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Evidenca statutov
sindikatov
Št. 121-10/98-08
Ob-5686
Upravna enota Kranj sprejme v hrambo
statut Območnega policijskega sindikata Gorenjske.
Sedež sindikata je v Kranju, Bleiweisova 3.
Statut sindikata je z dnem izdaje te odločbe vpisan v evidenco statutov sindikatov
pod zap. št. 153.
Št. 028-1/98-2
Ob-5687
V hrambo pri Upravni enoti Ptuj se vzamejo pravila osnovne organizacije sindikata
ZSSS MIR, d.o.o., Videm pri Ptuju 44.
Naziv pravil: pravila sindikata organizacije MIR, d.o.o., Videm pri Ptuju 44.
Ime sindikata: Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, osnovna organizacija
sindikata MIR, d.o.o., Videm pri Ptuju 44.
Sedež sindikata: Videm pri Ptuju 44.
Pravila, navedena v 1. točki tega izreka,
se vzamejo v hrambo z dnem izdaje te odločbe in se vpišejo v evidenco statutov pod
zap. št. 81.
Matična številka sindikata MIR, d.o.o.,
Videm pri Ptuju 44, je 1144995.
Št. 028-4/98
Ob-5727
Pravila sindikata Srednje šole tehničnih in osebnih storitev, Ljubljana, Ptujska 6, Sindikat vzgoje in znanosti Slovenije, sprejeta na ustanovni seji, dne 10. 6.
1998, se hranijo pri Upravni enoti Ljubljana,
izpostava Bežigrad. Pravila so vpisana v evidenco statutov sindikatov pod št. 028-4/98,
dne 20. 6. 1998.
Št. 028-5/98
Ob-5728
Pravila sindikata Državnega izpitnega
centra, Ljubljana, Kamniška ul. 25, Sindikat državnih, družbenih organov in organizacij Slovenije, sprejeta na ustanovni
seji, dne 2. 7. 1998, se hranijo pri Upravni
enoti Ljubljana, izpostava Bežigrad. Pravila
so vpisana v evidenco statutov sindikatov
pod št. 028-5/98, dne 21. 7. 1998.
Št. 028-6/98
Ob-5729
Pravila sindikata podjetje ETRA 33,
Energetski transformatorji, Ljubljana,
Šlandrova 10, SKEI, sprejeta na ustanovni
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seji, dne 16. 6. 1998, se hranijo pri Upravni enoti Ljubljana, izpostava Bežigrad. Pravila so vpisana v evidenco statutov sindikatov pod št. 028-6/98, dne 20. 7. 1998.

Skrbnica za poseben primer je Birsa
Cvetka iz Ankarana, Ivančičeva 19.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 15. 5. 1998

Razglasi sodišč

Oklici dedičem

Pri navedenih sodiščih teče
postopek, da se razglasijo za
mrtve osebe, ki so pogrešane.
Pogrešance pozivamo, da se
oglase; vsi drugi, ki kaj vedo o
njihovem življenju, naj to javijo
sodniku in začasnemu skrbniku
oziroma predlagatelju v roku
treh mesecev po objavi oglasa,
ker bo sicer sodišče po preteku
tega roka pogrešanca razglasilo za mrtvega.

N 14/97-7
R-115
Rakuša Bogomir, roj. 13. 11. 1930 v
Šratovcih, sin Ludvika in Marije, nazadnje
stanujoč v Radencih, je pogrešan od leta
1949 (na predlog Rakuša Jožeta iz Cvetlične ulice 8 v Radencih).
Skrbnik za poseben primer je Rakuša
Jože, Cvetlična ul. 8, Radenci.
Okrajno sodišče v Gornji Radgoni
dne 17. 6. 1998
N 16/98
R-128
Lazar Marija, roj. Rodela, roj. 15. 3.
1886 v Podpeči, nazadnje stanujoča v Podpeči št. 39, je pogrešana (na predlog Lazar
Ivana, Podpeč 3, Črni Kal, ki ga zastopa
odv. Franc Drešar iz Kopra).
Skrbnica za poseben primer je Birsa
Cvetka iz Ankarana, Ivančičeva 19.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 12. 5. 1998
N 17/98
R-129
Lazar Marija, roj. Fator, rojena okoli leta
1850 v Mačkulah, nazadnje stanujoča v
Podpeči št. 3, je pogrešana (na predlog
Lazar Ivana, Podpeč 3, Črni Kal, ki ga zastopa odv. Franc Drešar iz Kopra).

D 294/94
R-126
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok. Jožefu Mlekužu, pok. Andreja,
roj. 19. 3. 1880 v Plužni, nazadnje stanujoč
Walsum, Nemčija, ki je umrl 29. 3. 1963 v
Walsumu, Nemčija.
Sodišče poziva vse, ki smatrajo, da bi
prišli v poštev kot dediči po pok. Jožefu
Mlekužu, naj se v roku enega leta od objave
tega oklica priglasijo tukajšnjemu sodišču in
uveljavljajo svojo pravico do dediščine.
Po preteku oklicnega roka bo sodišče
zapuščinski postopek nadaljevalo in ugotovilo le znane dediče.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 14. 7. 1998
D 58/97
R-127
Dne 24. 11. 1996 je umrl Štaube Jožef,
roj. 11. 1. 1937, nazadnje stanujoč Celje,
Mirna pot 7.
Sodišče poziva vse, ki smatrajo, da bi
prišli v poštev za dedovanje na podlagi zakona po zgoraj navedenem zapustniku, da
se v roku enega leta po objavi tega oklica
priglasijo Okrajnemu sodišču v Celju.
Če se dediči v roku enega leta ne bodo
priglasili, bo sodišče opravilo in zaključilo
zapuščinski postopek in štelo, da zapustnik
ni zapustil dedičev.
Okrajno sodišče v Celju
dne 15. 7. 1998

Oklici o skrbnikih in razpravah
P 337/97-5
R-98
To sodišče je na podlagi 4. točke drugega odstavka 84. člena ZPP Mitrovič Predragu, roj. 15. 1. 1925 v Komaranah v Republiki Srbiji, v pravdi zaradi razveze zakonske
zveze, postavilo začasnega zastopnika Žižek Stanislava, roj. 27. 3. 1972, stanujočega Lipovci 40, dipl. pravnika. Začasni zastopnik bo zastopal toženca v postopku vse
dotlej, dokler toženec ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma do-
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kler skrbstveni organ ne sporoči sodišču,
da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 19. 5. 1997
V P 764/94
R-99
To sodišče je po sodnici Mariji Mulec v
pravdni zadevi tožeče stranke Mesto Ljubljana, zoper tožene stranke 1. Pavlovič Kosta, neznanega prebivališča, 2. Dragič Milanko in 3. Dragič Liljana, oba Ljubljana,
Cesta španskih borcev 31, ki ju zastopa
Aksentije Ristič, odvetnik v Ljubljani, zaradi izpraznitve stanovanja, na podlagi določila 85. člena zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP), dne 7. 5. 1998
sklenilo:
1. Prvotoženi stranki Pavlovič Kosta, neznanega prebivališča, se postavlja začasna
zastopnica Alenka Kočevar, strokovna sodelavka Okrajnega sodišča v Ljubljani.
2. Začasna zastopnica bo zastopala toženo stranko v pravdni zadevi opr. št.
V P 764/94, dokler tožena stranka ali njen
pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem oziroma dokler ji skrbstveni organ ne
bo postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 5. 1998
III P2/96
R-100
To sodišče je po sodnici Mariji Mulec v
pravdni zadevi tožeče stranke Republika
Slovenija – Ministrstvo za obrambo, Ljubljana, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo
Ljubljana, Trdinova 4/IV, Ljubljana, zoper
toženo stranko Momič Jordan, Ljubljana,
Kersnikova ul. 12, sedaj neznanega prebivališča, zaradi izpraznitve stanovanja (pcto
120.000 SIT) na podlagi določila 85. člena
zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP), dne 20. 5. 1998 sklenilo:
1. Toženi stranki Momič Jordan, neznanega prebivališča, se postavlja začasna zastopnica Alenka Kočevar, strokovna sodelavka Okrajnega sodišča v Ljubljani.
2. Začasna zastopnica bo zastopala toženo stranko v pravdni zadevi opr. št.
III P 2/96, dokler tožena stranka ali njen
pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem oziroma dokler ji skrbstveni organ
ne bo postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 5. 1998
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premičninah, lahko v roku 3 let od dneva
začetka uporable nastavljene zemljiške knjige, izpodbijajo vpis s tožbo.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 21. 7. 1998

Amortizacije
Popravni sklep
N 214/97-7
R-122
Oklic amortizacije vrednostnih papirjev
na predlog Avtoimpex, d.o.o., Celovška
150, Ljubljana, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 29 z dne 10. 4. 1998, se popravi
tako, da se oklic v celoti pravilno glasi:
Na predlog Avtoimpex, d.o.o., Ljubljana, Celovška 150, se uvaja postopek za
amortizacijo delnic A banke, d.d., Ljubljana:
serija AA, serijske št. 0003316–
0003341, št. delnic 26,
serija AB, serijske št. 0003661–
0003710, št. delnic 250,
serija AC, serijske št. 0002997–
0003013, št. delnic 170.
Priglasitveni rok je 60 dni.
Pravni pouk: proti temu sklepu je dopustna pritožba v roku 15 dni po prejemu
pismenega odpravka sklepa. Pritožbo je potrebno vložiti pri tukajšnjem sodišču, reševalo pa jo bo Višje sodišče v Ljubljani. Pritožba je vložena pravočasno, če je oddana
zadnji dan pritožbenega roka priporočeno
po pošti.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 6. 1998

Stečajni postopki
in likvidacije
St. 504/93
S-365
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St
504/93, dne 29. 7. 1998 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Ricomag,
d.o.o., Lepovče 23, Ribnica.
Po pravnomočnosti tega sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 8. 1998

Oklici o uvedbi postopka za
nastavitev zemljiške knjige
Su 34-02/97-2
R-130
Na podlagi 122. člena zakona o zemljiški knjigi izdajam odločbo:
1. Ugotovi se, da je zemljiška knjiga za
k. o. Černelavci na področju Okrožnega sodišča v Murski Soboti, nastavljena.
2. Nova zemljiška knjiga se začne uporabljati 1. 8. 1998.
3. Tretje osebe, ki menijo, da so z dovoljenim vpisom kršene njihove pravice na ne-

Razpisi
delovnih mest
Št. 01-8/98
Ob-5638
Na podlagi 34. in 35. člena zakona o
zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91, 45/94 in
8/96), 7. člena statutarnega sklepa zavoda
in sklepa sveta zavoda OZG Kranj, razpisuje
prosti delovni mesti:

1. direktorja
zavoda
Osnovno
zdravstvo Gorenjske Kranj.
Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– visoka strokovna izobrazba,
– opravljen strokovni izpit,
– najmanj pet let delovnih izkušenj v
zdravstvu.
Izbrani kandidat bo imenovan za direktorja za dobo štirih let.
2. strokovnega vodja zavoda Osnovno zdravstvo Gorenjske Kranj.
Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– visoka ali visoka strokovna izobrazba s
specializacijo medicinske smeri,
– opravljen strokovni izpit,
– najmanj pet let delovnih izkušenj v
zdravstvu.
Izbrani kandidat bo imenovan za strokovnega vodja za dobo štirih let.
Rok za prijavo je 15 dni po objavi v Uradnem listu RS. Pisne prijave z oznako “Za
razpisno komisijo” in dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev naj kandidati pošljejo
na naslov: Osnovno zdravstvo Gorenjske,
Gosposvetska c. 9, 4000 Kranj. Komisija
bo upoštevala le prijave, katerim bodo priložena vsa zahtevana dokazila.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v 30
dneh po končanem javnem razpisu.
Osnovno zdravstvo Gorenjske
Kranj
Ob-5650A
Razpisna komisija nadzornega sveta Holdinga mesta Ljubljane, d.o.o., za imenovanje glavnega direktorja družbe Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, Ljubljana, na podlagi svojih sklepov
in določil statuta družbe, objavlja javni razpis za delovno mesto
glavnega direktorja
Za glavnega direktorja je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje poleg z zakonom
določenih, še naslednje pogoje:
– da ima najmanj visoko strokovno izobrazbo,
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj
v dejavnostih, ki jih opravlja družba,
– da je državljan Republike Slovenije.
Od kandidata se pričakuje aktivno znanje angleškega, nemškega ali francoskega
jezika in poslovodne ter organizacijske izkušnje.
Kandidati naj pošljejo popolne pismene
prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in
kratkim življenjepisom ter v prijavi navedejo
in obrazložijo svoj pogled na dejavnosti in
razvoj družbe.
Kandidati naj pošljejo svoje vloge z dokazili, najkasneje v roku 8 dni od objave
tega razpisa, v zaprti kuverti na naslov: Holding mesta Ljubljane, d.o.o., Dalmatinova
1, Ljubljana, nadzorni svet, Razpisna komisija za imenovanje glavnega direktorja Energetike Ljubljana, d.o.o., s pripisom: “za razpis glavnega direktorja javnega podjetja
Energetika”.
Razpisna komisija nepopolnih in nepravočasnih vlog ne bo upoštevala.
Kandidati, ki bodo izpolnjevali razpisne
pogoje, bodo povabljeni na razgovor. Kan-
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didati bodo v roku 8 dni od imenovanja obveščeni o izbiri. Izbrani kandidat bo imenovan za mandatno dobo štirih let z možnostjo
ponovnega imenovanja.
Ob-5650B
Razpisna komisija nadzornega sveta Holdinga mesta Ljubljane, d.o.o., za imenovanje glavnega direktorja družbe Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o.,
Ljubljana, Celovška c. 160, na podlagi svojih sklepov in določil statuta družbe, objavlja
javni razpis za delovno mesto
glavnega direktorja
Za glavnega direktorja je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje, poleg z zakonom
določenih, še naslednje pogoje:
– da ima najmanj visoko strokovno izobrazbo,
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj
v dejavnostih, ki jih opravlja družba,
– da je državljan Republike Slovenije.
Od kandidata se pričakuje aktivno znanje angleškega, nemškega ali francoskega
jezika in poslovodne ter organizacijske izkušnje.
Kandidati naj pošljejo popolne pismene
prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in
kratkim življenjepisom ter v prijavi navedejo
in obrazložijo svoj pogled na dejavnosti in
razvoj družbe.
Kandidati naj pošljejo svoje vloge z dokazili, najkasneje v roku 8 dni od objave
tega razpisa, v zaprti kuverti na naslov: Holding mesta Ljubljane, d.o.o., Dalmatinova 1, Ljubljana, nadzorni svet, Razpisna
komisija za imenovanje glavnega direktorja Javnega podjetja Ljubljanski potniški promet, d.o.o., s pripisom: “za
razpis glavnega direktorja javnega podjetja LPP“.
Razpisna komisija nepopolnih in nepravočasnih vlog ne bo upoštevala.
Kandidati, ki bodo izpolnjevali razpisne
pogoje, bodo povabljeni na razgovor. Kandidati bodo v roku 8 dni od imenovanja obveščeni o izbiri. Izbrani kandidat bo imenovan za mandatno dobo štirih let z možnostjo
ponovnega imenovanja.
Ob-5650C
Razpisna komisija nadzornega sveta Holdinga mesta Ljubljane, d.o.o., za imenovanje direktorja družbe Javno podjetje Ljubljanske tržnice, d.o.o., Ljubljana, Kopitarjeva 2, na podlagi svojih sklepov in določil
statuta družbe, objavlja javni razpis za delovno mesto
direktorja
Za direktorja je lahko imenovana oseba,
ki izpolnjuje, poleg z zakonom določenih,
še naslednje pogoje:
– da ima najmanj visoko strokovno izobrazbo,
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj
v dejavnostih, ki jih opravlja družba,
– da je državljan Republike Slovenije.
Od kandidata se pričakuje aktivno znanje angleškega, nemškega ali francoskega
jezika in poslovodne ter organizacijske izkušnje.
Kandidati naj pošljejo popolne pismene
prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in
kratkim življenjepisom ter v prijavi navedejo
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in obrazložijo svoj pogled na dejavnosti in
razvoj družbe.
Kandidati naj pošljejo svoje vloge z dokazili, najkasneje v roku 8 dni od objave
tega razpisa, v zaprti kuverti na naslov: Holding mesta Ljubljane, d.o.o., Dalmatinova
1, Ljubljana, nadzorni svet, Razpisna komisija za imenovanje direktorja Ljubljanske
tržnice, d.o.o., s pripisom: “za razpis direktorja javnega podjetja Ljubljanske tržnice”.
Razpisna komisija nepopolnih in nepravočasnih vlog ne bo upoštevala.
Kandidati, ki bodo izpolnjevali razpisne
pogoje, bodo povabljeni na razgovor. Kandidati bodo v roku 8 dni od imenovanja obveščeni o izbiri. Izbrani kandidat bo imenovan za mandatno dobo štirih let z možnostjo
ponovnega imenovanja.
Ob-5650Č
Razpisna komisija nadzornega sveta Holdinga mesta Ljubljane, d.o.o., za imenovanje glavnega direktorja družbe Javno podjetje Vodovod - Kanalizacija, d.o.o., Ljubljana, Krekov trg 10, na podlagi svojih sklepov
in določil statuta družbe, objavlja javni razpis za delovno mesto
glavnega direktorja
Za glavnega direktorja je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje, poleg z zakonom
določenih, še naslednje pogoje:
– da ima najmanj visoko strokovno izobrazbo,
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj
v dejavnostih, ki jih opravlja družba,
– da je državljan Republike Slovenije.
Od kandidata se pričakuje aktivno znanje angleškega, nemškega ali francoskega
jezika in poslovodne ter organizacijske izkušnje.
Kandidati naj pošljejo popolne pismene
prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in
kratkim življenjepisom ter v prijavi navedejo
in obrazložijo svoj pogled na dejavnosti in
razvoj družbe.
Kandidati naj pošljejo svoje vloge z dokazili, najkasneje v roku 8 dni od objave
tega razpisa, v zaprti kuverti na naslov: Holding mesta Ljubljane, d.o.o., Dalmatinova
1, Ljubljana, nadzorni svet, Razpisna komisija za imenovanje glavnega direktorja JP
Vodovod - Kanalizacija, d.o.o., s pripisom:
“za razpis glavnega direktorja javnega podjetja VO - KA” .
Razpisna komisija nepopolnih in nepravočasnih vlog ne bo upoštevala.
Kandidati, ki bodo izpolnjevali razpisne
pogoje, bodo povabljeni na razgovor. Kandidati bodo v roku 8 dni od imenovanja obveščeni o izbiri. Izbrani kandidat bo imenovan za mandatno dobo štirih let z možnostjo
ponovnega imenovanja.
Holding mesta Ljubljana, d.o.o.,
razpisna komisija
Št. 88/98
Ob-5651
Razpisna komisija Upravnega odbora
Študentske organizacije Univerze v Mariboru na podlagi 48. člena statuta Študentske
organizacije Univerze v Mariboru in 2. člena
pravilnika o postopku imenovanja direktorja
ŠOUM razpisuje prosto delovno mesto
direktorja ŠOUM.
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Kandidati morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
1. visoka izobrazba pravne ali organizacijske smeri,
2. eno leto delovnih izkušenj na mestu s
podobnimi odgovornostmi in pooblastili,
3. poznavanje študentske organiziranosti.
Mandat direktorja ŠOUM traja štiri leta.
Prijavi naj kandidati predložijo program
dela in videnja delovanja ŠOUM, življenjepis in dokazila o izpolnjevanju pogojev ter
jih v roku 8 dni po objavi razpisa pošljejo na
naslov: Študentska organizacija Univerze v
Mariboru, Gosposvetska c. 83, 2000 Maribor, s pripisom “Ne odpiraj - Razpisna komisija“.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku
15 dni po poteku roka za prijavo.
Študentska organizacija
Univerze v Mariboru
Št. 56/98
Ob-5703
Slovenski odškodninski sklad, d.d.,
upravni odbor, Ljubljana, Mala ulica 5, ponovno razpisuje na podlagi prvega odstavka
16. člena zakona o Slovenskem odškodninskem skladu (Ur. l. RS, št. 7/93 in 48/94),
38., 39. ter 42. člena statuta Slovenskega
odškodninskega sklada in na podlagi sklepov
upravnega odbora Slovenskega odškodninskega sklada, prosti delovni mesti:
I. direktorja in
II. namestnika direktorja
Kandidati pod I. in II. morajo poleg pogojev, določenih z zakonom, izpolnjevati še
naslednje posebne pogoje:
– visoka izobrazba,
– 5 let delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih,
– sposobnost vodenja in organiziranja,
– aktivno znanje angleškega jezika.
Mandat direktorja in namestnika direktorja traja 4 leta.
Kandidati, ki izpolnjujejo razpisne pogoje, naj priporočeno pošljejo vloge z dokazili
o izpolnjevanju razpisnih pogojev do 25. 8.
1998, v zaprti ovojnici z oznako “Ne odpiraj” in z oznako “Razpis za direktorja” oziroma “Razpis za namestnika direktorja”, na
naslov: p. p. 3818, 1001 Ljubljana, Slovenski odškodninski sklad, d.d.
Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni v 8 dneh po opravljeni izbiri.
Slovenski odškodninski sklad, d.d.,
Ljubljana
Št. 790-1/98
Ob-5704
Na podlagi 42. člena zakona o zavodih
(Ur. l. RS, št. 12/91) in 25. člena statuta
javnega zavoda, razpisuje Kobilarna Lipica
delovno mesto
pomočnika strokovnega vodje
Kandidat mora poleg splošnih pogojev,
predpisanih z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– visoka izobrazba s področja arhitekture, krajinske arhitekture, etnologije, umetnostne zgodovine ali druge smeri, ki je temeljna veda konservatorstva,
– najmanj tri leta neposrednih delovnih
izkušenj pri varstvu nepremične kulturne dediščine,
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– opravljen strokovni izpit iz dejavnosti v
varstvu kulturne dediščine,
– poskusno delo 6 mesecev,
– da je državljan Republike Slovenije,
– kandidat mora predložiti program dela
za mandatno obdobje.
Mandat traja 4 leta.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati pošljejo v 8 dneh po
objavi v Uradnem listu RS, na naslov: Kobilarna Lipica, Lipica 5, 6210 Sežana, z
oznako “Za razpis – pomočnik strokovnega
vodje”.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 15
dneh po sprejemu sklepa o izbiri.
Kobilarna Lipica
Št. 363/98
Ob-5705
Na podlagi 22. člena statuta Veterinarske zbornice Slovenije IO Veterinarske zbornice Slovenije razpisuje mesto
direktorja Veterinarske zbornice Slovenije
za mandatno obdobje 4 let, za krajši
čas – 4 ure dnevno.
Za direktorja je lahko imenovan, kdor
poleg splošnih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje:
– da je doktor veterinarske medicine,
– da ima vsaj pet let delovnih izkušenj s
področja primarne veterinarske dejavnosti,
– da ima opravljen upravni strokovni
izpit,
– da ima organizacijske sposobnosti,
– da pasivno obvlada vsaj en tuj jezik,
– da je poslovno sposoben.
Pisne vloge z zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev morajo biti poslane po pošti, na naslov: Veterinarska zbornica Slovenije, Cesta v Mestni log 47, najkasneje do 20. 8. 1998.
Veterinarska zbornica Slovenije
Št. 381/98
Ob-5000
Na podlagi sklepa z dne 7. 7. 1998 Svet
varstveno delovnega centra Polž Maribor,
razpisuje delovno mesto
direktorja VDC Polž Maribor,
za mandatno dobo štirih let.
Pogoji:
– končana VII. ali VI. stopnja strokovne
izobrazbe v skladu z 69. členom zakona o
socialnem varstvu,
– opravljen strokovni izpit za delo na področju socialnega varstva,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj na
vzgojno-izobraževalnem področju defektološke smeri ali na socialnem področju
(56. člen zakona o socialnem varstvu),
– predložitev programa dela VDC.
Vlogi na razpis priložite vso ustrezno dokumentacijo o izpolnjevanju pogojev, življenjepis ter program dela VDC.
Vloge pošljite najkasneje v roku 8 dni od
dneva objave v zaprti ovojnici na naslov:
VDC Polž Maribor, Rapočeva ul. 13, Maribor, s pripisom: Vloga na razpis za direktorja VDC.
Kandidati bodo obveščeni o izidu v roku
30 dni od dneva objave.
Varstveno delovni center
Polž Maribor
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Javna naročila
po zakonu
o javnih naročilih
Namera o naročilu
Ob-5724
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 naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d.,
Celje, kont. oseba Oto Rubinič, dipl. inž. DDC, d.o.o., Ljubljana, Tržaška 19a, Ljubljana, tel. 1788-331, faks 061/1788-332, soba št. 103, e-mail Oto.Rubinič@ddc.si.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: AC Pesnica–Slivnica, pododsek: Nova Zrkovska cesta od
km 0,000 do km 0,870:
1. izgradnja trase z odvodnjavanjem in opremo v dolžini L = 0,870 km,
2. izgradnja priključnih cest,
3. izgradnja nadvoza (1 km),
4. izgradnja in prestavitev komunalne Infrastrukture.
3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni
čas
objave
razpisa:
530,000.000 SIT: začetek 1. 12. 1998,
zaključek 28. 2. 1999.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 9 mesecev, začetek 1. 3.
1999 in zaključek 30. 11. 1999.
5. Omejitve, ki bodo upoštevane pri ocenjevanju ponudb
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v višini 10%.
Datum objave javnega razpisa: 1. 12.
1998.
DARS, d.d., Celje
Ob-5724
Based on Par.3, Clause 18 of the Law
on Public Procurements (Off.Gazette
24/97), we hereby announce
the Notice
of Intend for the International
Procurement
1. Name or title and headquarters of the
employer: Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji, d.d., Celje, contact person: Oto
Rubinič, dipl. inž., DDC, d.o.o., Ljubljana,
Tržaška 19a, Ljubljana, phone 1788-331,
facsimile 061/1788-332, room no. 103.
2. Subject of the public procurement:
construction works.
Contents to be stated: Motorway Pesnica–Slivnica, sub-section Nova Zrkovska cesta from km 0,000 to km 0,870:
1. Construction of motorway with
drainage system and road furniture in
the length of L = 0,870,

