomorskih bri-
gad 7, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 931361, št. reg. 82496.
s-51211

Petelin Danijela, Pod anteno št. 5, Por-
torož, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
11579, izdala UE Piran. g-51439

Peterle Stanko, Cikova 10, Trebelno,
certifikat za prevoz nevarnih snovi, št.
004778, izdan 25. 1. 1997. g-51047

Peterlin Marjana, Mestni log V/5, Ko-
čevje, vozniško dovoljenje, št. 2307, izdala
UE Kočevje. g-51431

Peternel Jože Simona, Gregorčičeva 16,
Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. BCF-
GH, št. S 11541. s-51170

Petkovšek Aleksander, Hotedršica 51,
Logatec, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
71, izdala UE Logatec. s-51482

Petretič Mladen, Nanoška ulica 5, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1252555, reg. št. 217354, izdala UE Ljub-
ljana. s-51415

Petrovič Ivan, Prešernova 4, Lenart v
Slov. goricah, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 7132. m-1296

Pezdevšek Sergej, Cesta na Grad 56,
Celje, vozniško dovoljenje. p-51006

Peša Dejan, Rapočeva 18, Maribor, spri-
čevalo OŠ Angel Besednjak Maribor, leta

1991/92. m-1411
Peček Polonca, Igriška ulica 4, Ljublja-

na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
584514, reg. št. 130098, izdala UE Ljub-
ljana. s-51432

Pintar Gregor, Dražgoše 7, Železniki,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 16867,
izdala UE Škofja Loka. s-51099

Pirc Stojana, Jamska ulica 2, Mirna, pre-
klic študentske izkaznice, objavljeno v UL
RS, št. 46/98. s-51302

Pisanec Ljubomir, Fram 145, Fram, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 20207.
m-1275

Pistor Matej, Borova vas 15, Maribor,
indeks, št. 81449406 EPF Maribor.
m-1410

Planinc Sandra, Lesjakova 47, Maribor,
zaključno spričevalo OŠ Ludvika Pliberška
Maribor, šolsko leto 1996/97. m-1337

Planinšek Ljubica, Predilniška 10, Litija,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 84712,
izdala UE Litija. s-51405

Pleterski Irena, Pameče 274, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
11699. g-51354

Plečko Uroš, Rudarjevo 28, Črna na Ko-
roškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
14328. g-51232

Podharški Janja, Izletniška ulica 10, Ro-
gaška Slatina, študentsko izkaznico, izdala
Naravoslovno tehniška fakulteta v Ljubljani.
s-51028

Podpečan Igor, Selo pri Zagorju 64, Za-
gorje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
11610, št. S 12433441, izdala UE Zagor-
je. p-51330

Podržaj Marija, Brinje c. I/41, Grosup-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
5927, izdala UE Grosuplje. s-51466

Pogorevc Dejan, Morje 134, Fram, spri-
čevalo 3. letnika Kmetijske šole, izdano leta
1997. m-1256

Poljšak Milan, Za hribom 3, Trzin, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S
000503787, št. reg. 27301. s-51183

Pollak Jože, Selca 12, Selca, vozniško
dovoljenje, kat. BCFGH, št. 14625.
s-51233

Polše Leon, Milana Skrbinška 3, Mari-
bor, spričevalo o zaključnem izpitu ŽIŠ Ma-
ribor, letnik 1978. m-1230

Poplatnik Ivan, Podutiška cesta 54, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
S 654173, št. reg. 45492. s-51192

Potnik Barbara, Kovaška 12, Zreče, in-
deks, št. 61137969 Pedagoške fakultete
Maribor. m-1236

Povše Urška, Pot na Fužine 39, Ljublja-
na, študentsko izkaznico št. 18930308, iz-
dala Filozofska fakulteta. s-51479

Prassel Igor, Hrvatini 119a, Ankaran,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 23320.
s-51163

Pregl Borut, Bohova 17, Hoče, vozniš-
ko dovoljenje, kat. BCEGH, št. 94483.
m-1315