2. Construction of access roads,
3. Construciton of an overpass (1
km),
4. Construciton and displacement
of public utility lines.
3. Tentative value of works procured and
expected publication of inivation for bids:
530,000.000 SIT, commencement 1. December 1998 and completion 28. February
1999.
4. Delivery period or commencement
and completin of works: 9 months, commencement 1. March 1999, and completion 30. November 1999.
5. Limitations to be considered with the
evaluation of bids:
With bid evaluation will be considered
preferences to local bidders in the amount
10%.
Date of publication of the public tender:
1. December 1998.
DARS, d.d., Celje
Ob-5725
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 naročnika: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., Celje, kont. oseba Oto Rubinič,
dipl. inž. - DDC, d.o.o., Ljubljana, Tržaška
19a, Ljubljana, tel. 1788-331, faks
061/1788-332, soba št. 103.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: AC Pesnica–Slivnica, pododsek: Hitra cesta v Mariboru 2B
etapa:
1. izgradnja trase AC 2B etape z
odvodnjavanjem in opremo v dolžini
L = 2,400 km,
2. izgradnja prikjučkov in deviacij,
3. izgradnja nadvoza (1 km),
4. izgradnja podvozov (4 km),
5. izgradnja galerije (1 km),
6. izgradnja in prestavitev komunalne Infrastrukture.
3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni
čas
objave
razpisa
2.000,000.000 SIT; začetek 1. 12. 1998
in zaključek 28. 2. 1999.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 9 mesecev, začetek 1. 3.
1999 in zaključek 30. 11. 1999.
5. Omejitve, ki bodo upoštevane pri ocenjevanju ponudb
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v višini 10%.
Datum objave javnega razpisa: 1. 12. 1998.
DARS, d.d., Celje
Ob-5725
Based on Par.3, Clause 18 of the Law
on Public Procurements (Off.Gazette
24/97), we hereby announce
the Notice
of Intend for the International
Procurement
1. Name or title and headquarters of the
employer: Družba za za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., Celje, contact person: Oto
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Rubinič, dipl. inž., DDC, d.o.o., Ljubljana,
Tržaška 19a, Ljubljana, Phone 1788-331,
Facsimile 061/1788-332, Room no. 103.
2. Subject of the public procurement:
construction works.
Contents to be stated: Motorway Pesnica–Slivnica, sub-Expressway In Maribor 2B stage:
1. Construction of motorway 2B
stage with drainage system and road
furniture in the length of L = 2.400,
2. Construction of interchanges
and deviations;
3. Construciton of an overpass
(1 km),
4. Construciton and an underpass
(4 km),
5. Construction of a gallery (1 km),
6. Contruction and displacement
of public utility lines.
3. Tentative value of works procured
and expected Publication of inivation for
bids: 2.000,000.000 SIT, commencement
1. December 1998 and/or completion
28. February 1999.
4. Delivery period or commencement
and completin of works: 9 months, Commencement 1. March 1999, and/or completion 30. November 1999.
5. Limitations to be considered with the
evaluation of bids
With bid evaluation will be considered
preferences to local bidders in the amount
10%.
Date of publication of the public Tender:
1. December 1998.
DARS, d.d., Celje

Javni razpis za izbiro izvajalca
brez omejitev

Št.

nem listu RS, št. 54 z dne 31. 7. 1998,
Ob-5206, se spremeni: 2. točka Oddaja ponudb – pravilno 3. točka.
Ponudbe v angleščini morajo biti dostavljene najkasneje do 9. septembra 1998
do 10. ure po lokalnem času, na naslov:
Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a,
5270 Ajdovščina, Slovenija.
Odpiranje ponudb bo 9. septembra
1998 ob 13. uri po lokalnem času na istem naslovu.
Občina Ajdovščina
3. Submission on tenders
Tenders in English must be submitted at
the latest, on September 9, 1998, at
10.00 a.m. local time, at Občina Ajdovščina (The Municipality of Ajdovščina), Cesta
5. maja 6/a, SLO-5270 Ajdovščina.
The tenders will be opened in public
session on September 9, 1998, at 1.00
p. m. local time at the same address.
The Municipality of Ajdovščina
Popravek
Ob-5764
V javnem razpisu za pisarniški in potrošni
material, lokacija: območje Slovenije, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 51 z dne
17. 7. 1998, Ob-4591, se:
v 5. točki popravi datum predložitve
ponudb: Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 15. 9. 1998
do 9. ure,...
v 6. točki popravi datum in ura javnega
odpiranja ponudb: Javno odpiranje ponudb
bo 15. 9. 1998 ob 12. uri,... in
v 9. točki popravi datum objave dodelitve naročila: Predvideni datum objave dodelitve naročil: 15. 10. 1998.
Slovenske železnice
Materialno poslovanje

Razveljavitev

Razveljavitev

V javnem razpisu za izbiro izvajalca brez
omejitev za dobavo in montažo notranje
opreme za vrtec Cven, ter opreme za večnamenski prostor, Občine Ljutomer, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 54 z dne
31. 7. 1998, Ob-5146, se
v 10. točki drugi odstavek: Ponudba mora veljati do 31. 7. 1998, razveljavi.
Uredništvo

Javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev za dozidavo telovadnice in vhodnih
prostorov pri OŠ Črešnjevec ter izdobavo
in montažo opreme, Občine Slovenska Bistrica, objavljen v Uradnem listu RS, št. 54
z dne 31. 7. 1998, Ob-5251, se razveljavi.

Popravek
Ob-5645
V javnem razpisu za izbiro izvajalca brez
omejitev za nakup kovinskega pohištva, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 54 z dne
31. 7. 1998, Ob-5302, se tretji odstavek
8. točke spremeni in pravilno glasi:
Način plačila: virman, z navedbo polnega naslova in številko javnega razpisa –
MORS BO 71/98, na račun številka:
50100-637-55216.
Ministrstvo za obrambo
Uprava za logistiko
Popravek
Št. 100/98
Ob-5757
V javnem razpisu za nabavo stiskalnice
za dehidracijo blata, objavljenem v Urad-
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4. Rok začetka in dokončanja del: začetek: v 14. dneh po sklenitvi pogodbe, dokončanje 28. 2. 1999.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: najnižja cena, druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 14. 9. 1998 do
15. ure, na naslov: Telekom Slovenije, d.d.,
prevzemnik: tajništvo Sektorja za nabavo in
logistiko, Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, tel.
061/134-42-18, faks 061/133-73-00, soba št. 306.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene 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 15. 9. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Telekom Slovenije,
d.d., odpiranje vodi predsednica komisije
Marija Guštin, dipl. jur., Cigaletova 15, Ljubljana, soba št. 801.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 30. 10. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Telekom Slovenije, d.d.,
kont. oseba: tajništvo Sektorja za informatiko, Cigaletova 15, Ljubljana, tel.
061/130-90-30, faks 061/130-90-35, soba št. 1105.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 28. 9. 1998 za 10.000 SIT, od 8. do
10. ure.
Način plačila: virman potrdilo, na račun
številka: 50100-601-35407.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 18. 11. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 10. 11. 1998.
Telekom Slovenije, d.d.

Ob-5589
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

Št. 2.0.-3904/98
Ob-5590
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Telekom Slovenije, d.d., kont. oseba
Miran Nikolić, Cigaletova 15, Ljubljana, tel.
061/13-17-376, faks 061/13-09-035, soba št. 1108.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: investicijski nakup
PC računalniške opreme.
Vrsta in količina blaga: 190 osebnih računalnikov različnih konfiguracij, 81 tiskalnikov različnih modelov.
3. Orientacijska vrednost naročila:
70,000.000 SIT.

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Slovenske železnice, d.d., Infrastruktura, kont. oseba Miomir Lazič, dipl. geol.,
Kolodvorska
11,
Ljubljana,
tel.
061/29-14-587, faks 061/13-36-037.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: izvedba sanacije pobočja v km 6 + 960/7 + 100 na progi
Divača (Prešnica) – Koper.
3. Orientacijska vrednost naročila:
6,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 1 mesec.
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5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: najnižja cena, druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 4. 9. 1998 do
9. ure, na naslov: Slovenske železnice, d.d.,
Infrastruktura, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana, soba št. 205.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene 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 4. 9. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Slovenske železnice, d.d., Infrastruktura, odpiranje vodi komisija naročnika, Kolodvorska 11, Ljubljana, steklena dvorana.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 20. 9. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: SŽ – Sekcija za vzdrževanje prog Postojna, kont. oseba Karmen
Jurca, inž. gr., Kolodvorska 25a, Postojna, tel. 067/25-043, faks 067/25-820,
soba št. 4.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 31. 8. 1998 za 10.000 SIT.
Način plačila: z virmanom, na račun številka: 50100-601-5014744.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev – ponovni javni razpis.
Ponudba mora veljati do: 3. 11. 1998.
Slovenske železnice, d.d.,
Infrastruktura
Ob-5591
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Telekom Slovenije, d.d., PE Novo mesto, 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 Šentjernej –
območje LC Orehovica in LC Gorenje
Vrhpolje.
3. Orientacijska vrednost naročila:
29,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 1. 10. 1998 in zaključek 25. 12. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: najnižja cena, druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
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Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 4. 9. 1998 do
11. ure, na naslov: Telekom Slovenije, d.d.,
PE Novo mesto, prevzemnica Hočevar Dragica – tajništvo, Novi trg 7a, 8000 Novo
mesto,
tel.
068/321-221,
faks
068/322-853, soba št. 90.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – Ne 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 4. 9. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Telekom Slovenije,
d.d., PE Novo mesto, odpiranje vodi Sonny
Beronja, dipl. jur., Novi trg 7a, Novo mesto,
tel. 068/371-151, faks 068/322-853, soba št. 76.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 11. 9. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Telekom Slovenije, d.d., PE
Novo mesto, kont. oseba Hrastar Peter,
dipl. inž. el., Novi trg 7, Novo mesto, tel.
068/372-690,
041/734-252,
faks
068/323-564, soba št. 81.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 28. 8. 1998 po plačilu plačila 5.000
SIT.
Način plačila: na blagajni PE ali z virmanom
na
žiro
račun
številka:
52100-849-90805 s sklicevanjem na predmet razpisa.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 30. 12. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 18. 9. 1998.
Telekom Slovenije, d.d., PE Novo
mesto
Ob-5592
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 naročnika: Občina Sevnica, kont. oseba Darja Lekše, Glavni trg 19a, Sevnica, tel.
0608/41-221, faks 0608/41-444, soba
št. 208.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: ponovni javni razpis
za izvajanje nalog sklada dela.
3. Orientacijska vrednost naročila:
35,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 4 mesece.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 26. 8. 1998 do

12. ure, na naslov: Občina Sevnica, prevzemnica Darja Lekše, Glavni trg 19a, 8290
Sevnica,
tel.
0608/41-221,
faks
0608/41-444, soba št. 208.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in številko objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta
naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 26. 8. 1998
ob 13. uri, na naslovu: Občina Sevnica,
odpiranje vodi Darja Lekše, Glavni trg 19a,
Sevnica,
tel.
0608/41-221,
faks
0608/41-444, soba 208.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 15. 9. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Sevnica, kont. oseba Darja Lekše, Glavni trg 19a, Sevnica,
tel. 0608/41-221, faks 0608/41-444, soba št. 208.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 21. 8. 1998.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 30. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 25. 9. 1998.
Občina Sevnica
Št. 40301-04/98
Ob-5594
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97), objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Naročnik: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, Slovenj Gradec, kont.
oseba Zvonko Kuhelnik, tel. 0602/41-123,
faks 0602/43-261.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: izgradnja pločnika
in kolesarske steze v naselju S 8 v Slovenj Gradcu.
3. Orientacijska vrednost javnega naročila in predvideni čas objave razpisa:
8,000.000 SIT, 7. avgust 1998.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek del: 20. 8. 1998, dokončanje del:
31. 8. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika: merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 18. 8. 1998 do
13. ure, na naslov: Mestna občina Slovenj
Gradec, prevzemnik vložišče, Šolska ulica
5,
2380
Slovenj
Gradec,
tel.
0602/41-114, faks 0602/43-261.
Zapečatene ponudbe morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta javnega naročila.
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6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 18. 8. 1998
ob 13.30, na naslovu: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, odpiranje vodi
Jeromel Tanja, dipl. jur, tel. 0602/41-114,
faks 0602/43-261, sejna soba.
7. Rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa do 19. 8. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo: Mestna občina Slovenj Gradec, kont.
oseba Tanja Meh, Šolska ulica 5, Slovenj
Gradec,
tel.
0602/41-114,
faks
0602/43-261.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 14. 8. 1998 do 13. ure.
9. Ostali podatki
Dodatni podatki se dobijo na naslovu:
Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, Slovenj Gradec, kont. oseba Zvonko
Kuhelnik,
tel.
0602/41-123,
faks
0602/43-261, sejna soba.
10. Postopek izbire: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 31. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve javnega naročila: 28. 8. 1998.
Mestna občina Slovenj Gradec
Št. 190/98
Ob-5595
Slovensko narodno gledališče Drama
Ljubljana, Erjavčeva 1, Ljubljana, na podlagi
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS
24/97) objavlja
javni razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev za
tiskanje gledališkega lista
1. Naročnik del je Slovensko narodno
gledališče Drama Ljubljana, Erjavčeva 1,
Ljubljana.
2. Predmet razpisa je tiskanje gledališkega lista za SNG Drama Ljubljana,
za sezone 1998/1999, 1999/2000 in
2000/2001.
3. Zahteve za vsebino ponudbe so navedene v razpisni dokumentaciji.
4. Okvirni čas izvajanja so gledališke sezone
1998/1999,
1999/2000
in
2000/2001. Okvirna vrednost naročila je
7,000.000 SIT/sezono.
5. Merila za izbor najboljšega ponudnika
so navedena v razpisni dokumentaciji.
6. Ponudniki morajo predložiti svojo ponudbo na naslov naročnika v zapečateni kuverti z oznako “Ne odpiraj - ponudba za
tiskanje gledališkega lista ” do 2. 9. 1998
do 10. ure.
7. Javno odpiranje ponudb bo 22. 9.
1998 ob 12. uri na sedežu naročnika v
sejni sobi 204.
8. Ponudniki lahko razpisno dokumentacijo prevzamejo na sedežu naročnika pri
Teji Valič od 1. 9. do 11. 9. 1998 vsak
delovni dan od 9. do 12. ure (tel.
061-221-462). Ponudniki morajo prevzem
dokumentacije najaviti vsaj dan prej in pred
tem
plačati
5.000
SIT
na
ŽR
50100-603-56416.
SNG Drama Ljubljana

Št.