Prinčič Jožica, Kogoja 40, Nova Gorica,
osebno izkaznico, št. AA 62923. g-51253

Prinčič Vojko, Podgornikova ulica 1,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 734479, št. reg. 69809. s-51203

Prvinšek Borut, Celovška cesta 78, Ljub-
ljana, zavarovalno polico št. 0521645, iz-
dala Zavarovalnica Adriatic. s-51477

Pucer Dino, Bevkova 8, Ankaran, potrdi-
lo o usposobljenosti za voditelja čolnov, št.
02/13-2817/95. g-51235

Purgaj Ana, Sp. Žerjavci 6, Lenart, de-
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lovno knjižico, št. 8046. m-1396
Purthauser Klinar Ivana, Alpska 13, Bled,

vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9473.
p-51280

Pustotnik Branko, Javorje 4, Blagovica,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S
00944224, št. reg. 28574. s-51385

Pušnik Marjan Vladimir, Črešnjevc, Slo-
venska Bistrica, kopijo licence, št.
002690/3071-ZR 60/1997, izdana 13. 1.
1997. g-51265

Rajh Frančišek, Babinci 54, Ljutomer,
vozniško dovoljenje. p-51008

Rajkovič Janez, Rošpoh 153, Kamnica,
vozniško dovoljenje, kat. BCDEFGH, št.
9018. m-1378

Rajter Janko, Florjan 37, Gornji Grad,
vozniško dovoljenje. p-51115

Rajšp Dušan, Trnovska vas 62, Trnov-
ska vas, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
24728. g-51063

Rajšp Ivan, Selnica ob Muri 56, Ceršak,
spričevalo OŠ Zgornja Velka, letnik 1969.
m-1360

Rak Marjan, Sp. Gorče 9, Braslovče,
vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. S
1242026. p-51123

Rakič Srečko, Kvedrova 1, Koper, voz-
niško dovoljenje, kat. B, št. 20093.
g-51353

Raković Robert, Krekova 14, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 70051.
m-1380

Raković Robert, Krekova 14, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 70051.
m-1380

Ramič Mehmed, Novo naselje 21, Bi-
strica/Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 8361. m-1213

Ramšak Anemari, Na Jelovcu 32, Kam-
nica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
908057, št. reg. 73007. m-1413

Rant Gregor, Bodovlje 47, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, št. 21461. g-51066

Reberc Marta, Jelšane 22, Ilirska Bistri-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
000939494, izdala UE Ilirska Bistrica.

Repinc Boštjan, Tavčarjeva 6, Jesenice,
spričevalo 4. letnika SETS Radovljica.
g-51107

Repolusk Anica, Špičnik 22, Zgornja
Kungota, maturitetno spričevalo Trgovske
šole Maribor, letnik 1982. m-126

Repovž Leon, Kovačeva 6, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 47721.
m-1290

Resnik Lilijana, Ul. 1. avgusta 1, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S807895, št. reg. 22477, izdala UE Kranj.
g-51355

Ritonja Anton, Moravci 76, Mala Nede-
lja, listino. p-51001

Rožanc Domen, Partizanska c. 47, Škof-
ja Loka, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
26289, izdala UE Škofja Loka. s-51433

Robnik Andrej, Prežihova ul. 5, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu SERŠ, letnik
1994. m-1405

Rojko Davorin, Zg. Duplek 18/b, Spod-
nji Duplek, vozniško dovoljenje, kat. BC-
DEGH, št. 93483. m-1294

Rojko Dejan, Ul. Heroja Lacka 31, Le-
nart v Slov. goricah, vozniško dovoljenje,
kat. BHCH, št. 5702. m-1276

Rojs Miran, Mariborska 1, Lenart v Slov.
goricah, potrdilo o znanju CPP, št. 530.
m-1307

Rovtar Maruška, Kamnje 13, Dobravlje,
vozniško dovoljenje, št. 1132496.