Št. 1043-8/98-2
Ob-5596
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Občina Vojnik, kont. oseba Preložnik
Tone, Keršova 1, Vojnik, tel. 063/772-125,
faks 063/772-073.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: sanacija plazenja
tal pri stanovanjskem objektu Medved–
Brdce nad Dobrno 8, Dobrna.
3. Orientacijska vrednost naročila:
5,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek po podpisu pogodbe, dokončanje
31. 12. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika in kakršnekoli omejitve, ki bodo
upoštevane:
– ponudbena cena,
– najugodnejši plačilni pogoji,
– rok izvedbe del,
– reference pri izvajanju tovrstnih del.
Investitor pripominja, da ni nujno, da je
najnižja cena tudi najugodnejša ponudba.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
6. Predložitev ponudb
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pravilno opremljene, predložene najkasneje do
7. 9. 1998 do 12. ure v tajništvu Občine
Vojnik, Keršova 1, Vojnik.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za sanacijo plazu” in s številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS.
7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 7. 9. 1998
ob 13. uri v sejni sobi Občine Vojnik, Keršova 1, Vojnik. Predstavniki ponudnikov, ki
bodo prisotni na javnem odpiranju, morajo
predložiti pooblastilo o zastopanju.
8. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa najkasneje do 14. 9. 1998.
9. Kraj, čas in oseba pri kateri lahko zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo: Občina Vojnik, Keršova 1, Vojnik, kont. oseba Blazinšek Irma in Anica
Lipičnik,
tel.
063/772-125,
faks
063/772-073 v času uradnih ur.
Razpisna dokumnetacija je na razpolago
do 3. 9. 1998 na podlagi dokazila o vplačilu
7.000
SIT
na
ŽR
številka
50700-630-10126 sklic. 1014.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 30. 11. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 8. 9. 1998.
Občina Vojnik
Ob-5615
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 naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze, Uprava RS za zračno plovbo,
kont. oseba Srečko Janša, Kotnikova 19a,
Ljubljana, tel. 061/17-34-700, faks
061/13-16-035.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: Letališče Maribor
1) sanacija vzletno pristajalne steze
s spojnicami in letališke ploščadi,
2) zaščita asfalta s tankoslojnimi prevlekami, horizontalna signalizacija manevrskih površin in letališke ploščadi,
3) sanacija svetlobno navigacijskega
sistema, izvedba kabelske kanalizacije,
zamenjava kablov in luči.
Ponudnik lahko kandidira za izvedbo
vseh treh sklopov razpisanih del, ali le za
posamezni sklop. V vsakem primeru morajo
ponudniki predložiti ponudbe za vsak sklop
del posebej v ločenih ovojnicah.
3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: od 14. 8.
1998 do 14. 9. 1998.
Orientacijska vrednost naročila po sklopih:
1) 340,000.000 SIT,
2) 325,000.000 SIT,
3) 235,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del:
16. 10. 1998 in/ali zaključek 31. 5. 1999.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v višini 10%.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 14. 9. 1998 do
10. ure, na naslov: Aerodrom Ljubljana –
Aeroinženiring, prevzemnik: tajništvo Aeroinženiringa, Zg. Brnik 130a, 4210 Brnik –
Aerodrom, tel. 064/261-360, faks
064/221-623.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene 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 14. 9. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Aerodrom Ljubljana
– Aeroinženiring.
Naročnik: RS – Ministrstvo za promet in
zveze, Uprava RS za zračno plovbo, odpiranje vodi predsednik komisije Severin Katarinčič, Zg. Brnik 130a, Brnik – Aerodrom,
tel. 064/261-360, faks 064/221-623.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 14. 10. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Aerodrom Ljubljana – Aeroinženiring, kont. oseba Drago Čotar, Zg.
Brnik 130a, Brnik – Aerodrom, tel.
064/261-362, faks 064/221-623.

Stran

5748 / Št. 57 / 14. 8. 1998

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 21. 8. 1998 za 10.000 SIT, za vsak
sklop oziroma 30.000 SIT za celoto.
Način plačila: z virmanom na žiro račun
številka: 51500-601-15970 s pripisom “za
razpisno dokumentacijo”.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 14. 12. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 9. 10. 1998.
RS, Ministrstvo za promet in zveze
Uprava RS za zračno plovbo
Ob-5617
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Občina Muta, kont. oseba Silva Skutnik,
Glavni trg 17, Muta, tel. 0602/61-823, faks
0602/61-114.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: rekonstrukcija ceste Prevolov jarek–Sv. Jernej (1300 m).
3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 24,000.000
SIT, 14. 8. 1998.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 60 dni, začetek: 1. 10.
1998 in/ali zaključek 30. 11. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 15. 9. 1998 do
8.30, na naslov: Občina Muta, prevzemnik:
urad župana, Glavni trg 17, 2366 Muta, tel.
0602/61-823, faks 0602/61-114.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene 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 15. 9. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Občina Muta, odpiranje vodi: strokovna komisija, Glavni trg
17, Muta, tel. 0602/61-823, faks
0602/61-114.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 22. 9. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Muta, kont. osebi
Jože Koprivnik in Silva Skutnik, Glavni trg
17, Muta, tel. 0602/61-823, faks
0602/61-114.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 24. 8. 1998 za 5.000 SIT.
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Način plačila: virman, na račun številka:
51860-630-25685.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 30. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 9. 10. 1998.
Občina Muta
Ob-5618
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Agencija za radioaktivne odpadke, Ljubljana, kont. oseba Peter Tomše, Parmova
ulica 53, Ljubljana, tel. 13-23-280, faks
13-25-112, soba št. 332.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: priprava projektne
dokumentacije za odlagališče nizko in
srednje radioaktivnih odpadkov – Idejni
projekt za podzemno odlagališče.
3. Orientacijska vrednost naročila:
12,500.000 SIT.
4. Rok dokončanja del: 7 mesecev po
podpisu pogodbe.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 10. 9. 1998 do
12. ure, na naslov: Agencija za radioaktivne odpadke, prevzemnik Tomše
Peter, Parmova ul. 53, 1000 Ljubljana,
soba št. 332.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene 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 15. 9. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Parmova 53, Ljubljana, odpiranje vodi Alenka Loose, Parmova
53, Ljubljana, tel. 13-23-280, faks
13-25-112, soba št. 307.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 25. 9. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Agencija za radioaktivne odpadke, kont. oseba Peter Tomše, Parmova
53, Ljubljana, tel. 13-23-280, faks
13-25-112, soba št. 332.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 4. 9. 1998, je prezplačna.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 12. 10. 1998.
Agencija za radioaktivne odpadke
Ljubljana

Ob-5619
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Carinska uprava RS, kont. oseba Barbara Gašperlin, Šmartinska 130, Ljubljana,
tel. 061/140-10-44 int. 22-77, faks
061/140-21-55, soba št. 719.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: servisno vzdrževanje avtomobilov carinske službe.
Servisno vzdrževanje avtomobilov
carinske službe se bo izvajalo na lokacijah posameznih carinarnic: Celje, Dravograd, Jesenice, Koper, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica, Sežana in CURS.
3. Orientacijska vrednost naročila:
22,700.000 SIT.
Orientacijska vrednost servisnega vzdrževanja: za vozila znamke Audi: 700.000
SIT, za vozila znamke Volkswagen:
1,100.000 SIT, za vozila znamke BMW:
400.000 SIT, za vozila znamke Opel:
800.000 SIT, za vozila znamke Renault:
14,900.000 SIT, za vozila znamke Citroen:
250.000 SIT, za vozila znamke Fiat:
150.000 SIT, za vozila znamke Chrysler:
1,000.000 SIT, za vozila znamke Ford:
900.000 SIT, za vozila znamke Nissan:
600.000 SIT, za vozila znamke Subaru:
1,500.000 SIT, za vozila znamke Toyota:
150.000 SIT, za vozila znamke Yugo:
250.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 1. 11. 1998 in/ali zaključek 31. 10.
1999.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v višini 10%.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 8. 9. 1998 do
9. ure, na naslov: Carinska uprava RS,
prevzemnici Erika Anderlič in Račič
Karmen, Šmartinska 130, 1523 Ljubljana,
tel. 061/140-10-44 int. 21-78, soba
št. 709.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta naročila. Na hrbtni strani kuverte mora biti navedeno ime pošiljatelja.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 8. 9. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Carinska uprava RS,
odpiranje vodi Pečar Rus Tatjana, Šmartinska 130, Ljubljana, tel. 061/140-10-44 int.
21-73, faks 061/140-21-55, sejna soba,
11. nadstropje.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 1. 10. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
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dokumentacijo: Carinska uprava RS, kont.
oseba Barbara Gašperlin, Šmartinska 130,
Ljubljana, tel. 061/140-10-44 int. 22-77,
faks 061/140-21-55.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 7. 9. 1998.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 7. 11. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 9. 10. 1998.
Carinska uprava RS
Št. 20/98
Ob-5620
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: JZ Zdravstveni dom Celje, Gregorčičeva 5, Celje, tel. 063/434-000, faks
063/441-356.
2. Predmet javnega naročila: rekonstrukcija obstoječe toplotne podpostaje
v ZP Štore za daljinsko ogrevanje v kotlovnico za kurjenje z zemeljskim plinom.
3. Orientacijska cena: 6,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: predvideni začetek 15. 9. 1998 in zaključek
15. 10. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane, so navedena v razpisni dokumentaciji.
6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do četrtka,
27. 8. 1998 do 12. ure, na naslov:
Skupnost zavodov osnovne zdravstvene
dejavnosti celjske regije, Gregorčičeva 3,
3000 Celje.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj – Javni razpis za rekonstrukcijo obstoječe toplotne podpostaje v Zdravstveni postaji Štore”, s številko objave. Na hrbtni
strani kuverte mora biti naveden točen naslov ponudnika.
7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo v petek,
28. 8. 1998 ob 8. uri, v pisarni direktorice
Skupnosti zavodov osnovne zdravstvene
dejavnosti celjske regije, Gregorčičeva 3,
Celje.
Odpiranje ponudb bo vodila predsednica komisije Bronja Vilč, dipl. jur.
8. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje v osmih dneh od odpiranja
ponudb.
9. Kraj in oseba, pri kateri lahko zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo: Skupnost zavodov osnovne
zdravstvene dejavnosti celjske regije, Gregorčičeva 3, Celje, Jože Cerovšek, tel.
063/434-615.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
17., 18. in 19. 8. 1998, od 8. do 12. ure,
za ceno 10.000 SIT in se plača ob prevze-
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mu dokumentacije pri blagajni Skupnosti zavodov, Gregorčičeva 3, Celje.
10. Ostali podatki
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
se dobijo na naslovu in pri osebi, kot pod
9. točko; v zvezi s tehnično dokumentacijo, izvajanjem del pa pri Divjak inženiring,
d.o.o. (Divjak Marjan), 3314 Braslovče,
Parižlje 89, tel./faks 063/722-211,
722-207.
11. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do podpisa pogodbe.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 10. 9. 1998.
JZ Zdravstveni dom Celje

9. Ostali podatki
Dodatne informacije lahko dobijo interesenti pri Zdenki Petermanec, tel.
062/22-90-239, ali faks 062/227-056,
vsak delovni dan med 8. in 12. uro.
10. Postopek izbire izvajalca: izvajalci
bodo izbrani po javnem razpisu v skladu z
razpisom po zakonu o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) in bo z njimi sklenjena pogodba za dobavo strokovnih revij za obdobje 12 mesecev.
Ponudba mora biti veljavna do 15. 12.
1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 2. 10. 1998.
Univerza v Mariboru
Ekonomsko-poslovna fakulteta

Ob-5621
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

Ob-5646
Na podlagi prvega in 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: Univerza v
Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta,
kont. oseba Zdenka Petermanec, Razlagova 14, Maribor, tel. 062/22-90-239, faks
062/227-056.
2. Predmet javnega razpisa: nabava tujih strokovnih revij in baze podatkov na
CD-romih za obdobje 12 mesecev.
3. Orientacijska vrednost naročila:
11,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: za tuje strokovne revije
in baze podatkov na CD-romih 12 mesecev, s pričetkom 1. 10. 1998.
5. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika in druge omejitve, ki bodo upoštevane: najnižja cena in drugi kriteriji, določeni z zakonom in razpisno dokumentacijo.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele na naslov naročnika v 20 dneh po objavi razpisa do 12. ure, prevzemnik mag.
Viktor Lednik.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene 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 7. 9. 1998
ob 8.30, na naslovu naročnika, sejna soba,
Razlagova 14, I. nadstropje.
Odpiranje ponudb bo vodila strokovna
komisija.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 14. 9. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: zainteresirani ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na sedežu naročnika pri mag. Viktorju Ledniku,
dekanat EPF.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
od 14. 8. 1998 do vključno 3. 9. 1998, od
8. do 12. ure, za 5.000 SIT, v dekanatu
naročnika, Razlagova 14.
Ob dvigu razpisne dokumentacije je potrebno predložiti dokazilo o vplačilu na račun naročnika št. 51800-609-1242 – za
razpisno dokumentacijo.

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Osnovna šola Notranjski odred Cerknica, Cesta 4. maja 92, Cerknica, kont. oseba Rosana Žnidaršič, tel. 061/792-204,
791-228, faks 791-228.
2. Predmet javnega naročila: prehrambeno blago – živila.
Navedba vsebine: sukcesivna dobava
živil, razvrščenih v 7 skupin:
1. meso in mesni izdelki,
2. mleko in mlečni izdelki,
3. škrobna živila in mlevski izdelki,
4. kruh in pecivo,
5. sadje in zelenjava,
6. pijače,
7. dodatki.
Naročnik si pridržuje pravico do spremembe količine nabav posameznih živil, glede na dejanske potrebe.
3. Orientacijska vrednost naročila je
16,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 24 mesecev, začetek
23. 9. 1998, zaključek 23. 9. 2000.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe, ki bodo upoštevane pri ocenjevanju
ponudb: kvaliteta, cena, lastna proizvodnja, celovitost ponudbe, plačilni rok, reference.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v višini 10%.
6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
na naslov naročnika prispele oziroma predložene najkasneje do 3. 9. 1998 do
12. ure.
Ponudba mora biti predložena v zapečateni kuverti označena z napisom “Ne odpiraj
– Ponudba za dobavo živil”. Na kuverti mora biti označen naslov pošiljatelja.
7. Javno odpiranje ponudb bo 3. 9.
1998 ob 15. uri, na sedežu naročnika.
8. Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 15. 9. 1998.
9. Ponudniki lahko razpisno dokumentacijo dvignejo na sedežu naročnika pri Rosani Žnidaršič, od 17. 8. 1998 do 24. 8.
1998, vsak delovni dan od 8. do 11. ure.
Ponudniki morajo prevzem dokumentacije
najaviti vsaj dan prej in pred tem vplačati
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5.000
SIT
na
50160-603-59007.

žiro

račun

Osnovna šola
Notranjski odred Cerknica
Ob-5622
Na podlagi prvega in drugega dstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
ponovni 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 planiranje, Dunajska 47, Ljubljana, kontaktna
oseba je Marjanca Lamut, tel/faks
068/67-083, 67-097.
2. Predmet javnega razpisa: izdelava
projekta.
Navedba vsebine: izdelava projekta
Revitalizacija zahodnega dela občine
Semič-Kočevarsko, ki vsebuje:
a) revitalizacija zahodnega dela občine
– Kočevarsko – strategija razvoja,
b) razvojni projekt CRPOV Črmošnjice –
Blatnik,
c) razvojni projekt CRPOV Rožni Dol.
3. Orientacijska vrednost celotnega naročila: 6,000.000 SIT.
Naročnika bosta financirala izdelavo projekta v razmerju 1,600.000 SIT Ministrstvo
za okolje in prostor, Urad za prostorsko planiranje, razliko v višini 4,400.000 SIT Občina Semič oziroma ostali sofinancerji.
4. Rok izdelave: 2 meseca za projekt
pod točko 2a, 12 mesecev za projekte
CRPOV – točka 2.b in 2.c oziroma začetek
del: september 1998, dokončanje september 1999.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane pri izbiri: reference, cena, druga
merila navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 3. septembra
1998 do 11. ure, na naslov: Občina Semič,
prevzemnica Sonja Križan, tajništvo, Semič
14, 8333 Semič, tel/faks 068/67-083,
67-097, 67-098.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene 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 3. septembra 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 obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 8. septembra 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.
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Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 26. avgusta 1998 za 5.000 SIT, način
plačila s položnico na račun številka:
52110-630-40318.
Ponudba mora veljati najmanj 45 dni od
odpiranja ponudb.
Predvideni datum objave dodelitve naročila 11. september 1998.
Občina Semič
Št. 3801-9/98-4
Ob-5623
Na podlagi prvega 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: Računsko sodišče Republike Slovenije, Prežihova 4, Ljubljana, kontaktni osebi mag. Nataša Knaubert Šorli,
tel. 061/178-58-43 in Silva Jamnik, tel.
061/220-487.
2. Predmet naročila: revizija računovodskih izkazov za leto 1997 po 21. členu zakona o Računskem sodišču (Ur. l.
RS, št. 48/94, v nadaljevanju: ZRacS) in
priprava predhodnega poročila po 24. členu ZRacS pri naslednjih nadzorovanih
osebah:
A) Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
B) Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije,
C) Republiški zavod za zaposlovanje.
3. Ponudbe je treba poslati ločeno za
posamezne revizije. Rok veljavnosti ponudb
mora biti najmanj 60 dni od poteka roka
oddaje ponudb.
4. Na javni razpis se lahko prijavijo registrirane revizijske družbe.
5. Orientacijska vrednost celotnega naročila je 10,000.000 SIT.
6. Rok začetka del je takoj po sklenitvi
pogodbe.
Rok dokončanja del je 30. 11. 1998.
7. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– cena (vključno s plačilnimi pogoji in
popusti,)
– druga merila, ki so navedena v razpisni dokumentaciji.
8. Rok za oddajo ponudb: 15. 9. 1998
do 10. ure dopoldne, na naslov: Računsko
sodišče Republike Slovenije, Prežihova 4,
1000 Ljubljana, soba 003, prevzemnici Vika
Vrezec in Petra Repovš.
Ponudbe je potrebno poslati v zaprti kuverti s pripisom: “Ne odpirajte – ponudba
za izvedbo revizije računovodskih izkazov A
ali B ali C.” Nepravočasne ali nepravilno
opremljene ponudbe se vrnejo ponudnikom
zaprte.
9. Javno odpiranje ponudb bo 15. 9.
1998 ob 11. uri, v sobi št. 405, v 4. nadstropju Računskega sodišča Republike Slovenije, Prežihova 4, Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov, ki želijo sodelovati pri odpiranju ponudb, se morajo izkazati s pisnim pooblastilom za zastopanje.
10. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri v
roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.
11. Ponudniki lahko dvignejo razpisno
dokumentacijo pri Viki Vrezec in Petri Repovš, v času od objave razpisa do izteka