g-51025
Rozina Patrik, Ulica Sallaumines 5b, Tr-

bovlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
9301. s-51012

Rozman Helena, Ul. Jožeta Japlja 16a,
Ljubljana, zavarovalno polico št.
00101118606, izdala Zavarovalnica Slove-
nica. g-51483

Rošec Alojz, Tomaž 9, Vojnik, vozniško
dovoljenje. p-51005

Rošer Slavica, Paka 55, Vitanje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 10319. p-51039

Roškarič Boštjan, Jareninski dol 30, Ja-
renica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
4855. m-1366

Rošker Boris, Beraničev 26, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 20096.
m-1280

Rulofs Željko, Nazorjev trg 4, Koper, de-
lovno knjižico. g-51257

Sajevic Mihael, Oljevek 22, Preddvor,
zaključno spričevalo Avtomehanske šole,
letnik 1962. g-51198

Sajko Maja, Ul. Pohorskega bataljona 6,
Maribor, spričevalo 2. letnika Srednje tr-
govske šole Maribor, šolsko leto 1996/97.
m-1377

Samaluk Jure, Medno 58, Ljubljana, di-
plomo Srednje šole za družboslovje in splo-
šno kulturo, izdana leta 1988. s-51061

Samec Alojz, Zagrebška 115, Ptuj, spri-
čevalo OŠ Markovci. m-1222

Sankovič Gina, Opekarniška cesta 12A,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
33006. p-51103

Savec Sašo, Izlake 60, Izlake, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S58615, izdala
UE Trbovlje. p-51105

Saviozzi Branka, Erjavčeva 8a, Dob, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S
00596867, št. reg. 21313. g-51133

Schaffer Jožef, Neveljska pot 13, Kam-
nik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
12569, izdala UE Kamnik. s-51414

Semenič Denise, Gornja Bistrica 156a,
Črenšovci, indeks, št. 81487785. m-1412

Sečki Valerija, Gregorčičeva 38, Piran,
delovno knjižico. g-51360

Sitar Peter, Kardeljeva 57, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. 59309.
m-1281

Sitar Tanja, Ul. Matije Blejca 8, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 14281.
s-51400

Sivec Rajtarič Irena, Korytkova ulica 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 847290, št. reg. 148583. s-51094

Skerbinšek Ivan, Trg revolucije 3, Sveta
Trojica, delovno knjižico, št. C 905202.
m-1319

Slapnik Slavica, Slapnik, Rečica ob Sa-
vinji, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
7338. p-51028

Slivniker Luka, Ul. Ane Ziherlove 6, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1215911, št. reg. 196495. s-51116

Smajlović Abdulah, Kovorska 57, Tržič,
vozniško dovoljenje, št. 17612. g-51352

Smajlovič Abdulah, Kovorska c. 57, Tr-
žič, osebno izkaznico. g-51267

Smajlovič Abdulah, Kovorska c. 57, Tr-
žič, vozniško dovoljenje. g-51268

Smešnik Frančipek, Breg 31, Loka pri
Zidanem mostu, vozniško dovoljenje, kat.
BF, št. 2472. p-51029

Smolič Rajko, Sp. Kanomlja 40, Spodnja
Idrija, vozniško dovoljenje, št. 3251. p-51109

Sodec Dušan, Zinica 2, Zgornja Korena,
spričevalo 3. letnika Srednje kmetijske šo-

le, šolsko leto 1995/96. m-189
Solar Irena, Poljane 12, Rečica ob Savi-

nji, zaključno spričevalo Gimnazije Celje,
izdano leta 1991. p-51143

Soldat Zlata, Clevelandska ulica 27,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 888197, št. reg. 79738. s-51080

Sosič Julijan, Jarška cesta 36a, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
444882, reg. št. 165903, izdala UE Ljub-
ljana. s-51467

Srenac Marsel, Moša Pijade 23/a, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
84136. m-1266

Srnovšek Matjaž, Žabjek 30, Trbovlje,
spričevalo, izdano leta 1978 OŠ Trbovlje.
g-51342

Stajnko Jan, Devova 3, Maribor, spriče-
valo 3. letnika Srednje ekonomske šole Ma-
ribor, šolsko leto 1996/97. m-1234

Stančič Stjepan, Borovljani 18, Borov-
ljani, zaključno spričevalo Poklicne gradbe-
ne šole v Ljubljani, izdano leta 1973.
s-51237

Staržišnik Dragica, Gorina 58, Muta, za-
ključno spričevalo, izdano leta 1981.
p-51007

Starič Mojca, Cerovec 7, Trebelno, za-
ključno spričevalo, izdano leta 1985.
g-51260

Stjelja Milan, Ob potoku 14, Brežice,
vozniško dovoljenje, št. 6088, izdala UE
Brežice. p-51024

Stojnić Saša, Kalanova ulica 7, Medvo-
de, spričevalo OŠ Preska Medvode.
s-51143

Strajkar Marjan, Vrh pri Šentjerneju 19,
Šentjernej, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 5603, izdala Občina Novo mesto.
g-51438

Strle Bernarda, Gradež 7, Turjak, zava-
rovalno polico, št. 0532277, izdala Zavaro-
valnica Tilia. s-51314

Strnad Dušan, Dolenje Selce 5, Dobr-
nič, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
9649. s-51401

Stupan Danica, Cesta na Gaj 38, Kamni-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
88012. m-1342

Sušec Mitja, Sr. Dolič 22a, Mislinja, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 14285.
g-51429

Svete Pavel, Jezero 97, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 43910,
reg. št. 34212, izdala UE Ljubljana. s-51437

Šalamon Peter, Sveti Jurij ob Ščavnici,
vozniško dovoljenje, št. 30482. p-51112

Šalej Bojan, Krožna pot 14, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. H, št. S 1219392,
št. reg. 32785. s-51329

Šali Marija Majda, Ulica Gubčeve briga-
de 128, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
ABGH, št. 139551, S 928781, izdala UE
Ljubljana. g-51044

Šaljič Milena, Ljubljanska 6, Maribor,
spričevalo 1., 2., 3., 4. letnika in maturitet-
no spričevalo Gimnazije Miloša Zidanška
Maribor. m-1328

Šauperl Lidija, Korčetova 13, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 75779.
m-1279

Šebenik Blaž, Rozmanova 2, Ljubljana,
osebno izkaznico, ser. št. AA 505275.
s-51142

Šebenik Sandi, Žabnica 26, Notranje
Gorice, osebno izkaznico, ser. št. AA
875089. s-51167

Šefman Janušek, Dergomaška 33, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
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S970333, št. reg. 13490. s-51294
Šenica Andrej, Pod Cvingarjem 29, Do-

lenjske Toplice, vozniško dovoljenje, št.
29285. g-51234

Šenk Jože, Hotemaže 4, Preddvor, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 360999,
št. reg. 25839, izdala UE Kranj. s-51298

Šerbinc Marija, Črešnjevc ob Dravi 20,
Selnica ob Dravi, zavarovalno polico, št.
470613. m-1392

Šinko Marko, Pijava Gorica 203, Škoflji-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
482066, reg. št. 191872, izdala UE Ljub-
ljana. s-51450

Širca Borut, Razgled 30, Piran, potrdilo
o usposobljenosti za voditelja čolnov, št.
02/13-2348/3-89. g-51174

Šivic Kaja, Čepelnikova ulica 5, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
140635, št. reg. 79607. s-51008

Škarabot Jožef, Strahinj 111A, Naklo,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
806252, št. reg. 2080, izdala UE Škofja
Loka. s-51152

Šket Viktor, Rožnodolska 4, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 8185.
m-1246

Škofič Darinka, Dogoška 108, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 111654.
m-1260

Škofič Dragica, Sp. Korena 38, Zgornja
Korena, indeks Srednje gostinske šole Ma-
ribor, šolsko leto 1990/91. m-1359

Škofič Robert, Sp. Korena 61, Zgornja
Korena, indeks Pravne fakultete, št.
71098578. m-1217