roka za oddajo ponudb, vsak delovnik, od
9. do 15. ure.
Dodatne informacije lahko dobite pri
mag. Nataši Knaubert Šorli, članici računskega sodišča, tel. 061/178-58-43 in Silvi
Jamnik, članici računskega sodišča tel.
061/220-487, od 1. 9. do 10. 9. 1998,
od 10. do 12. ure.
Predviden datum objave dodelitve naročila je 29. 9. 1998.
Računsko sodišče
Republike Slovenije
Št. 1533/98
Ob-5649
Javno podjetje Elektro Ljubljana, d.d.,
Slovenska cesta 58, Ljubljana, na podlagi
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavlja
javni razpis
brez omejitev za izbiro dobavitelja
opreme za RP 20 kV Kozarje
1. Naročnik: Javno podjetje Elektro
Ljubljana, d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa: izbira najugodnejšega ponudnika za dobavo opreme
za RP 20 kV Kozarje.
3. Predvideni rok dobave za razpisano
opremo je 3 mesece od podpisa pogodbe.
4. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 55,000.000 SIT.
5. Prijava ponudnika in spremljajoča dokumentacija mora biti sestavljena v slovenskem jeziku.
6. Prijava ponudnika mora vsebovati naslednje podatke in dokumentacijo:
6.1. Prijavo ponudnika na obrazcih naročnika.
6.2. Izpis registracije ponudnika, ki ne
sme biti starejša od 30 dni.
6.3. BON 1, BON 2, BON 3, ne starejši
od 30 dni.
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 likvidacijskem postopku, ne starejše od 30 dni.
6.6. Dokazilo o poravnanih svojih obveznosti iz naslova davkov, ne starejše od
30 dni.
7. Pogoji za sprejem ponudb:
7.1. Zagotavljanje sposobnosti ponudnika za dobavo spremne dokumentacije k proizvodu v smislu 16. člena in dajanje izjav o
skladnosti v smislu 20. člena zakona o standardizaciji (Ur. l. RS, št. 1/95).
7.2. Sposobnost dajanja tehničnih informacij o proizvodu.
7.3. Tehnične garancije.
7.4. Sposobnost servisiranja za čas
predvidene življenjske dobe izdelka.
8. Merila:
8.1. Skupna ponudbena cena (50% delež).
8.2. Plačilni pogoji (10% delež).
8.3. Potrjene reference ponudnika za
dobavo elektroenergetske opreme Elektro
Ljubljani (10% delež).
8.4. Oprema, ki se že uporablja v Elektro Ljubljani (10% delež).
8.5. Oprema, ki se že uporablja v elektroenergetskih podjetjih v Sloveniji (10%
delež).

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
8.6. Dobavni rok (10% delež).
9. Prijava, ki ne bo v skladu z zahtevami
tega razpisa in za katero se bo v katerikoli
fazi razpisa ugotovilo, da je ponudnik navedel neresnične podatke, bo izločena.
Upoštevali bomo samo ponudbe, ki bodo vsebovale vso razpisano opremo, delnih
ponudb ne bomo upoštevali.
10. Oddaja prijave
Prijava ponudnika mora biti oddana v zaprti 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
dobavo opreme za RP 20 kV Kozarje - Ne
odpiraj“.
Naročnik bo upošteval le tiste prijave,
ki bodo prispele na naslov naročnika v skladu s predhodnim odstavkom do 2. 9.
1998.
Pisna pojasnila bo naročnik posredoval
le na pisne zahteve, ki bodo naročniku priporočeno posredovane po pošti do 25. 8.
1998.
11. Javno odpiranje ponudb bo 4. 9.
1998 ob 10. uri v sejni sobi št. 119 družbe
Elektro Ljubljana, Slovenska 58/I v Ljubljani.
Predstavniki ponudnikov, 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 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 dokumentacijo pri kontaktni osebi Nataši Škerjanec, tel. 131-52-55, v sobi št. 20 na naslovu Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta
56/VI, Ljubljana.
Razpisna dokumentacija bo na razpolago do 21. 8. 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.
Javno podjetje
Elektro Ljubljana, d.d.
Ob-5667
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) in navodila o vsebini in obliki
obrazcev za objavo namere o oddaji javnega naročila, javnega razpisa v Uradnem listu
RS in določitvi obrazcev za objavo, objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Kmetijska zadruga Vipava, z.o.o., kont.
oseba Tanja Trošt, Glavni trg 15, Vipava.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: komasacija kompleksov Mandrija (24 ha), Kubote (13

Št.

ha), Lisjakovšče (5 ha) in Komuni (10,7
ha), vse na območju Mestne občine Nova Gorica.
Ponudniki se lahko prijavijo za izvedbo
posameznega kompleksa ali vseh skupaj.
3. Orientacijske vrednosti naročila: Mandrija 7,000.000 SIT, Kubote 6,000.000
SIT, Lisjakovšče 2,500.000 SIT, Komuni
6,000.000 SIT.
4. Rok začetka in končanja del: odvisen od javnega razpisa št. 7 – dodelitev
nepovratnih sredstev za izvedbo komasacije za leto 1998 Republike Slovenije, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Predviden zaključek del je 1. april
1999.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve: navedeno v razpisni dokumentaciji.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 25. 8. 1998 do
12. ure na naslov Kmetijska zadruga Vipava, z.o.o., Glavni trg 15, 5271 Vipava. Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom: “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS ter z navedbo premeta naročnika.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb: Kmetijska zadruga Vipava, Glavni trg 15, Vipava, sejna soba, 25. 8.
1998 ob 14. uri.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa: v 15 dneh
od dneva odpiranja ponudb.
8. Kraj, čas in oseba pri kateri lahko zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo: Kmetijska zadruga Vipava,
z.o., Glavni trg 15, Vipava, med delovnim
časom, Boža Race.
Kmetijska zadruga Vipava
Št. 466-437/96
Ob-5668
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97), Občina Izola, Urad za komunalni razvoj objavlja
javni razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca brez
omejitev za gradnjo vodovodnega
omrežja Baredi
1. Investitor je Občina Izola, Sončno nabrežje 8, Izola, postopek za izbiro izvajalca
brez omejitev vodi Urad za komunalni razvoj, Postojnska 3, kont. oseba je Podbreznik Martin, inž. gradb., tel. št.
066/480-200, faks 066/480-210.
2. Predmet razpisa je:
– cevovod 5618 m,
– objekti na cevovodu,
– vodohram 60 m3,
– raztežilnik RT-5,
– raztežilnik TR.6.
3. Orientacijska vrednost del znaša:
120,000.000 SIT.
4. Predvideni rok za pričetek del je
1. 10. 1998.
Rok dokončanja razpisnih del je 1. 4.
1999.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– ponudbena cena,
– rok izvedbe razpisnih del,
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– reference ponudnika in morebitnih podizvajalcev na enakih ali sorodnih delih,
– najugodnejši garancijski rok,
– druge ugodnosti, ki jih ponudnik nudi
investitorju (popust),
– usposobljenost ponudnika,
– dosedanje izkušnje investitorja s posameznim ponudnikom.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 14. 9. 1998 do
9. ure zjutraj na naslov: Občina Izola, Urad
za komunalni razvoj, Postojnska ul. 3, 6310
Izola, v tajništvu urada, soba št. 11, pri prevzemniku Klari Giassi.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS z navedbo predmeta javnega naročila “javni razpis – gradnja vodovodnega
omrežja Baredi.
6. Javno odpiranje ponudb bo v sredo,
14. 9. 1998 ob 10. uri v sejni sobi Urada za
komunalni razvoj, Postojnska 3, Izola. Odpiranje vodi predsednik komisije.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni pri odpiranju ponudb, morajo imeti s seboj pooblastilo za zastopanje.
7. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v roku 30 dni po
uspelem javnem odpiranju ponudb.
8. Razpisno dokumentacijo lahko interesenti dvignejo na Uradu za komunalni
razvoj, Postojnska ul. št. 3, Izola do 28. 8.
1998 pri Podbreznik Martinu ali Stupar
Borisu, tel. 066/480-200, ob predložitvi
potrdila o plačilu razpisne dokumnetacije.
Cena razpisane dokumnetacije je
20.000 SIT.
Način plačila razpisne dokumnetacije: na
žiro
račun
Občine
Izola,
št.
51430-630-90025 z navedbo predmeta
naročila.
9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 30. 11. 1998.
Predvideni datum objave o dodelitvi javnega naročila: 20. 10. 1998.
Občina Izola
Št. 47/98
Ob-5669
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naroilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Občina Šoštanj, Trg svobode 12, Šoštanj, kont. oseba Slavica Škrubej, na sedežu Občine Šoštanj, tel. 063/40-310, faks
063/883-021.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: izgradnja primarnega in sekundarnega toplovodnega
omrežja v naselju Lokovica.
3. Orientacijska vrednost del naročila:
250,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 1. 11. 1998, zaključek 30. 10. 1999.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika: merila za izbor najugodnejšega ponudnika so navedena v razpisni dokumentaciji.
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Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
6. Rok za oddajo ponudb: upoštevane
bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do srede 16. septembra 1998 do
12. ure na naslov: Občina Šoštanj, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj (tajništvo občine I.
nad., ga. Plamberger).
Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba – gradnja toplovoda Lokovica” in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS.
7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb
bo istega dne, 16. 9. 1998 ob 12.15 v
sejni sobi Občine Šoštanj, Trg svobode 12,
Šoštanj. Odpiranje vodi Viktor Drev. Predstavniki ponudnikov naj se pri odpiranju ponudb izkažejo s pooblastili.
8. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa: ponudniki
bodo obveščeni o izidu razpisa najpozneje
v 30 dneh po odpiranju ponudb.
9. Kraj, čas in oseba pri kateri lahko zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo v tajništvu
Občine Šoštanj, in sicer od 17. avgusta do
vključno 31. avgusta 1998 od 8. do 12.
ure. Pogoj za dvig razpisne dokumentacije
je plačilo stroškov v višini 50.000 SIT na
proračun Občine Šoštanj št. žiro računa
52800-630-10168, kar ponudniki izkažejo
s potrdilom o plačilu.
10. Ostali podatki: dodatne informacije
se dobijo na Zavodu za urbanizem Velenje,
Trg mladosti 2, Velenje, pri Petru Lepoša,
dipl. inž., str. tel. 063/856-321, faks
063/884-552.
11. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev po
18. členu ZJN.
Ponudba mora veljati do 30. 10. 1998.
Predvideni datum dodelitve naročila je
30. 10. 1998.
Št. 47/98
Ob-5670
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naroilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Občina Šoštanj, Trg svobode 12, Šoštanj, kont. oseba Slavica Škrubej, na sedežu Občine Šoštanj, tel. 063/40-310, faks
063/883-021.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: rekonstrukcija doma kulture v Šoštanju.
3. Orientacijska vrednost del naročila:
80,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 15. 10. 1998, zaključek 15. 12. 1999.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika: merila za izbor najugodnejšega ponudnika so navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
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6. Rok za oddajo ponudb: upoštevane
bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do ponedeljka 14. septembra 1998
do 12. ure na naslov: Občina Šoštanj, Trg
svobode 12, 3325 Šoštanj (tajništvo občine I. nad., ga. Plamberger).
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba –
rekonstrukcija Doma kulture” in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS.
7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb
bo istega dne, 14. 9. 1998 ob 12.15 v
sejni sobi Občine Šoštanj, Trg svobode 12,
Šoštanj. Odpiranje vodi Viktor Drev. Predstavniki ponudnikov naj se pri odpiranju ponudb izkažejo s pooblastili.
8. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa: ponudniki
bodo obveščeni o izidu razpisa najpozneje
v 30 dneh po odpiranju ponudb.
9. Kraj, čas in oseba pri kateri lahko zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo v tajništvu
Občine Šoštanj, in sicer od 17. avgusta do
vključno 31. avgusta 1998 od 8. do 12.
ure. Pogoj za dvig razpisne dokumentacije
je plačilo stroškov v višini 8.000 SIT na
proračun Občine Šoštanj št. žiro računa
52800-630-10168, kar ponudniki izkažejo
s potrdilom o plačilu.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev po
18. členu ZJN.
Ponudba mora veljati do 15. 10. 1998.
Predvideni datum dodelitve naročila je
15. 10. 1998.
Občina Šoštanj
Št. 1354/98
Ob-5671
Na podlagi 18. člena zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Javno podjetje Snaga, d.o.o., Povšetova ulica 6, Ljubljana.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: dobava šasij s kabino za komunalna vozila.
3. Orientacijska vrednost naročila:
95,000.000 SIT.
4. Rok dobave: 3 mesece.
5. Merila za izbiro najugodenjše ponudbe:
– cena
50 točk,
– usklajenost z obstoječim
voznim parkom
komunalnih vozil
20 točk,
– dobavni rok
10 točk.
Način uporabe meril je podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji.
6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 14. 9. 1998 do
12. ure na naslov: Javno podjetje Snaga,
d.o.o., Povšetova ulica 6, Ljubljana, prevzemnik tajništvo podjetja, Marjeta Bambič,
soba številka 29, I. nad., tel. 177-96-20,
faks 320-372.
Zaprte kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba za
dobavo šasij s kabino za komunalna vozila –
JR 201/98”.

Na hrbtni strani mora biti naslov pošiljatelja.
7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb:
Javno odpiranje ponudb bo 15. 9. 1998
ob 9. uri v sejni sobi št. 51, II. nad., na
sedežu naročnika, Povšetova ulica 6, Ljubljana.
Odpiranje ponudb vodi strokovna komisija naročnika.
8. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa najkasneje do 2. 10. 1998.
9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Javno podjetje Snaga,
d.o.o., Povšetova ulica 6, Ljubljana, kont.
oseba Olga Okorn, soba št. 36, I. nad., tel.
177-96-28, faks 320-372.
Razpisna dokumnetacija je proti dokazilu o vplačilu stroškov razpisne dokumentacije na razpolago do 5. 9. 1998 med 8. in
12. uro oziroma po predhodni najavi kontaktni osebi.
Cena razpisne dokumentacije je 10.000
SIT, ki jih zainteresirani ponudnik plača z
virmanom na žiro račun naročnika pri agenciji št. 50103-601-23953 s pripisom “JR
201/98”.
10. Ostali podatki: dodatne informacije
glede prevzema razpisne dokumnetacije
se dobijo pri kont. osebi navedeni pod
9. točko.
11. Predvideni datum objave dodelitve
naročila je 9. 10. 1998.
Javno podjetje Snaga, d.o.o.,
Ljubljana
Št. 02.4.-854/98
Ob-5672
Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Naziv in sedež naročnika: Slovenske
železnice, d.d., Služba za strategijo in razvoj, kont. oseba: Blagomir Černe, Kolodvorska
ul.
11,
Ljubljana,
tel.
061/29-14-199, faks 061/13-34-184.
2. Predmet javnega naročila so: storitve in sicer izdelava idejnih rešitev
(tehnične rešitve, predračuni, risbe,
terminski plan izvedbe), ki bodo služile kot osnova za izdelavo predinvesticijske zasnove “Povečanje hitrosti
na progi Ljubljana–Zidani most–Maribor”.
3. Orientacijska vrednost naročila:
8,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 1. 10. 1998, zaključek 7. 12. 1998.
5. Merila za izbor najugodnejše ponudbe: najnižja cena in merila, navedena v razpisni dokumnetaciji.
Pri ocenjevanju ponudb se ne bodo
upoštevale preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 4. 9. 1998 do 9.
ure na naslov: Slovenske železnice, Služba
za strategijo in razvoj, tajništvo službe, soba
229/II. nadstropje, Kolodvorska ul. 11,
Ljubljana, tel. 061/29-14-199, faks
061/13-34-184.
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Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in številko objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in čas javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 4. 9. 1998
ob 9.30 na naslovu: Slovenske železnice,
Služba za strategijo in razvoj, soba 370/III.
nad., Kolodvorska ul. 11, Ljubljana, tel.
061/29-14-199, faks 061/13-34-184.
7. Obvestilo o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa najkasneje do 19. 9. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, kjer zainteresirani
ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo: Slovenske železnice, Služba za
strategijo in razvoj, tajništvo službe, soba
229/II. nadstropje ali soba 25/II. nadstropje – Alenka Pirnat tel. 29-14-204, Kolodvorska ul. 11, Ljubljana.
Razpisna dokumnetacija je na voljo od
17. 8. do 24. 8. 1998 od 9. do 13. ure.
Vrednost: 4.000 SIT.
Način plačila: virman, št. ŽR:
50100-601-5014744.
9. Postopek izbora izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati 60 dni od dneva
javnega odpiranja.
Predviden datum objave dodelitve javnega naročila: 25. 9. 1998.
Slovenske železnice, d.d.,
Služba za strategijo in razvoj
Ob-5673
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Telekom Slovenije, d.d., PE Koper, Kolodvorska c. 9, Koper, kont. oseba Frančeškin Bojan, Kolodvorska c. 9, Koper, tel.
066/200-511, 2000, faks 200-105, soba
št. 233.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: dobava, projektiranje, montaža in vključitev radijskih prenosnih sistemov na relacijah Tinjan–Zazid in Tinjan–Rakitovec.
3. Orientacijska vrednost naročila:
15,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: predviden začetek del:
september/oktober 1998, predvideno dokončanje del: oktober 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve: najnižja cena,
druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 8. 9. 1998, do
11. ure, na naslov: Telekom Slovenije, d.d.,
PE Koper, Kolodvorska c. 9, Koper.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj – javni razpis, ponudba za RR Tinjan–Zazid in RR Tinjan–Rakitovec.”

Št.