Škrabl Andreja, Senčna pot 12, Hoče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 78029.
m-1318

Škrilec Alenka, Gorička 74, Černelavci,
vozniško dovoljenje, št. 31985. p-51133

Škrinjar Leopold, Metava 68, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
6188. m-1401

Šmajdek Vid, Šalijeva 1, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
6082, izdala Občina Novo mesto. g-51449

Šmid Gorazd, Ul. Milke Volk 16, Oreho-
va vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
69934. m-1291

Šokčević Mirko, Ulica Bratov Praprotnik
21, Naklo, vozniško dovoljenje, kat. ABC-
DEGH, št. S 271973, reg. št. 21004, izda-
la UE Kranj. s-51463

Špan Janez, Jenkova 63, Maribor, vozniš-
ko dovoljenje, kat. BGH, št. 79286. m-1384

Špelič Bojan, Parecag 119, Sečovlje,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
2796. g-51345

Šraj Zvezdana, Ul. Ruške čete 14, Ru-
še, diplomo I. gimnazije Maribor, izdana le-
ta 1985. m-1363

Štajner Alojz, Beograjska 43, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. AGH, št. 9518.
m-1212

Štembal Mitja, Triglavska 14, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
944377, št. reg. 29677. s-51181

Štemberger Nadja, Gor. Košana 23, Ko-
šana, vozniško dovoljenje, kat. B, št. S
9595, izdala UE Postojna. g-51435

Štern Robert, Modrej 57a, Most na So-
či, delovno knjižico, reg. št. 13589.
g-51062

Štritof Jelka, Abramova ulica 20, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
448752, št. reg. 93770. s-51275

Štuhec Bogdan, Kapelski vrh 47, Ra-
denci, indeks, št. 81460274 Ekonomsko

poslovne univerze v Mariboru. m-1325
Šubelj Simona, Ulica Pariške komune 2,

Ljubljana, zavarovalno polico, št. 0521949.
s-51271

Šuhel Fani, Kajuhova 3, Laško, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. S 678105.
g-51259

Šukurica Svetlana, Preglov trg 1, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
848684, št. reg. 176981. s-51227

Šušteršič Martin, Malovaška ulica 39,
Brezovica, potrdilo o usposobljenosti za
voditelja čolnov, št. 02/13-660/71.
s-51304

Tell Barbara, Proletarska cesta 2, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje Upravno administartivne šole v Ljubljani,
izdano leta 1997. s-51368

Toman Vinko, Breg 22, Žirovnica, spri-
čevalo o zaključnem izpitu, izdano leta
1983. g-51344

Tratnik Ferdo, Šentjanž 94, Dravograd,
vozniško dovoljenje. p-51124

Trdin Marko, Kamnogoriška cesta 41,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1002235, št. reg. 148480. s-51180

Trobiš Aleš, Zaloška 83, Ljubljana, oseb-
no izkaznico št. AA 118373, izdala UE Ljub-
ljana. s-51125

Troha Sebastjan, Kocjanova 28, Kranj,
osebno izkaznico, št. AA 1360659.
g-51207

Trojar Luka, Ul. Jana Husa 3, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. S 931148, št. reg.
174293. s-51410

Trojner Nataša, Koroška 75, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 105345.
m-1343

Turk Borut, Kebetova ulica 31, Medvo-
de, delovno knjižico. s-51443

Turk Dejan, Rudarska 26, Kisovec, di-
plomo Gostinske šole. p-51313

Turković Hasid, Maistrova ulica 2, Litija,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
678582. s-51409

Turnšek Primož, Hajdoše 290, Ptuj,
osebno izkaznico, št. AA 818166. g-51254

Turudič Martin, Prešernova 12, Maribor,
spričevali 1. in 2. letnika Srednje ekonom-
ske šole v Mariboru, šolsko leto 1991/92
in 1992/93. m-1356

Turšič Stane, Kamnik pod Krimom 166,
Preserje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
24227, S 392297, izdala UE Ljubljana.
s-51413

Tušar Boža, Vojkova 2, Postojna, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 11616, iz-
dala UE Postojna. g-51448

Tušek Darko, Purga Bednj, Hrvaška,
spričevalo 3. letnika in spričevalo o zaključ-
nem izpitu Srednje kovinarske strojne šole,
šolsko leto 1991/92. m-1317

Ul Katja, Irgoličeva 20/b, Hoče, vozniš-
ko dovoljenje, kat. BGH, št. 114420, izdala
UE Maribor. m-1387

Uljančič Danijel, Kobilje 11, Dobrovnik,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
11144. p-51119

Urankar Nika, Trubarjeva 9, Mengeš,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
234472, št. reg. 16265. s-51382

Uranker Tanja, Prezrenje 11, Podnart,
spričevalo o zaključnem izpitu. g-51289

Urbanc Julija, Zadrečka cesta 19, Na-
zarje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
5854. p-51037

Urbanija Katarina, Vrečkova ulica 3,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
474584, št. reg. 41860, izdala UE Kranj.

s-51390
Urbanč Jože, Pušča 109, vozniško do-

voljenje, št. 25843. p-51012
Urlaub Milica, Ul. Šantolovih 23, Mari-

bor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
59845. m-1348

Vajs Ivan, Prvomajska 5/a, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 79771.
m-1293

Veingerl Janko, Robičeva, Limbuš, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. 59076.
m-1295

Veldin Gabrijel, Jelence 22, Pesnica pri
Mariboru, vozniško dovoljenje, kat. BCEF-
GH, št. 7432. m-1300

Velikonja Ljudmila, Titova 76, Jesenice,
zavarovalno polico, št. 409864, izdala Za-
varovalnica Tilia. g-51191

Venecija Andreja, Einspielerjeva 11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 999541, št. reg. 209543. s-51269

Verlak Marjan, Stojnci 112, Markovci,
potrdilo o znanju CPP, št. 2083, izdala UE
Ptuj. g-51421

Vidic Jurij, Jalnova ulica 50, Ljubljana,
kupone zavarovalne police, št. 0514672.
s-51020

Vidic Ksenija, Gregorčičeva ul. 29b, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
74584. m-1272

Vidmar Darko, Kalinškova ul. 20, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S114247,
št. reg. 27996, izdala UE Kranj. s-51189

Vidmar Matej, Zg. Bela 54, Preddvor, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S 810041,
reg. št. 23014, izdala UE Kranj. g-51452

Vidmar Tomaž Edvard, Trg komandanta
Staneta 5, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. 15888, S 888648, izdala UE
Ljubljana. s-51221

Vidovič Dejan, Borova vas 2, Maribor, di-
plomo SKSMŠ Maribor, letnik 1985. m-1249

Vigali Nada, Prekmurske čete 13, Mur-
ska Sobota, vozniško dovoljenje, št. 17855.
p-51138

Vigali Stanislav, Prekmurske čete 1, Mur-
ska Sobota, vozniško dovoljenje, št. 18111.
p-51137

Vilar Jernej, Ribniška 12, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 104629.
m-1368

Viler Boštjan, Kvedrova 1, Koper, voz-
niško dovoljenje. g-51365

Virant Marija, Dvorska vas 21, Velike Laš-
če, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
731294, št. reg. 172347. s-51075

Vivod Mojca, Malahorna 40 b, Oplotni-
ca, spričevalo 8. razreda OŠ Pohorskega
bataljona Oplotnica, letnik 1997. m-1344

Voglar Bojan, Griže 69, Griže, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 25716. p-51045

Vogrinc Jože, Ob gozdu 18, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BCGH, št. 67533.
m-1400

Vornjek Marko, Šmartno 225, Šmartno,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10951.
g-51218

Vočina Renata, Vukova 9, Miklavž na
Dravskem pol, indeks, št. 71085318 Prav-
ne fakultete v Mariboru. m-1381