7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 8. 9. 1998,
ob 12. uri na naslovu: Telekom Slovenije,
d.d., PE Koper, Kolodvorska c. 9, sejna
dvorana, Koper, odpiranje vodi: predsednik
komisije, soba št. 241, I. nad., poslovne
stavbe Telekom Slovenije, PE Koper.
8. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa: ponudniki
bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje
do 17. 9. 1998.
9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumnetacijo: Telekom Slovenije, d.d., PE
Koper, Kolodvorska c. 9, Koper, kont. oseba: v vložišču, tel. 066/200-132, 200-100,
faks 200-105, soba št. 225.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 26. 8. 1998 ob delovnikih od 8. do 12.
ure. Ob dvigu morajo interesenti predložiti
dokazilo o vplačilu 5.000 SIT na žiro račun
Telekom Slovenije, d.d., PE Koper, št.
51400-849-20904, pri Agenciji za plačilni
promet Koper, s pripisom “Razpisna dokumentacija za RR Tinjan–Zazid, RR Tinjan–
Rakitovec”.
10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 9. točko do 1. 9. 1998.
11. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati 90 dni od dneva
objave javnega razpisa v Uradnem listu RS.
Predviden datum objave dodelitve naročila: 25. 9. 1998.
Telekom Slovenije, d.d., PE Koper
Št. 60-1718/98
Ob-5674
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 naročnika: JP Komunala, d.o.o., Novo mesto, kont.
oseba Želimir Dronjak, Podbevškova 12,
Novo mesto, tel. 068/323-596, faks
068/323-816.
2. Predmet ponovnega javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: čiščenje in vzdrževanje javnih površin:
– čiščenje javnih površin v Novem mestu,
– čiščenje javnih površin v lokalnih središčih,
– izvajanje zimske službe na javnih površinah,
– vzdrževanje vodnjakov na Glavnem trgu in Novem trgu.
3. Orientacijska vrednost naročila:
20,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 36 mesecev.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v višini 10%.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 9. 9. 1998 do
12. ure, na naslov: JP Komunala, d.o.o.,
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Novo mesto, prevzemnik JP Komunala,
d.o.o., Novo mesto, Podbevškova 12,
8000 Novo mesto.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene 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. 9. 1998
ob 12. uri, na naslovu: JP Komunala, d.o.o.,
odpiranje vodi Žarko Kovačevič, dipl. inž.
gr., Rozmanova 2, Novo mesto, tel.
068/321-524, faks 068/322-248, sejna
soba.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 2. 10. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: JP Komunala, d.o.o., Novo
mesto, kont. oseba Martina Vidrih, Podbevškova
12,
Novo
mesto,
tel.
068/323-594, faks 068/323-816.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 2. 9. 1998 za 20.000 SIT, vsak delovnik med 8. in 12. uro.
Način plačila: ob predložitvi potrdila
Agencije za plačilni promet RS o plačilu materialnih stroškov, na račun številka:
52100-601-11459 – JP Komunala, d.o.o.,
Novo mesto, s pripisom “Čiščenje in vzdrževanje javnih površin”.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 10. 11. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 2. 10. 1998.
Št. 60-1719/98
Ob-5675
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: JP Komunala, d.o.o., Novo mesto, kont.
oseba Andreja Gorše, Muzejska ulica 5, Novo mesto, tel. 068/321-514, faks
068/324-115.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: gradnja kanalizacije v naselju Obrh – 1. faza – Šmarjeta.
3. Orientacijska vrednost naročila:
16,500.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 1. 11. 1998 in zaključek 30. 1. 1999.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v višini 10%.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 8. 9. 1998 do
12. ure, na naslov: JP Komunala, d.o.o.,
Novo mesto, prevzemnik JP Komunala,
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d.o.o., Novo mesto, Muzejska ulica 5, 8000
Novo mesto, tel. 068/321-514, faks
068/324-115.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene 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. 9. 1998
ob 14. uri, na naslovu: JP Komunala, d.o.o.,
odpiranje vodi Žarko Kovačevič, dipl. inž.
gr., Rozmanova 2, Novo mesto, tel.
068/321-524, faks 068/322-248, sejna
soba.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 2. 10. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: JP Komunala, d.o.o., Novo
mesto, kont. oseba Andreja Gorše, Muzejska ulica, Novo mesto, tel. 068/321-514,
faks 068/324-115.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 25. 8. 1998 za 20.000 SIT, vsak delovnik med 9. in 12. uro.
Način plačila: ob predložitvi potrdila
Agencije za plačilni promet RS o plačilu materialnih stroškov, na račun številka:
52100-601-11459 – JP Komunala, d.o.o.,
Novo mesto, s pripisom “Gradnja kanalizacije Obrh – 1. faza”.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 10. 11. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 2. 10. 1998.
JP Komunala, d.o.o., Novo mesto
Ob-5676
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Telekom Slovenije, d.d., kont. oseba
Peter Kokošinek, dipl. inž., Cigaletova 15,
Ljubljana, tel. 061/130-48-20, faks
061/134-45-15, soba št. 302, e-mail: peter.kokosinek.@telekom.si.
2. Predmet javnega naročila: blago, storitve.
Navedba vsebine: dobava in inštalacija programske opreme za Elektronsko
poslovanje.
3. Orientacijska vrednost naročila:
100,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 30 dni od podpisa pogodbe, začetek decembra 1998 in/ali zaključek januarja 1999.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: najnižja cena, druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
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Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 14. 9. 1998 do
13. ure, na naslov: Telekom Slovenije, d.d.,
prevzemnik tajništvo Sektorja za investicije,
Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, tel.
061/130-48-55, faks 061/134-45-15, soba št. 300.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene 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 15. 9. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Telekom Slovenije,
d.d., odpiranje vodi predsednik komisije,
Cigaletova 15, Ljubljana, soba št. 801.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 6. 11. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Telekom Slovenije, d.d.,
kont. oseba tajništvo Sektorja za investicije,
Cigaletova
15,
Ljubljana,
tel.
061/130-48-55, faks 061/134-45-15, soba št. 300.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 28. 8. 1998 do 12. ure, za 10.000 SIT.
Način plačila: na račun številka:
50100-601-35407.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: Telekom Slovenije, d.d., kont. oseba
Peter Kokošinek, dipl. inž., Cigaletova 15,
Ljubljana, tel. 061/130-48-20, faks
061/134-45-15, soba št. 302, e-mail: peter.kokosinek.@telekom.si.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do zaključka postopka.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 13. 11. 1998.
Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana
Ob-5677
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Občina Pesnica, Občinski urad, kont. oseba
Simona Brumec, Pesnica pri Mariboru 39a,
Pesnica pri Mariboru, tel. 062/653-111,
faks 062/653-079, soba št. M10.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: prevoz otrok v vrtce
in osnovne šole v Občini Pesnica v šolskem letu 1998/99.
3. Orientacijska vrednost naročila:
10,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 10 mesecev, začetek 1. 9.
1998 in zaključek 29. 6. 1999.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 24. 8. 1998 do
12. ure, na naslov: Občina Pesnica, Občinski urad, prevzemnik tajništvo, Pesnica pri
Mariboru 39a, 2211 Pesnica pri Mariboru,
tel. 062/653-111, faks 062/653-079, soba št. M10.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene 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 25. 8. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Občina Pesnica, Občinski urad, odpiranje vodi komisija, Pesnica pri Mariboru 39a, Pesnica pri Mariboru,
tel. 062/653-111, faks 062/653-079, sejna soba.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 31. 8. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Pesnica, Občinski
urad, kont. oseba Simona Brumec, Pesnica
pri Mariboru 39a, Pesnica pri Mariboru, tel.
062/653-111, faks 062/653-079, soba
št. M10.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 20. 8. 1998 za 2.000 SIT.
Način plačila: z virmanom ali položnico,
na račun številka: 51800-630-25531, z oznako “prevozi otrok”.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 25. 6. 1999.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 31. 8. 1998.
Občina Pesnica
Ob-5678
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 kanalizacijo J
Zadobrova od J 18 dalje
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje.
2. Predmet javnega naročila: izvedba
gradbenih del za kanalizacijo J Zadobrova od J 18 dalje.
3. Orientacijska vrednost naročila:
11,000.000 SIT.
4. Predvideni pričetek del je oktober
1998, zaključek v enem mesecu.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– ponudbena cena,
– reference pri tovrstnih delih,
– fiksnost cen,
– druge ugodnosti.
6. Rok za predložitev ponudb
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 7. 9. 1998 do
12. ure, ne glede na način predložitve, na
naslov: Mestna občina Celje, Komunalna
direkcija, Prešernova 27/II, 3000 Celje.
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Ponudba mora biti zapečatena in označena “Ne odpiraj – ponudba za izvajanje
gradbenih del za kanalizacijo J Zadobrova
od J 18 dalje”.
7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo v torek, 8. 9.
1998 ob 11. uri, na naslovu: Mestna občina Celje, Komunalna direkcija, Prešernova
27/II, Celje, v sejni sobi.
Predstavniki ponudnikov morajo predložiti strokovni komisiji, ki bo vodila odpiranje,
pooblastila za zastopanje.
8. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje v 45 dneh od odpiranja ponudb.
9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo
Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo z razpisnimi pogoji, od dneva objave v Uradnem listu RS, do vključno 24. 8.
1998, med 8. in 10. uro, na naslovu: Vodovod-Kanalizacija, d.o.o., Lava 2a, Celje –
tajništvo.
Razpisno dokumentacijo zainteresirani
ponudniki dvignejo s potrdilom o plačilu
stroškov razmnoževanja v višini 4.000 SIT,
katerega plačajo na ŽR Vodovod-Kanalizacija, d.o.o., Lava 2a, Celje, št.
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. 063/4250-315 in pri Tatjani Meke,
gr. teh., na VO-KA Celje, tel.
063/4250-339.
Mestna občina Celje
Št. 0048/1-308/57-98
Ob-5679
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za notranje zadeve RS, kont.
oseba Mira Pecl, Štefanova 2, Ljubljana,
tel. 061/594-63.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: dobava mleka in
mlečnih izdelkov, kruha, pekarskega in
slaščičarskega peciva, testenin, sokov,
ostalih prehrambenih artiklov in artiklov za osebno rabo za Oddelek prehrane Tacen, Oddelek prehrane Doma
Maksa Perca v Kotnikovi, Prehodni dom
RS za tujce in Sektor za oskrbo Gotenica.
3. Orientacijska vrednost naročila:
88,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 12 mesecev, predvideni
začetek 1. 11. 1998 in zaključek 1. 11.
1999.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Št.

Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v višini 10%.
Merila: cena, finančno stanje dobavitelja
blaga, lastna predelava, rok dobave pri interventnih – neplaniranih dobavah, reference in pripravljenost in odzivnost za reševanje reklamacij.
6. Predložitev ponudb
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 14. 9. 1998 do
14. ure, na naslov: Ministrstvo za notranje
zadeve RS, prevzemnik vložišče, Štefanova
2, 1501 Ljubljana, tel. 061/172-5111.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj –
javni razpis za dobavo mleka in mlečnih izdelkov, kruha, pekarskega in slaščičarskega peciva, testenin, sokov, ostalih prehrambenih artiklov in artiklov za osebno rabo za
Oddelek prehrane Tacen, Oddelek prehrane Doma Maksa Perca v Kotnikovi, Prehodni dom RS za tujce in Sektor za oskrbo
Gotenica, št. 308/57-98”.
7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 15. 9. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Visoka policijsko-varnostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni na javnem odpiranju, morajo predložiti
pooblastilo o zastopanju.
Naročnik: Ministrstvo za notranje zadeve
RS, odpiranje vodi Nataša Grgasovič ali Franc
Bevc, Kotnikova 8a, Ljubljana, soba 14, 15.
8. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 6. 11. 1998.
9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Ministrstvo za notranje zadeve RS, kont. oseba Mira Pecl, Rocenska
56, Šmartno, tel. 061/596-43.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
za ogled in dvig od dneva objave do 13. 9.
1998, od 10. do 12. ure.
Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti pooblastilo
za dvig razpisne dokumentacije in dokazilo
o vplačilu 4.000 SIT.
Način plačila: virmansko, na račun številka: 50100-637-55284, sklicna številka:
308-57-98.
10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 9. točko.
11. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 12. 2. 1999.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 13. 11. 1998.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 403-40/98-21303
Ob-5680
Občina Jesenice, Titova 78, Jesenice,
objavlja 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 za
izvedbo gradbenih, obrtniških in
instalacijskih del pri adaptaciji samskega
doma Verdnikova 42 – II. faza
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1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Občina Jesenice, kont. oseba Justin
Alenka, Cesta maršala Tita 78, Jesenice,
tel. 064/831-040, int. 272.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: gradbena, obrtniška
in instalacijska dela pri adaptaciji samskega doma Verdnikova 42 – II. faza.
3. Orientacijska vrednost naročila:
135,000.000 SIT.
4. Rok začetka: 15. 10. 1998, rok dokončanja del: 15. 11. 1999.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe:
– ponudbena cena (s prometnim davkom),
– reference za podobna dela,
– strokovna usposobljenost,
– plačilni pogoji.
Najcenejši ponudnik ni nujno, da je tudi
najugodnejši.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene do vključno 16. 9. 1998 do 12.
ure, na naslov: Občina Jesenice, Titova 78,
4270 Jesenice, soba št. 1.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb, na katerega so
vabljeni vsi ponudniki, bo v sredo, 16. 9.
1998 ob 12.30, na naslovu: Občina Jesenice, Titova 78, Jesenice, v konferenčni sobi v I. nadstropju.
8. Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 25. 9. 1998.
9. Zainteresirani ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na Občini Jesenice, Titova 78, soba št. 43, I. nadstropje, pri Alenki Justin.
Razpisna dokumentacija je na voljo ponudnikom v času razpisa, in sicer proti izkazu, podpisu ter plačilu 40.000 SIT, na ŽR
proračun
Občine
Jesenice,
št.
51530-630-50155, sklicevanje na številko
780001. Kot dokaz o plačilu morajo ponudniki predložiti fotokopijo virmana.
10. Ostali podatki
Z izbranim ponudnikom se bo sklenila
pogodba o izvedbi predmeta javnega naročila v višini razpoložljivih proračunskih sredstev v letu 1998. V proračunskem letu 1999
se bo z aneksom, ki je sestavni del pogodbe, dogovorilo dokončno poplačilo razlike
do celotne pogodbene vrednosti.
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 9. točko.
11. Ponudba mora veljati 70 dni.
12. Predvideni datum objave dodelitve
naročila je 9. 10. 1998.
Občina Jesenice
Ob-5681
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
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1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Občina Rogatec, Ceste 11, Rogatec,
tel. 063/827-127, faks 063/827-363.
2. Predmet javnega naročila: izbira najugodnejšega ponudnika za izgradnjo
omrežja javne razsvetljave ob cesti Rogatec–Brezovec.
3. Orientacijska vrednost naročila:
6,000.000 SIT.
4. Predvideni rok začetka in dokončanja
del:
– pričetek del: konec septembra 1998,
– dokončanje del: konec oktobra 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejšega
ponudnika in kakršnekoli omejitve: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Projekt bo realiziran v letošnjem letu pod
pogojem, da bo v tem času zgrajen pločnik
Rogatec–Brezovec, obseg realiziranih del
pa bo odvisen od višine proračunskih sredstev.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do torka, 8. 9. 1998
do 13. ure, na naslov: Občina Rogatec,
Ceste 11, 3252 Rogatec, prevzemnica Rosana Ozvaldič, vodja pisarne urada župana.
6. Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene 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 v torek, 8. 9.
1998 ob 14. uri, na naslovu: Občina Rogatec, Ceste 11, Rogatec, v sejni sobi občinske uprave. Odpiranje bo vodil Anton
Roškar, dipl. inž. str.
8. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa v roku 10 dni.
9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo
Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na sedežu Občine Rogatec, Ceste 11, pri tajniku občine Strajn Pavlu, tel.
063/827-127, faks 063/827-363.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 2. 9. 1998 za 5.000 SIT.
Način plačila: gotovinsko ali virmansko,
na žiro račun št. 50730-630-10222.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do konca oktobra
1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 2. 10. 1998.
Občina Rogatec
Št. 688/1-98
Ob-5682
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Dom upokojencev Celje, Jurčičeva 6,
Celje, kont. oseba Marinka Muck, tel.
063/484-532 ali 063/435-200.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
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Navedba vsebine: delna sanacija vidnih betonskih elementov in površin objekta fasade Doma upokojencev Celje.
3. Orientacijska vrednost naročila:
30,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja dela 2 meseca, ali zaključek 30. 10. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe: najnižja cena in drugi kriteriji, določeni z
zakonom.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane tudi reference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 21. 8. 1998 do
13. ure, na naslov: Dom upokojencev Celje, Jurčičeva 6, prevzemnica Marjana Korošec, tel. 063/435-214.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene 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 31. 8. 1998
ob 12. uri, na naslovu naročnika.
Odpiranje ponudb vodi strokovna komisija.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 15. 9. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Dom upokojencev Celje,
Jurčičeva 6, Celje, kont. oseba Marjana Korošec, tel. 063/435-214.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 21. 8. 1998 do 13. ure, za 3.000 SIT.
Način plačila: pri dvigu razpisne dokumentacije.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 30. 10. 1998.
Dom upokojencev Celje

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 7. 9. 1998 do
10. ure, na naslov: Zdravstveni dom Ormož, prevzemnica Marija Kavčič, Dr. Hrovata 4, 2270 Ormož, tel. 062/741-0900,
faks 062/741-0999, uprava.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene 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. 9. 1998
ob 13. uri, na naslovu: Zdravstveni dom
Ormož, odpiranje vodi Irena Meško Kukovec, Dr. Hrovata 4, Ormož, tel.
062/741-0900, faks 062/741-0999,
uprava.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 21. 9. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Zdravstveni dom Ormož,
kont. oseba Slavica Hanželič, Dr. Hrovata
4, Ormož, tel. 062/741-0900, faks
062/741-0999, uprava.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 28. 8. 1998 za 5.000 SIT.
Način plačila: na ŽR številka:
52410-603-30944.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 7. 11. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 2. 10. 1998.
Zdravstveni dom Ormož

Št. 179
Ob-5689
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Zdravstveni dom Ormož, kont. oseba
Slavica Hanželič, Dr. Hrovata 4, Ormož, tel.
062/741-0900, faks 062/741-0999,
uprava.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: dobava in montaža
RTG aparata za pljučno in skeletno diagnostiko s stebernim stativom in avtomatsko temnico.
3. Orientacijska vrednost naročila:
13,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 45 dni.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike.

Ob-5690
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

poziv k predložitvi ponudb
za gradbena dela
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Premogovnik Velenje, d.d., kont. oseba
dr. Milan Medved, Partizanska 78, Velenje,
tel. 063/8982-316, faks 063/861-680,
e-mail: Milan.Medved@rlv.si.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: prizidek k Beli dvorani.
3. Orientacijska vrednost naročila:
250,000.000 SIT.
4. Rok začetka del je takoj po podpisu
pogodbe in dokončanja del 6 mesecev.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji. Naročnik za razpisana dela ne
daje avansa.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
prispele do 14. 9. 1998 do 11. ure,
na naslov: Premogovnik Velenje, d.d.,
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prevzemnica tajnica direktorja, Partizanska 78, 3320 Velenje, tel. 063/858-312,
soba št. 221.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – 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 14. 9. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Premogovnik Velenje, d.d., odpiranje vodi komisija, Partizanska 78, Velenje, sejna soba.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 1. 10. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Premogovnik Velenje, d.d.,
kont. oseba Pritržnik Milan, Partizanska 78,
Velenje, tel. 063/853-312, int. 1480 ali
1478.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
po predhodnem dogovoru, od 17. 8. 1998
do 31. 8. 1998, za 350.000 SIT.
Način plačila: virman, na račun št.
52800-601-23430, pri APP Velenje.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 30. 4. 1999.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: oktober 1998.
Premogovnik Velenje, d.d., Velenje
Št. 24/98
Ob-5691
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Občina Zavrč, kont. oseba Milan Pavlica, Zavrč 11, Zavrč, tel. 062/761-180, faks
062/761-170.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: LC 483060 Turški
vrh–Hrastovec, dolžina 1.500 m, 5 = 4
+ 2 × 0,50.
3. Orientacijska vrednost naročila:
16,000.000 SIT.
4. Rok dokončanja del: 20 dni od začetka del.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: najnižja cena, druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 31. 8. 1998 do
10. ure, na naslov: Občina Zavrč, Zavrč 11,
2283 Zavrč, tel. 062/761-180, faks
062/761-170.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila.

Št.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 31. 8. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Občina Zavrč, odpiranje vodi predsednik komisije, Zavrč 11,
Zavrč.
7. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Zavrč, kont. oseba
Danica Bratuša, Zavrč 11, Zavrč, tel.
062/761-180, faks 062/761-170.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
za 10.000 SIT.
Način plačila: virmanski nalog, na račun
številka: 52400-630-20790.
8. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo vsak dan
od 8. do 10. ure, na naslovu: Mestna občina Ptuj, kont. oseba Milan Pavlica, Mestni
trg 1, Ptuj, tel. 062/772-731, faks
062/771-783, soba št. 59.
9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 60 dni.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 14 dni po prejemu sklepa o izbiri ponudnika.
Naročnik si pridržuje pravico določiti
manjši obseg del od razpisanega glede na
razpoložljiva sredstva, ali odstopiti od pogodbe zaradi finančnih in drugih razlogov.
Občina Zavrč
Št. 161/98
Ob-5692
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Komunalno podjetje Velenje, kont. oseba Mira Kokot, Koroška 37b, Velenje, tel.
063/856-251, faks 063/855-796, soba
št. 21.
2. Predmet javnega naročila: elektro in
strojne instalacije.
Navedba vsebine: izvedba vodovoda –
vodooskrba KS Paka v Mestni občini Velenje, II. faza, vodovod Paški kozjak.
3. Orientacijska vrednost naročila:
60,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 60 koledarskih dni, začetek 16. 9. 1998 in zaključek 15. 11. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 4. 9. 1998 do
10. ure, na naslov: Komunalno podjetje Velenje, prevzemnica Mira Kokot, Koroška
37b, 3320 Velenje, tel. 063/856-251, faks
063/855-796, soba št. 21.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene 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 4. 9. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Komunalno podjetje
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Velenje, Koroška 37b, Velenje, tel.
063/856-251, faks 063/855-796, sejna
soba 2. nadstropje.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 14. 9. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Komunalno podjetje Velenje, kont. oseba Mira Kokot, Koroška 37b,
Velenje, tel. 063/856-251, soba št. 21.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
od 17. 8. 1998 do 19. 8. 1998, med 9. in
13. uro, za 10.000 SIT.
Način plačila: virmansko, na račun številka: 52800-601-46145.
9. Ostali podatki
Tehnične informacije se dobijo na naslovu: Komunalno podjetje Velenje, kont. oseba Primož Rošer, inž. gradb., Koroška 3a,
Velenje,
tel.
063/856-251,
faks
063/853-491.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 30. 9. 1998.
Komunalno podjetje Velenje, d.o.o.
Ob-5693
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Kardeljeva ploščad 24-26, Ljubljana,
tel.
061/133-1111,
faks
061/131-81-64.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: mesne in ribje konzerve.
Vrsta in količina blaga je razvidna iz razpisne dokumentacije.
Kraj izpolnitve: vojašnice v RS.
3. Orientacijska vrednost naročila:
70,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 12 mesecev.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v višini 10%.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 14. 9. 1998 do
12. ure, na naslov: Ministrstvo za obrambo
Republike Slovenije, prevzemnik sprejemna pisarna – vložišče, Kardeljeva ploščad
25, 1000 Ljubljana, tel. 061/171-2389,
faks 061/131-81-64.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj –
MORS BO 1/98 – mesne in ribje konzerve”.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 15. 9. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Kardeljeva ploščad
24, Ljubljana, soba št. 150.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 8. 11. 1998.
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8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Uprava za logistiko, kont.
oseba Boštjan Purkat, Kardeljeva ploščad
24, Ljubljana, tel. 061/171-2586, faks
061/131-92-82, soba št. 365, med 11. in
12. uro.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 11. 9. 1998 za 5.000 SIT.
Način plačila: virman (z navedbo polnega naslova in št. JR MORS BO 1/98), na
račun številka: 50100-637-55216.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, kont. osebi g. Bogdanov in ga. Bartol, Kardeljeva ploščad 24, Ljubljana, tel.
061/171-2340, 061/171-2155, med 8.
in 9. uro, faks 061/13-10-337.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 24. 12. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 8. 11. 1998.
Ob-5694
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana, tel.
061/133-11-11, faks 061/131-81-64.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: tiskanje časopisa
Slovenska vojska, Ljubljana, Kardeljeva
ploščad 25.
3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave: ca. 18,000.000 SIT,
14. 8. 1998.
4. Dobavni rok: 12 mesecev.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane pri ocenjevanju ponudb: druga merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v višini 10%.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 16. 9. 1998 do
12. ure, na naslov: Ministrstvo za obrambo
Republike Slovenije, prevzemnik sprejemna pisarna – vložišče, Kardeljeva ploščad
25, 1000 Ljubljana, tel. 061/171-23-89,
faks 061/131-81-64.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj, ponudba
MORS BO 44/98 – tiskanje časopisa Slovenska vojska”.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 17. 9. 1998
ob 9. uri, na naslovu: MORS, Kardeljeva
ploščad 24, Ljubljana.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 10. 10. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Ministrstvo za obrambo Re-
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publike Slovenije, Uprava za logistiko, kont.
oseba Boštjan Purkat, Kardeljeva ploščad
24, Ljubljana, tel. 061/171-2586, faks
061/131-92-82, soba št. 365, med 11. in
12. uro.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 15. 9. 1998 za 5.000 SIT.
Način plačila: virman, z navedbo polnega naslova in št. javnega razpisa – MORS
BO
44/98,
na
račun
številka:
50100-637-55216.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, kont. oseba Bojan Kuntarič, tel.
061/171-25-02, Kardeljeva ploščad 25,
Ljubljana, tel. 061/131-80-62, faks
061/131-80-67.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 15. 11. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 10. 10. 1998.
Ob-5695
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 naročnika: Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Kardeljeva ploščad 24-26, Ljubljana,
tel.
061/133-1111,
faks
061/131-81-64.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: priprava in dostava hrane po lokacijah naročnika: Mokronog, Ugar, Talčji vrh, Kočevska reka, Logatec, Kolomban, Velike Bloke, Šentviška
gora, Rijavci, Ptuj, Dravograd, Grosuplje,
Todraž.
Vrsta in količina blaga je razvidna iz razpisne dokumentacije.
Kraj izpolnitve: navedene lokacije naročnika.
3. Orientacijska vrednost naročila:
252,510.000 SIT.
4. Dobavni rok: 12 mesecev.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane pri ocenjevanju ponudb
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike
v višini 10%.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 14. 9. 1998 do
12. ure, na naslov: Ministrstvo za obrambo
Republike Slovenije, prevzemnik sprejemna pisarna – vložišče, Kardeljeva ploščad
25, Ljubljana, tel. 061/171-2389, faks
061/131-81-64.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj –
MORS BO 62/98 – kuhana hrana”.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 15. 9. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Kardeljeva ploščad
24, Ljubljana, soba št. 150.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 8. 11. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Uprava za logistiko, kont.
oseba Boštjan Purkat, Kardeljeva ploščad
24, Ljubljana, tel. 061/171-2586, faks
061/131-92-82, soba št. 365, med 11. in
12. uro.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 11. 9. 1998 za 5.000 SIT. Ponudniki, ki
so sodelovali na JR MORS BO 53/97 (razveljavljen javni razpis) lahko dvignejo razpisno dokumentacijo brezplačno.
Način plačila: virman (z navedbo polnega naslova in št. JR MORS BO 62/98), na
račun številka: 50100-637-55216.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, kont. osebi g. Bogdanov in ga. Bartol, Kardeljeva ploščad 24, Ljubljana, tel.
061/171-2340, 061/171-2155, med 8.
in 9. uro, faks 061/13-10-337.
Ponudba mora veljati do 24. 12. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 8. 11. 1998.
Ministrstvo za obrambo
Ob-5696
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za zdravstvo, kont. oseba
prim. Janez Zajec, državni sekretar, Štefanova 5, Ljubljana.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: analiza tipičnih delovnih mest za zdravnike in zobozdravnike (15) v primarnem zdravstvu in bolnišnicah.
Izdelava ocenjevalne analize tipičnih
delovnih mest zdravnikov in zobozdravnikov
po metodologiji prof. dr. J. Sušnika. Analiza
bo vsebovala elemente merske analize; analiza delovnih mest bo strokovna podlaga za
opredelitev težjih delovnih pogojev za posamezno delovno mesto, poudarek bo na ekoloških obremenitvah v cilju izboljšave delovnih razmer.
Tipična delovna mesta zdravnikov in zobozdravnikov
Primarno zdravstvo:
1. splošni zdravnik,
2. stomatolog,
3. zdravnik v urgentni službi (24 ur),
4. zdravnik, ki občasno opravlja delo
v urgentni službi.
Sekundarno in terciarno zdravstvo:
1. operater (kirurgi, ginekologi...),
2. anesteziolog,
3. zdravnik v intenzivni terapiji,
4. ginekolog porodničar,
5. internist (pediater, infektolog...),
6. psihiater,
7. onkolog radioterapevt,
8. radiolog,
9. fiziater,
10. patolog,
11. mikrobiolog (laboratoriji, transfuzija...).
Metodologija
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Za vsako tipično delovno mesto se opravi ocenjevalna analiza z elementi merske
analize (MTO dnevni, tedenski) in se opredelijo posebnosti podobnih delovnih mest v
posameznih specialnostih glede na osnovno specialno analizo.
Analiza se opravi po priporočeni metodologiji (literatura v razpisni dokumentaciji).
Končni izdelek je izpolnjen protokol z
izpisom kritičnih ocen in primerjavo le-teh
med posameznimi tipičnimi deli znotraj skupine.
Priporočena literatura:
– Ocenjevalna analiza delovnega mesta,
priročnik, avtorji: J. Sušnik in sodelavci,
ČGP Delo – TOZD Gospodarski vestnik,
Ljubljana 1983;
– Ergonomska fiziologija, avtor Janko
Sušnik, Didakta 1992;
– Položaji in gibanje telesa pri delu (analiza efektornega sistema), avtor J. Sušnik,
Univerzitetni zavod za zdravstveno in socialno varstvo, knjižnica UZZSV, št. 1, Ljubljana
1987.
3. Orientacijska vrednost naročila:
7,500.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok dokončanja
del: takoj po sklenitvi pogodbe, zaključek
31. 12. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so predvsem:
– strokovna usposobljenost ponudnika
za razpisana dela, da bo večji del javnega
naročila opravil sam s svojimi strokovnjaki,
– dokazane izkušnje o izdelavi analize
delovnih mest v zdravstvu,
– reference ponudnika in morebitnih zunanjih sodelavcev,
– ponudbena cena del in plačilni pogoji,
– trajanje izvajanja del,
– razpolaganje s potrebnimi podatki,
– ugodnosti ponudnika.
Ponudba mora vsebovati:
– predmet razpisa,
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– zahtevana dokazila in reference,
– vzorec pogodbe s ponudbenim predračunom,
– pristopne izjave morebitnih zunanjih
sodelavcev za izvajanje posameznih del v
okviru predmeta razpisa,
– odgovornega nosilca naloge,
– dinamiko izvajanja pogodbe – terminski plan,
– ugodnosti, ki jih ponudnik nudi naročniku.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 28. 8. 1998 do
12. ure, na naslov: Ministrstvo za zdravstvo,
kont. oseba prim. Janez Zajec, državni sekretar, prevzemnik tajništvo, Štefanova 5,
Ljubljana.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 1. 9. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Ministrstvo za

Št.

zdravstvo, odpiranje vodi prim. Janez Zajec,
državni sekretar, Štefanova 5, Ljubljana.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 8. 9. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Ministrstvo za zdravstvo,
kont. oseba tajništvo, Štefanova 5, Ljubljana.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 22. 8. 1998.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 11. 9. 1998.
Ministrstvo za zdravstvo
Ob-5697A
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: AC Vučja vas–Beltinci: nova katastrska izmera.
3. Orientacijska vrednost naročila:
45,000.000 SIT.
4. Rok dokončanja del: 1. 12. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: najnižja cena.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 15. 9. 1998 do
8.30, na naslov: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, prevzemnik vložišče, Tržaška
19a,
1000
Ljubljana,
tel.
061/178-83-25, faks 061/178-83-26, soba št. 123.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za: AC Vučja vas–Beltinci: nova katastrska
izmera”. Na hrbtni strani mora biti označen
naslov pošiljatelja.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 15. 9. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Direkcija Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana.
Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., odpiranje vodi strokovna
komisija, Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-74, soba št. 320/III.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 7. 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, soba št. 104.
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Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 15. 9. 1998 za 6.500 SIT.
Način plačila: na blagajni DDC (soba
104) oziroma z virmanom, na račun št.:
50105-601-13838.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 8. točko: Družba za državne ceste, d.o.o., Ljubljana, kont. oseba Nevenka
Žvokelj, dipl. inž., Einspielerjeva 6, Ljubljana, tel. 061/132-22-41, int. 372, faks
061/133-70-68.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 14. 11. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 9. 10. 1998.
Ob-5697B
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: AC Fram–Slivnica –
protihrupne ograje.
3. Orientacijska vrednost naročila:
250,000.000 SIT.
4. Rok dokončanja del je 3 mesece od
podpisa pogodbe oziroma uvedbe v delo.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: najnižja cena.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v višini 10%.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 15. 9. 1998 do
9.30, na naslov: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, prevzemnik vložišče, Tržaška
19a,
1000
Ljubljana,
tel.
061/178-83-25, faks 061/178-83-26, soba št. 123.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za: AC Fram–Slivnica – protihrupne ograje”. Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 15. 9.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Direkcija Republike Slovenije za ceste, Tržaška 19,
Ljubljana.
Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., odpiranje vodi strokovna
komisija, Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-74, soba št. 320/III.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 6. 11. 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, soba št. 104.
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Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 15. 9. 1998 za 50.000 SIT.
Način plačila: z virmanom, na račun št.:
50105-601-13838.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 8. točko: Družba za državne ceste, d.o.o., Ljubljana, kont. oseba Vladimir
Breščak, dipl. inž., Ul. talcev 24, Maribor,
tel. 062/224-559, faks 062/224-549.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 15. 12. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 13. 11. 1998.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 16. 9. 1998 za 60.000 SIT.
Način plačila: z virmanom, na račun št.:
50105-601-13838.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 8. točko: Družba za državne ceste, d.o.o., Ljubljana, kont. oseba Bogdan
Vrezner, dipl. inž., Ul. talcev 24, Maribor,
tel. 062/224-559, faks 062/224-549.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 16. 12. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 13. 11. 1998.

Način plačila: na blagajni DDC (soba
104) oziroma z virmanom, na račun št.:
50105-601-13838.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 8. točko: Družba za državne ceste, d.o.o., Ljubljana, kont. oseba Marjan
Kovač, dipl. inž., Einspielerjeva 6, Ljubljana, tel. 061/132-22-41, int. 386, faks
061/133-70-68.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 16. 11. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 9. 10. 1998.

Ob-5697C
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

Ob-5697Č
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

Ob-5697D
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: rekonstrukcija glavne ceste G1 Slovenska Bistrica–Hajdina, odsek 2/1290 Slovenska Bistrica
(sever)–Pragersko.
3. Orientacijska vrednost naročila:
408,000.000 SIT.
4. Rok dokončanja je 8 mesecev od
podpisa pogodbe oziroma uvedbe v delo.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: najnižja cena.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 16. 9. 1998 do
9.30, na naslov: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, prevzemnik vložišče, Tržaška
19a,
1000
Ljubljana,
tel.
061/178-83-25, faks 061/178-83-26, soba št. 123.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za: Rekonstrukcija glavne ceste G1 Slovenska Bistrica–Hajdina, odsek 2/1290 Slovenska Bistrica (sever)–Pragersko”. Na
hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 16. 9. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Direkcija Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana.
Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., odpiranje vodi strokovna
komisija, Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-81-11, soba št. 220/III.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 7. 11. 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, soba št. 104.

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: idejni projekt navezave luke Koper na AC.
3. Orientacijska vrednost naročila:
17,000.000 SIT.
4. Končni rok za oddajo projektne dokumentacije idejnega projekta:
– 2,5 meseca za predajo kompletnega
IP v revizijo,
– 1 mesec za popravke IP po reviziji.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: najnižja cena.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 17. 9. 1998 do
8.30, na naslov: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, prevzemnik vložišče, Tržaška
19a,
1000
Ljubljana,
tel.
061/178-83-25, faks 061/178-83-26, soba št. 123.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za: Idejni projekt navezave luke Koper na
AC”. Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 17. 9. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Direkcija Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana.
Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., odpiranje vodi strokovna
komisija, Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-74, soba št. 320/III.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa 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, soba št. 104.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 17. 9. 1998 za 4.800 SIT.

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: HC Koper–Izola–Jagodje–Lucija; idejni projekt za odsek HC
Koper–Izola.
3. Orientacijska vrednost naročila:
31,000.000 SIT.
4. Končni rok za oddajo projektne dokumentacije idejnega projekta:
– 2,5 meseca za predajo kompletnega
IP v revizijo,
– 1 mesec za popravke IP po reviziji.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: najnižja cena.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 17. 9. 1998 do
9.30, na naslov: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, prevzemnik vložišče, Tržaška
19a,
1000
Ljubljana,
tel.
061/178-83-25, faks 061/178-83-26, soba št. 123.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za: HC Koper–Izola–Jagodje–Lucija; idejni
projekt za odsek HC Koper–Izola”. Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 17. 9. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Direkcija Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana.
Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., odpiranje vodi strokovna
komisija, Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-74, soba št. 320/III.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa 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, soba št. 104.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 17. 9. 1998 za 4.800 SIT.
Način plačila: na blagajni DDC (soba
104) oziroma z virmanom, na račun št.:
50105-601-13838.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 8. točko: Družba za državne ceste, d.o.o., Ljubljana, kont. oseba Marjan
Kovač, dipl. inž., Einspielerjeva 6, Ljubljana, tel. 061/132-22-41, int. 386, faks
061/133-70-68.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 16. 11. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 9. 10. 1998.
Ob-5697E
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: HC Koper–Izola–Jagodje–Lucija; idejni projekt za odsek HC
Jagodje–Lucija.
3. Orientacijska vrednost naročila:
27,000.000 SIT.
4. Končni rok za oddajo projektne dokumentacije idejnega projekta:
– 2,5 meseca za predajo kompletnega
IP v revizijo,
– 1 mesec za popravke IP po reviziji.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: najnižja cena.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 17. 9. 1998 do
10.30, na naslov: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, prevzemnik vložišče, Tržaška
19a,
1000
Ljubljana,
tel.
061/178-83-25, faks 061/178-83-26, soba št. 123.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba za:
HC Koper–Izola–Jagodje–Lucija; idejni projekt za odsek HC Jagodje–Lucija”. Na hrbtni
strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 17. 9. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Direkcija Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana.
Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., odpiranje vodi strokovna
komisija, Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-74, soba št. 320/III.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa 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, soba št. 104.