Vrančič Andrej, Primožičeva ulica 1,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 186660, S 296263, izdala UE Ljublja-
na. s-51403

Vračič Roman, Spodnja Slemenska 14,
Lenart, vozniško dovoljenje, kat. BCEGHF,
št. 001052739. m-1339

Vrbanec Natalija, Delavska 12, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 91439.
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m-1224
Vreže Nataša, Nova vas 25e, Ptuj, štu-

dentsko izkaznico, št. 09960192, izdala Fa-
kulteta za pomorstvo in promet Piran.
m-1397

Vuga Maja, Kolodvorska 2b, Mengeš,
preklic študentske izkaznice, objavljeno v
UL RS, št. 50/98. s-51315

Wagner Snježana, Aljaževa ulica 33B,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 228999, št. reg. 157611. s-51111

Weldt Boštjan, Delavska 26, Ceršak,
spričevalo 3. letnika III. Gimnazije Maribor,
šolsko leto 1996/97. m-1226

Zajko Valdhuber Zvonka, Slatinski dol
23a, Zgornja Kungota, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. 4658. m-1332

Zakotnik Simon, Virmaše 23, Škofja Lo-
ka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
19168. s-51285

Zakrajšek Janez, Soteška pot 77, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 646755, št. reg. 60094. s-51274

Zalezina Stane, 1. maja 23, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7980.
g-51197

Zavodnik Mateja, Ponova vas št. 51,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.

1564, izdala UE Grosuplje. s-51376
Zbašnik Josip, Čabarska 11, Čabar, za-

ključno spričevalo EGŠC Nova Gorica, iz-
dano leta 1974. s-51340

Zelenjak Franc, Petrovičeva ulica 15,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 295859, št. reg. 8599. s-51176

Zemljič Jože, Črnogorska 10, Maribor,
zavarovalno polico, št. 518185, izdala Za-
varovalnica Adriatic. m-1394

Zlatnar Marko, Rutarjeva ulica 7, Ljublja-
na, spričevalo 4. letnika in maturitetno spri-
čevalo Gimnazije Šentvid, izdana leta 1979.
s-51103

Zorsko Srečko, Lovšečka vas 26, Polj-
čane, potrdilo o opravljenem izpitu, reg. št.
3935/97, ser. št. 17871. m-1284

Zupančič Josip, Glinškova ploščad 20,
Ljubljana, zaključno spričevalo Srednje
gradbene šole v Kranju. s-51249

Žaren Andrej, Zupančičeva 6, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1068846, reg. št. 28858, izdala UE Dom-
žale. s-51468

Žerdin Primož, Kamniška grapa 15,
Kamnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 90209. m-1386

Žerjal Miloš, Cesta na Markovec 53, Ko-
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per, vozniško dovoljenje, št. 13972. g-51350
Žganjar Marjan, Zagojiči 18, Gorišnica,

osebno izkaznico. g-51299
Žigon Janko, Vrtojba, Ul. 9. septembra

26, Šempeter pri G., homologacijski kar-
tonček, št. A 0236321, za vozilo Subaru
Impreza. g-51346

Žlindra Edo, Sr. vas 181, Šenčur, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
601920, št. reg. 27389, izdala UE Kranj.
g-51208

Žmauc Franc, Cankova 13, Cerkvenjak,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 95.
m-1228

Žmitek Aleš, Stara Fužina 10, Bohinjsko
jezero, delovno knjižico, izdala Občina Ra-
dovljica. g-51230

Žorž Jožefa, Povšetova 91, Ljubljana, oseb-
no izkaznico, ser. reg. št. 175014. s-51148

Žorž Milena Magdalena, Ziherlova 6,
Ljubljana, osebno izkaznico, ser. št. AA
202702. s-51173

Žuber Alen, Gradnikove brigade 19,
Nova Gorica, maturitetno spričevalo Sred-
nje lesarske šole, izdano leta 1991.
g-51290

Žugelj Tanja, Knafelčeva 6, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 102972. m-1247
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