Št.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 17. 9. 1998 za 4.800 SIT.
Način plačila: na blagajni DDC (soba
104) oziroma z virmanom, na račun št.:
50105-601-13838.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 8. točko: Družba za državne ceste, d.o.o., Ljubljana, kont. oseba Marjan
Kovač, dipl. inž., Einspielerjeva 6, Ljubljana, tel. 061/132-22-41, int. 386, faks
061/133-70-68.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 16. 11. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 9. 10. 1998.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji, d.d.
Št. 110-1/93
Ob-5712A
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 naročnika: Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija RS za ceste, kont. oseba Ljuba Branik,
inž.,
Tržaška
19,
Ljubljana,
tel.
061/178-8053, faks 061/178-8036, 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 ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: najnižja cena.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v višini 10%.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 2. 9. 1998 do
12.30 na naslov: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, prevzemnik vložišče, Tržaška 19a, Ljubljana, tel. 061/178-83-25,
faks 061/178-83-26, soba št. 123.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za počivališča na hitrih, glavnih in regionalnih cestah”. – L. B. Na hrbtni strani mora
biti označen naslov pošiljatelja.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 2. 9. 1998
ob 13. uri, na naslovu: Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija RS za ceste, odpiranje vodi strokovna komisija, Tržaška 19,
Ljubljana, tel. 061/178-811-11, faks
061/178-80-36, soba št. 220/II.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 22. 6. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, kont. oseba Irena
Skubic, Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-83-36, faks 061/178-83-26,
soba št. 416.
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Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 21. 8. 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 naslovu: Družba za državne ceste, d.o.o., Ljubljana, kont. oseba Ljuba Brank, inž., Tržaška
19a, Ljubljana, tel. 061/178-80-53, faks
061/178-80-36, soba št. 311.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 2. 11. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 29. 9. 1998.
Št. 110-1/93
Ob-5712B
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 naročnika: Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija RS za ceste, kont. oseba Andrej Vižin,
dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-30, faks 061/178-8036, soba št. 212.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: ureditev križanja ceste R1-231 (R 358c) z železnico v okviru rekonstrukcije ceste Stročja vas–Ljutomer.
3. Orientacijska vrednost naročila:
11,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 1 mesec.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: najnižja cena.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v višini 10%.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 2. 9. 1998 do
10.30 na naslov: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, prevzemnik vložišče, Tržaška 19a, Ljubljana, tel. 061/178-83-25,
faks 061/178-83-26, soba št. 123.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za ureditev križanja ceste Stročja vas–Ljutomer”. - D.P. Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 2. 9. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija RS za ceste, odpiranje vodi strokovna komisija, Tržaška 19,
Ljubljana, tel. 061/178-811-11, faks
061/178-80-36, soba št. 220/II.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 6. 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.
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Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 21. 8. 1998 za 5.000 SIT.
Način plačila: na blagajni DDC (soba
416) oziroma z virmanom na račun številka:
50105-601-13838.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: Družba za državne ceste, d.o.o., Ljubljana, kont. oseba Dean Peršon, dipl. inž.,
19a, Ljubljana, tel. 061/178-84-09, faks
061/178-80-36, soba št. 318.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 2. 11. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 13. 10. 1998.
Št. 110-1/93
Ob-5712C
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 naročnika: Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija RS za ceste, kont. oseba Polona Andrejčič-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 križišča v Trbovljah na glavni cesti št.
2-108 (m10-9).
3. Orientacijska vrednost naročila:
7,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 3 mesece.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: najnižja cena.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v višini 10%.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 25. 8. 1998 do
11.30 na naslov: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, prevzemnik vložišče, Tržaška 19a, Ljubljana, tel. 061/178-83-25,
faks 061/178-83-26, soba št. 123.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za semaforizacijo 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 25. 8. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija RS za ceste, odpiranje 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 obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 10. 9. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, kont. oseba Irena Skubic,
Tržaška
19,
Ljubljana,
tel.
061/178-83-36, faks 061/178-83-26,
soba št. 416.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 21. 8. 1998 za 3.000 SIT.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Način plačila: na blagajni DDC (soba
416) oziroma z virmanom na račun številka:
50105-601-13838.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: Družba za državne ceste, d.o.o., Ljubljana, kont. oseba Zdenko Podreka, inž.,
Tržaška
19a,
Ljubljana,
tel.
061/178-83-93, faks 061/178-80-36, soba št. 205.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 25. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 17. 9. 1998.

Način plačila: na blagajni DDC (soba
416) oziroma z virmanom na račun številka:
50105-601-13838.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: Družba za državne ceste, d.o.o., Ljubljana, kont. oseba Brane Batistič, dipl. inž.,
Tržaška
19a,
Ljubljana,
tel.
061/178-84-19, faks 061/178-80-36, soba št. 320.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 14. 11. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 13. 10. 1998.

Št. 110-1/93
Ob-5712Č
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

Št. 110-1/93
Ob-5712D
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija RS za ceste, kont. oseba dr. Miklavž
Čepon, dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-91, faks 061/178-80-36, soba št. 206.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: sanacija mostu čez
Krko v Soteski na R-1/216 (R 327) odsek 1177, km 0.000 do km 0.080.
3. Orientacijska vrednost naročila:
35,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 5 mesecev.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: najnižja cena.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v višini 10%.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 14. 9. 1998 do
8.30 na naslov: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, prevzemnik vložišče, Tržaška 19a, Ljubljana, tel. 061/178-83-25,
faks 061/178-83-26, soba št. 123.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za sanacijo mostu čez Krko v Soteski.” B.B. Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 14. 9. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze - Direkcija RS za ceste, odpiranje
vodi strokovna komisija, Tržaška 19, Ljubljana,
tel.
061/178-811-11,
faks
061/178-80-36, soba št. 220/III.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 6. 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 21. 8. 1998 za 5.000 SIT.

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija RS za ceste, kont. oseba Polona Andrejčič-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: zagotovitev prometne varnosti v križišču državne ceste št.
111 (m2) in državne ceste št. 629
(R 382) na Valeti.
3. Orientacijska vrednost naročila:
5,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 3 mesece.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: najnižja cena.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v višini 10%.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 28. 8. 1998 do
9.30 na naslov: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, prevzemnik vložišče, Tržaška 19a, Ljubljana, tel. 061/178-83-25,
faks 061/178-83-26, soba št. 123.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za zagotovitev prometne varnosti v križišču
Škofije–Sečovlje in na Valeti”. K. B. Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 28. 8. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija RS za ceste, odpiranje vodi strokovna komisija, Tržaška 19,
Ljubljana, tel. 061/178-811-11, faks
061/178-80-36, soba št. 220/III.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 10. 9. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, kont. oseba Irena Skubic,
Tržaška 19, Ljubljana, tel. 061/178-83-36,
faks 061/178-83-26, soba št. 416.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 21. 8. 1998 za 3.000 SIT.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Način plačila: na blagajni DDC (soba
416) oziroma z virmanom na račun številka:
50105-601-13838.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: Družba za državne ceste, d.o.o., Ljubljana, kont. oseba Barbara Klemen, dipl.
inž., Tržaška 19a, Ljubljana, tel.
061/178-83-92, faks 061/178-80-36, soba št. 208.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 28. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 17. 9. 1998.
Št. 110-1/93
Ob-5712E
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija RS za ceste, kont. oseba Polona Andrejčič-Mušič, dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana,
tel. 061/178-80-47, faks 061/178-80-36,
soba št. 213.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: izvedba semaforizacije v križišču Petrol v kraju Vrhnika, lokacija priključek avtoceste.
3. Orientacijska vrednost naročila:
8,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 3 mesece.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: najnižja cena.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v višini 10%.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 28. 8. 1998 do
10.30 na naslov: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, prevzemnik vložišče, Tržaška 19a, Ljubljana, tel. 061/178-83-25,
faks 061/178-83-26, soba št. 123.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za izvedbo semaforizacije v križišču Petrol v
kraju Vrhnika”. Z.P. Na hrbtni strani mora
biti označen naslov pošiljatelja.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 28. 8. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija RS za ceste, odpiranje vodi strokovna komisija, Tržaška 19,
Ljubljana, tel. 061/178-811-11, faks
061/178-80-36, soba št. 220/II.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 10. 9. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, kont. oseba Irena Skubic,
Tržaška
19,
Ljubljana,
tel.
061/178-83-36, faks 061/178-83-26,
soba št. 416.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 21. 8. 1998 za 3.000 SIT.

Št.

Način plačila: na blagajni DDC (soba
416) oziroma z virmanom na račun številka:
50105-601-13838.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: Družba za državne ceste, d.o.o., Ljubljana, kont. oseba Zdenko Podreka, inž., Tržaška 19a, Ljubljana, tel. 061/178-83-93,
faks 061/178-80-36, soba št. 205.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 28. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 17. 9. 1998.
Št. 110-1/93
Ob-5712F
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija RS za ceste, kont. oseba Polona Andrejčič-Mušič, dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana,
tel. 061/178-80-47, faks 061/178-80-36,
soba št. 213.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: izvedba semaforizacije v križišču Grajf v kraju Fram, lokacija priključek avtoceste.
3. Orientacijska vrednost naročila:
10,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 3 mesece.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: najnižja cena.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v višini 10%.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 28. 8. 1998 do
12.30 na naslov: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, prevzemnik vložišče, Tržaška 19a, Ljubljana, tel. 061/178-83-25,
faks 061/178-83-26, soba št. 123.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za izvedbo semaforizacije v križišču Grajf v
kraju Fram”. Z.P. Na hrbtni strani mora biti
označen naslov pošiljatelja.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 28. 8.
1998 ob 13. uri, na naslovu: Ministrstvo za
promet in zveze - Direkcija RS za ceste,
odpiranje vodi strokovna komisija, Tržaška
19, Ljubljana, tel. 061/178-811-11, faks
061/178-80-36, soba št. 220/II.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 10. 9. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, kont. oseba Irena Skubic,
Tržaška 19, Ljubljana, tel. 061/178-83-36,
faks 061/178-83-26, soba št. 416.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 21. 8. 1998 za 3.000 SIT.
Način plačila: na blagajni DDC (soba
416) oziroma z virmanom na račun številka:
50105-601-13838.
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9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: Družba za državne ceste, d.o.o., Ljubljana, kont. oseba Zdenko Podreka, inž.,
Tržaška
19a,
Ljubljana,
tel.
061/178-83-93, faks 061/178-80-36, soba št. 205.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 28. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 17. 9. 1998.
Št. 110-1/93
Ob-5712G
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija RS za ceste, kont. oseba Matej Lapajne,
dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-86, faks 061/178-80-36, soba št. 203.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izvajanje investitorjeve kontrole kvalitete za preplastitve
(EBRD) na cesti G1-5 (m10-3), Celje–
Zidani most–Drnovo in H1 (M1) Drnovo–Mokrice.
3. Orientacijska vrednost naročila:
6,500.000 SIT.
4. Dobavni rok: 14 mesecev.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: najnižja cena.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v višini 10%.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 26. 8. 1998 do
12.30 na naslov: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, prevzemnik vložišče, Tržaška 19a, Ljubljana, tel. 061/178-83-25,
faks 061/178-83-26, soba št. 123.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za izvajanje investitorjeve kontrole kvalitete
za preplastitve (EBRD) na cesti Celje–Zidani most–Drnovo in Drnovo–Mokrice”. J.G.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 26. 8. 1998
ob 13. uri, na naslovu: Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija RS za ceste, odpiranje vodi strokovna komisija, Tržaška 19,
Ljubljana, tel. 061/178-811-11, faks
061/178-80-36, soba št. 220/II.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 10. 9. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, kont. oseba Irena
Skubic, Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-83-36, faks 061/178-83-26,
soba št. 416.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 21. 8. 1998 za 3.000 SIT.
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Način plačila: na blagajni DDC (soba
416) oziroma z virmanom na račun številka:
50105-601-13838.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: Družba za državne ceste, d.o.o., Ljubljana, kont. oseba Janez Gorenc, dipl. inž.,
Tržaška
19a,
Ljubljana,
tel.
061/178-84-08, faks 061/178-80-36, soba št. 318.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 26. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 17. 9. 1998.
Št. 110-1/93
Ob-5712H
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija RS za ceste, kont. oseba Andrej Vižin,
dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-81-00, faks 061/178-80-36, soba št. 212.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izvajanje investitorjeve kontrole kvalitete za preplastitve
(EBRD) za ceste G1-4 (M10-8) Dravograd–Slovenj Gradec, G1-1 (M3) Dravograd–Maribor, G1-4 Slovenj Gradec–Petrovče in G1-5 (M10) Petrovče–Celje.
3. Orientacijska vrednost naročila:
8,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 14 mesecev.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: najnižja cena.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v višini 10%.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 24. 8. 1998 do
12.30 na naslov: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, prevzemnik vložišče, Tržaška 19a, Ljubljana, tel. 061/178-83-25,
faks 061/178-83-26, soba št. 123.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za izvajanje investitorjeve kontrole kvalitete
za preplastitve (EBRD) za ceste Dravograd–
Slovenj Gradec, Dravograd–Maribor, Slovenj Gradec–Petrovče in Petrovče–Celje”.
D.P. Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 24. 8. 1998
ob 13. uri, na naslovu: Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija RS za ceste, odpiranje vodi strokovna komisija, Tržaška 19,
Ljubljana, tel. 061/178-811-11, faks
061/178-80-36, soba št. 220/II.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 10. 9. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, kont. oseba Irena Skubic,
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Tržaška 19, Ljubljana, tel. 061/178-83-36,
faks 061/178-83-26, soba št. 416.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 21. 8. 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 naslovu: Družba za državne ceste, d.o.o., Ljubljana, kont. oseba Dean Peršon, dipl. inž.,
Tržaška
19a,
Ljubljana,
tel.
061/178-84-09, faks 061/178-80-36, soba št. 318.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 24. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 17. 9. 1998.
Št. 110-1/93
Ob-5712I
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija RS za ceste, kont. oseba mag. Vladimir
Oštir, dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-87, faks 061/178-80-36, soba št. 204.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izvajanje investitorjeve kontrole kvalitete za preplastitve
(EBRD) za cesto M 10-10 Robič–Kalce
in M 10 Kalce–cestninska postaja Logatec.
3. Orientacijska vrednost naročila:
8,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 14 mesecev.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: najnižja cena.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v višini 10%.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 25. 8. 1998 do
10.30 na naslov: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, prevzemnik vložišče, Tržaška 19a, Ljubljana, tel. 061/178-83-25,
faks 061/178-83-26, soba št. 123.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za izvajanje investitorjeve kontrole kvalitete
za preplastitve (EBRD) za cesto M 10-10
Robič–Kalce in M 10 Kalce–cestninska postaja Logatec”. M.D. Na hrbtni strani mora
biti označen naslov pošiljatelja.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 25. 8. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija RS za ceste, odpiranje 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 obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 10. 9. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno

dokumentacijo: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, kont. oseba Irena Skubic,
Tržaška 19, Ljubljana, tel. 061/178-83-36,
faks 061/178-83-26, soba št. 416.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 21. 8. 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 naslovu: Družba za državne ceste, d.o.o., Ljubljana, kont. oseba Dean Peršon, dipl. inž.,
Tržaška
19a,
Ljubljana,
tel.
061/178-84-01, faks 061/178-80-36, soba št. 323.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 25. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 17. 9. 1998.
Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija RS za ceste
Ob-5713
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Kemijski inštitut, Ljubljana, Hajdrihova
19, p. p. 3430, kont. oseba dr. Milko Novič,
tel.
061/17-60-218,
tel.
061/17-60-200, faks 061/125-92-44,
e-pošta: kemijski.institut@ki.si.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: masni spektometer
z induktivno sklopljenim plazemskim izvorom (ICP-MS) z avtomatskim vzorčevalnikom in komponentami za povezavo s separacijskimi tehnikami, kot so
tekočinska kromatografija (HPLC), ionska kromatografija (IC) itd.
3. Orientacijska vrednost naročila:
35,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del
Datum naročila: podpis pogodbe z izbranim naročnikom je predviden takoj po
pravnomočnosti sklepa o izbiri, vendar si
naročnik pridržuje pravico datum naročila
prilagoditi času odobrene subvencije za razpisano opremo.
Rok dobave: do en mesec od podpisa
pogodbe.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: najugodnejša cena in plačilni pogoji,
združljivost z obstoječo raziskovalno opremo.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje 20 dni po objavi v
Uradnem listu RS (rok prične teči naslednji
dan po objavi). Ponudbe je treba dostaviti
na naslov: Kemijski inštitut, 1001 Ljubljana,
Hajdrihova 19, p. p. 3430.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene 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
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Javno odpiranje ponudb bo naslednji dan
po poteku roka za oddajo ponudb ob 9. uri,
v tajništvu na naslovu naročnika. Odpiranje
vodi razpisna komisija. Prisotni predstavnik
ponudnika mora imeti pooblastilo.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Razpisna komisija bo izbrala dobavitelja
predvidoma na dan odpiranja ponudb. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 7 dneh po sprejetem sklepu o
izbiri.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo
Razpisna dokumentacija in morebitne informacije o vsebini razpisa so na razpolago
pri dr. Milku Noviču, tel. 061/17-60-218.
9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati najmanj 3 mesece
od dneva oddaje.
Kemijski inštitut Ljubljana
Ob-5714
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o., kont.
oseba Viktor Robnik, dipl. ek., Ulica Ivo
Lole
Ribarja
18,
Šoštanj,
tel.
063/4203-612, faks 063/4203-485, soba št. 1.20.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: naročamo sanacijo
hladilnega stolpa bloka 3 Termoelektrarne Šoštanj, ki zajema naslednja dela:
– sanacijo zunanjega plašča,
– sanacijo notranjega plašča, X stebrov, pršišča in lovilne sklede,
– obnovo opreme pršišča.
3. Orientacijska vrednost naročila:
600,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka del:
oktober 1998, začetek po podpisu pogodbe oktober 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v višini 10%.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 14. 9. 1998 do
10. ure, na naslov: Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o., prevzemnica Jana Gorčan,
dipl. ek., Ulica Ivo Lole Ribarja 18, 3325
Šoštanj,
tel.
063/4203-582,
faks
063/4203-485, soba št. 1.21, e-mail: jana.gorcan@te-sostanj.si.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta naročila (sanacija hladilnega stolpa bloka 3 v
TEŠ).
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 14. 9. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Termoelektrarna Šo-

Št.

štanj, d.o.o., odpiranje vodi Viktor Robnik,
dipl. ek., Ulica Ivo Lole Ribarja 18, Šoštanj,
tel. 063/4203-612, faks 063/4203-485,
sejna soba – pritličje.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa v zakonskem roku.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Termoelektrarna Šoštanj,
d.o.o., kont. oseba Jana Gorčan, dipl. ek.,
Ulica Ivo Lole Ribarja 18, Šoštanj, tel.
063/4203-582, faks 063/4203-485, soba št. 1.21 – komerciala, e-mail: jana.gorcan@te-sostanj.si.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
od 18. 8. do 8. 9. 1998, za 60.000 SIT.
Način plačila: z virmanom, na račun številka: 52800-601-24048.
Ob prevzemu dokumentacije morajo ponudniki predložiti dokazilo o plačilu.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o., kont.
osebi Regina Kukovič, inž. gr., za tehnični
del, Viktor Robnik, dipl. ek., za komercialni
del, Ulica Ivo Lole Ribarja 18, Šoštanj, tel.
063/4203-270
–
ga.
Kukovič,
063/4203-612 – g. Robnik, od 9. do 12.
ure, faks 063/4203-485.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 31. 11. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: v zakonskem roku.
Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o.
Ob-5733
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: NE Krško, kont. oseba Jože Kerin, Vrbina 12, Krško, tel. 0608/242-138, faks
0608/21-006, e-mail: joze.kerin@ne-krsko.si.
2. Predmet javnega naročila: storitev.
Navedba vsebine: izvajanje nadzora
nad gradnjo zgradbe za simulator v okviru NE Krško.
3. Orientacijska vrednost naročila:
15,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 12 mesecev.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 14. 9. 1998 do
8. ure, na naslov: NE Krško, prevzemnik
vložišče, Vrbina 12, 8270 Krško, tel.
0608/242-147.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene 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
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Javno odpiranje ponudb bo 14. 9. 1998
ob 9. uri, na naslovu: NE Krško, odpiranje
vodi strokovna komisija, Vrbina 12, Krško,
tel. 0608/242-138, faks 0608/21-006,
soba 225.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 14. 10. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: NE Krško, kont. oseba Sebjan Karmen, Vrbina 12, Krško, tel.
0608/242-463, faks 0608/21-006.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 21. 8. 1998 za 25.000 SIT.
Način plačila: z virmanom, na račun številka: 51600-601-10792, Nuklearna elektrarna Krško.
Ponudba mora veljati do 14. 11. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 9. 10. 1998.
Ob-5734
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: NE Krško, kont. oseba Jože Kerin, Vrbina 12, Krško, tel. 0608/242-138, faks
0608/21-006, e-mail: joze.kerin@ne-krsko.si.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: gradnja zgradbe za
simulator v okviru NE Krško.
3. Orientacijska vrednost naročila:
550,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 12 mesecev.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 14. 9. 1998 do
12. ure, na naslov: NE Krško, prevzemnik
vložišče, Vrbina 12, 8270 Krško, tel.
0608/242-147.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene 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 14. 9. 1998
ob 13. uri, na naslovu: NE Krško, odpiranje
vodi strokovna komisija, Vrbina 12, Krško,
tel. 0608/242-138, faks 0608/21-006,
soba 225.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 14. 10. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: NE Krško, kont. oseba Sebjan Karmen, Vrbina 12, Krško, tel.
0608/242-463, faks 0608/21-006.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 21. 8. 1998 za 50.000 SIT.
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Način plačila: z virmanom, na račun številka: 51600-601-10792, Nuklearna elektrarna Krško.
Ponudba mora veljati do 14. 11. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 9. 10. 1998.
Nuklearna elektrarna Krško
Ob-5754
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Slovenske železnice, d.d., kont. oseba
Milenko Ćućić, d.i.g., Kolodvorska 11,
Ljubljana, tel. 061/29-14-585, faks
061/13-36-037, soba št. 215.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: obnova progovnega odseka Divača–Rodik in Rodik–Hrpelje Kozina.
3. Orientacijska vrednost naročila:
869,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 1 mesec in 10 dni, začetek 28. 9. 1998 in zaključek 5. 11. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 14. 9. 1998 do
9. ure, na naslov: Slovenske železnice, d.d.,
Infrastruktura, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana,
tel.
061/29-14-584,
faks
061/13-36-037, soba št. 205.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene 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 14. 9. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Slovenske železnice, d.d., Infrastruktura, odpiranje vodi komisija naročnika, Kolodvorska 11, Ljubljana,
tel.
061/29-12-100,
faks
061/13-36-037.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 29. 9. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo: Slovenske železnice, d.d., Infrastruktura, kont. oseba Janja Virant, Kolodvorska 11, Ljubljana, tel. 061/29-14-579, faks
061/13-36-037.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 7. 9. 1998 za 20.000 SIT.
Način plačila: z virmanom, na račun številka: NLB 50100-601-5014744.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati 45 dni.
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Predvideni datum objave dodelitve naročila: 29. 9. 1998.
Slovenske železnice, d.d.,
Ljubljana
Ob-5755
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za pravosodje RS, kont. osebi Tadej Weilguny, Anton Gruden, Župančičeva 3, Ljubljana, tel. 061/178-54-25, faks
061/126-10-50 in Mestna občina Murska
Sobota, Kardoševa 2, Murska Sobota.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: rekonstrukcija fasade in ostrešja na objektu Okrožno sodišče v Murski Soboti – stari del.
3. Orientacijska vrednost naročila:
38,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 28. 9. 1998 in/ali zaključek 30. 11.
1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 14. 9. 1998 do
14. ure, na naslov: Ministrstvo za pravosodje RS, prevzemnik vložišče, Župančičeva 3,
1000 Ljubljana, tel. 061/178-54-25, faks
061/126-10-50.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene 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 15. 9.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Ministrstvo za
pravosodje RS, odpiranje vodi Vesna Cukrov, Župančičeva 3, Ljubljana, tel.
061/178-54-04, faks 061/126-10-50.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 25. 9. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Ministrstvo za pravosodje
RS, kont. osebi Tadej Weilguny, Anton Gruden, Župančičeva 3, Ljubljana, tel.
061/178-54-25, faks 061/126-10-50.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 25. 8. 1998, od 9. do 12. ure.
9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 28. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 25. 9. 1998.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-5759
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: prometna oprema
ceste na vzhodni avtocesti od Šentjakoba do Malenc pri Ljubljani.
3. Orientacijska vrednost naročila:
620,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: dela, potrebna za predajo
AC in posameznih deviacij v uporabo (ca.
40% del) do 30. 11. 1998 oziroma do predaje AC v uporabo, preostala dela pa do
30. 6. 1999.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: najnižja cena.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v višini 10%.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 15. 9. 1998 do
11.30, na naslov: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, prevzemnik vložišče, Tržaška
19a,
1000
Ljubljana,
tel.
061/178-83-25, faks 061/178-83-26, soba št. 123.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za: Prometna oprema ceste na vzhodni avtocesti od Šentjakoba do Malenc pri Ljubljani”. Na hrbtni strani mora biti označen
naslov pošiljatelja.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 15. 9.
1998 ob 12. uri, na naslovu: Direkcija Republike Slovenije za ceste, d.d., Tržaška
19, Ljubljana.
Naročnik: Družba za avtoceste v RS,
d.d., odpiranje vodi strokovna komisija, Tržaška 19, Ljubljana, tel. 061/178-80-74,
soba št. 320/III.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 6. 11. 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, soba št. 104.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 15. 9. 1998 za 60.000 SIT.
Način plačila: na blagajni DDC (soba
104) oziroma z virmanom, na račun št.
50105-601-13838.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 8. točko: Družba za državne
ceste, d.o.o., Ljubljana, kont. oseba Robert Oblak, dipl. inž., Sneberska 120b,
Ljubljana, tel. 061/485-076, faks
061/482-960.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 15. 12. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 6. 11. 1998.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji, d.d.
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Javni razpis za izbiro izvajalca
s predhodnim ugotavljanjem
sposobnosti

Popravek
Ob-5760
Obveščamo ponudnike, da je razpis
objavljen v Ur. l. RS, št. 56 dne 7. 8. 1998,
Ob-5577, za gradnjo odseka AC Kozina–
Klanec od km 6.700 do km 11.500 – pripravljalna dela, po 18. točki ZJN (Ur. l. RS,
št. 24/97) javni razpis za izbiro izvajalcev
brez omejitev.
DARS, d.d.
Ob-5760
We inform all bidders, that the invitation
for tenders published on August 7th 1998
in the Official Gazette RS No. 56/98 for
construction of the motorway Kozina–Klanec from km 6.700 to km 11.500 – preparatory works – is pursuant to clause 18. of
the Law on Public Procurement (Official Gazette RS No. 24/97) is Public Procurement for Award of Contract without Limitations.
DARS, d.d.
Popravek
Ob-5576
V javnem razpisu za izbiro izvajalca s
predhodnim ugotavljanjem sposobnosti za
gradnjo AC Kozina–Klanec od km 6.700
do km 11.500, objavljenim v Uradnem listu
RS, št. 56 z dne 7. 8. 1998, Ob-5576, se
podpis na koncu razpisa pravilno glasi:
DARS, d.d.,
Uredništvo
Št. 249/1-98
Ob-5593
Na podlagi 18. in 50. člena zakona o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Splošna bolnišnica Murska Sobota kont. oseba Slavica Heric, ek., Rakičan, Ul. dr. Vrbnjaka 6, tel. 069/32-010, faks 069/21-007.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine:
A: Pisarniški material – razni,
B: Pisarniški material – tiskani obrazci,
C: Papirna konfekcija,
D: Pralna sredstva za pralnico,
E: Izdelki iz tekstila,
F: Sredstva za čiščenje in higieno –
razna,
G: Krpe za čiščenje,
H: Dezinficiensi.
3. Orientacijska vrednost naročila:
64 mio SIT; po skupinah: A – 10 mio SIT,
B – 6 mio SIT, C – 6,5 mio SIT, D –
7 mio SIT, E – 17 mio SIT, F – 12,5 mio SIT,
G – 5 mio SIT in H – 12 mio SIT.
4. Dobavni rok: sukcesivna dobava za
čas enega leta, začenši od 1. novembra
1998 dalje.

Št.

5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika: najnižja cena.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače proizvajalce.
6. Postopek oddaje ponudb: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 14. 9. 1998 do 12. ure na tajništvu naročnika v Rakičanu, Ul. dr. Vrbnjaka 6, 9000 Murska Sobota.
Zapečatene kuverte morajo imeti poleg
naslova naročnika jasno zapisane še naslednje podatke: napis: – “Ne odpiraj – Ponudba za material”,
– številko Uradnega lista RS, kjer je javni
razpis objavljen,
– navedbo skupine ali skupin blaga, na
katere se ponudnik prijavlja (ene ali več
skupin),
– točen naslov ponudnika.
7. Javno odpiranje ponudb bo 15. 9.
1998 ob 12. uri v sobi direktorja
Splošne bolnišnice v Rakičanu, Ul.
dr. Vrbnjaka 6. Odpiranje vodi Štefan Vučak, dipl. ek. Predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom odpiranja ponudb
predložiti pisna pooblastila firm, katere zastopajo.
8. Rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa: do 15. 10.
1998.
9. Kraj in čas, do katerega lahko zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo: tajništvo naročnika, v času od
17. 8. do 8. 9. 1998 od 8. do 14. ure za
ceno 5.000 SIT.
Načina plačila: negotovinski, na ŽR št.
51900-603-32361.
Dodatne informacije se dobijo pri kontaktni osebi naročnika.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
Ponudbe morajo veljati do 31. 10.
1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 23. 10. 1998.
Splošna bolnišnica Murska Sobota
Ob-5662
Na podlagi 50. člena zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
o priznanju sposobnosti po 50. členu
zakona o javnih naročilih
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: JZ RTV Slovenija, Kolodvorska 2, Ljubljana.
2. Predmet javnega naročila: avtorska in
produkcijska izdelava napovednikov.
3. Navedba vsebine: avtorska in produkcijska izdelava napovednikov.
4. Orientacijska vrednost naročila: ca.
12,500.000 SIT.
5. Dobavni rok oziroma začetek in dokončanje nabav: takoj po podpisu pogodbe
za 12 mesecev.
6. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in omejitve, ki bodo upoštevane:
– cena storitve,
– kakovost storitve, ki bo opravljena na
podlagi testnega napovednika (material bo
priložen k razpisni dokumentaciji),
– stalnost cen,
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– plačilni pogoji in rok plačila,
– odzivni čas,
– sposobnost prilagajanja potrebam naročnika,
– kompatibilnost storitev z obstoječo tehnologijo naročnika,
– reference ponudnika,
– ostale ugodnosti, ki jih nudijo ponudniki,
– druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
7. Rok v katerem morajo predložiti ponudbe je 20 dni in začne teči naslednji dan
po objavi v Uradnem listu RS. Ponudbe je
potrebno poslati po pošti na naslov RTV
Slovenija – Vložišče, Kolodvorska 2, 1550
Ljubljana.
Ponudbe morajo biti v zaprtih kuvertah in
opremljene z imenom in naslovom ponudnika. Ponudba mora biti označena z napisom:
Ne odpiraj – za razpis – ponudba za razpis
št. 24/98 – avtorska in produkcijska izdelava napovednikov. Za pravočasno prispele
ponudbe bo veljal datum poštnega žiga. Ponudbe morajo biti veljavne do sklenitve pogodbe.
8. Javno odpiranje ponudb bo 7. septembra 1998 ob 10. uri v Veliki sejni sobi –
5. nadstropje JZ RTV Slovenija, Kolodvorska 2, Ljubljana.
9. Ponudniki lahko dvignejo rapisno dokumentacijo od 19. 8. 1998 do 31. 8.
1998 med 9. in 12. uro pri Neli Vozelj –
RTV Slovenija, Kolodvorska 2, Ljubljana, tel.
175-34-14, faks 175-35-73.
Razpisna dokumentacija bo na razpolago za 5.000 SIT po enodnevni predhodni
najavi po telefaksu in na podlagi dokazila o
vplačilu.
Način plačila je negotovinski na račun
številka 50101-603-45036, sklic na številko 00-789100-51, z oznako predmeta plačila in razpisa. Dodatne informacije so na
razpolago samo v pismeni obliki na faks št.
175-37-40 – Radivoj Pavlin.
10. Naročnik si pridržuje pravico do morebitnega manjšega ali večjega obsega naročil od razpisanih odvisno od razpoložljivih
finančnih sredstev in dejanskih potreb.
V tem primeru izbrani ponudnik ni upravičen do odškodnine iz tega naslova.
11. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
razpisa najkasneje v 7 dneh po podpisanem sklepu o izbiri ponudnika.
Javni zavod RTV Slovenija

Sklepi po 42. členu
Popravek
Ob-5761
V sklepu o izbiri najugodnejšega ponudnika za dobavo in montažo laboratorijske
pohištvene opreme Bolnišnice Golnik –
KOPA, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
56 z dne 7. 8. 1998, Ob-5391, se tretja
točka sklepa spremeni in pravilno glasi:
3. Vrednost
dodeljenega
naročila:
6,674.533,50 SIT.
Bolnišnica Golnik – KOPA
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Št. 509/98
Ob-5601
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: Veterinarski zavod Slovenije, kont. osebi mag. Jernej Hočevar in mag. Zmagomir
Kralj, Cesta v Mestni log 51a, Ljubljana,
p.p. 4251, tel. 061/33-40-33, faks
061/33-40-33.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: laboratorijska oprema.
3. Vrednost
dodeljenega
naročila:
30,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 1,5 meseca ali 46 dni, začetek 29. 6. 1998 in zaključek 14. 8.
1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena; druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile
upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: merila, navedena v razpisni dokumentaciji, ugodna cena.
Kot najugodnejši ponudniki so bili izbrani: Mikro Polo, d.o.o., Sanolabor, d.d., Tehnooptika Smolnikar, d.o.o., Labena, d.o.o.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 15. 7.
1998 ob 9. uri, na naslovu: Cesta v Mestni
log 51a, Ljubljana.
Naročnik: Veterinarski zavod Slovenije,
Cesta v Mestni log 47a, Ljubljana.
Število prispelih ponudb: 10, najnižja cena: 29,490.568 SIT, najvišja cena:
42,103.849 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 47 z dne 29. 6. 1998;
št. 421, Ob-4120.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 14. 8. 1998.
Št. 509/98
Ob-5602
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: Veterinarski zavod Slovenije, kont. osebi mag. Jernej Hočevar in mag. Zmagomir
Kralj, Cesta v Mestni log 51a, Ljubljana,
p.p. 4251, tel. 061/33-40-33, faks
061/33-40-33.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: laboratorijski potrošni material za leto 1998 in 1999.
3. Vrednost
dodeljenega
naročila:
9,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 1,5 meseca ali 46 dni, začetek 29. 6. 1998 in zaključek 14. 8.
1998.
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5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena; druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb so bile upoštevane preference za domače ponudnike v
višini 5%.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: merila, navedena v razpisni dokumentaciji, ugodna cena.
Kot najugodnejši ponudniki je bil izbran
Kaučič, s.p.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 15. 7.
1998 ob 12. uri, na naslovu: Cesta v Mestni log 51a, Ljubljana.
Naročnik: Veterinarski zavod Slovenije,
Cesta v Mestni log 47a, Ljubljana.
Število prispelih ponudb: 5, najnižja cena: 7,316.340 SIT, najvišja cena:
8,478.930 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 47 z dne 29. 6. 1998;
št. 421, Ob-4120.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 14. 8. 1998.
Veterinarski zavod Slovenije
Ob-5603A
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:
Telekom Slovenije, d.d., PE Novo mesto,
kont. oseba Roman Gabrijel, dipl. inž., Novi
trg 7a, Novo mesto, tel. 068/371-120,
041/622-769, faks 068/323-654.
2. Predmet javnega naročila: blago,
gradbena dela, storitve.
Navedba vsebine: izgradnja KKO in
RNO na območju ATC Mokronog – smer
Laknice in Preloge.
3. Orientacijska vrednost naročila:
20,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 17. 8. 1998 in/ali zaključek 16. 10.
1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena; druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: najnižja cena, reference.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 7. 7.
1998 ob 13. uri, na naslovu: Telekom Slovenije, d.d., PE Novo mesto, Novi trg 7a,
Novo mesto.
Število prispelih ponudb: 8, najnižja cena: 18,301.638,43 SIT, najvišja cena:
25,630.834,15 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 45 z dne 12. 6. 1998;
Ob-3543.

Predvideni datum objave dodelitve naročila: 14. 8. 1998.
Ob-5603B
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: Telekom Slovenije, d.d., PE Novo mesto, kont. oseba Roman Gabrijel, dipl. inž.,
Novi trg 7a, Novo mesto, tel.
068/371-120,
041/622-769,
faks
068/323-654.
2. Predmet javnega naročila: blago,
gradbena dela, storitve.
Navedba vsebine: izgradnja KKO in
RNO na območju ATC Škocjan – smer
Bučka.
3. Orientacijska vrednost naročila:
25,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 1. 9. 1998 in/ali zaključek 30. 11.
1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena; druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: najnižja cena, reference.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 24. 7.
1998 ob 14. uri, na naslovu: Telekom Slovenije, d.d., PE Novo mesto, Novi trg 7a,
Novo mesto.
Število prispelih ponudb: 9, najnižja cena: 24,914.810 SIT, najvišja cena:
31,000.000 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 49 z dne 3. 7. 1998;
Ob-4194.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 21. 8. 1998.
Ob-5603C
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: Telekom Slovenije, d.d., PE Novo mesto, kont. oseba Roman Gabrijel, dipl. inž.,
Novi trg 7a, Novo mesto, tel.
068/371-120,
041/622-769,
faks
068/323-654.
2. Predmet javnega naročila: blago,
gradbena dela, storitve.
Navedba vsebine: izgradnja KKO in
RNO na območju ATC Velika Loka.
3. Orientacijska vrednost naročila:
15,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 1. 9. 1998 in/ali zaključek 30. 11.
1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena; druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
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Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: najnižja cena, reference.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 21. 7.
1998 ob 12. uri, na naslovu: Telekom Slovenije, d.d., PE Novo mesto, Novi trg 7a,
Novo mesto.
Število prispelih ponudb: 8, najnižja cena: 20,705.142 SIT, najvišja cena:
39,463.466,35 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 47 z dne 29. 6. 1998;
Ob-4087.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 31. 7. 1998.
Ob-5603Č
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:
Telekom Slovenije, d.d., PE Novo mesto,
kont. oseba Roman Gabrijel, dipl. inž., Novi
trg 7a, Novo mesto, tel. 068/371-120,
041/622-769, faks 068/323-654.
2. Predmet javnega naročila: blago,
gradbena dela, storitve.
Navedba vsebine: izgradnja KKO in
RNO na območju ATC Adlešiči.
3. Orientacijska vrednost naročila:
12,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 1. 9. 1998 in/ali zaključek 31. 10.
1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena; druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: najnižja cena, reference.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 21. 7.
1998 ob 13. uri, na naslovu: Telekom Slovenije, d.d., PE Novo mesto, Novi trg 7a,
Novo mesto.
Število prispelih ponudb: 3, najnižja cena: 21,789.740,60 SIT, najvišja cena:
25,888.725,55 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 47 z dne 29. 6. 1998;
Ob-4086.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 31. 7. 1998.
Ob-5603D
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika

Št.

1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Telekom Slovenije, d.d., PE Novo mesto, kont. oseba Roman Gabrijel, dipl. inž.,
Novi trg 7a, Novo mesto, tel.
068/371-120,
041/622-769,
faks
068/323-654.
2. Predmet javnega naročila: blago,
gradbena dela, storitve.
Navedba vsebine: izgradnja KKO in
RNO na območju ATC Žužemberk.
3. Orientacijska vrednost naročila:
27,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 1. 9. 1998 in/ali zaključek 30. 11. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena; druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: najnižja cena, reference.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 24. 7.
1998 ob 11. uri, na naslovu: Telekom Slovenije, d.d., PE Novo mesto, Novi trg 7a,
Novo mesto.
Število prispelih ponudb: 4, najnižja cena: 45,091.744 SIT, najvišja cena:
54,899.000 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 49 z dne 3. 7. 1998;
Ob-4193.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 14. 8. 1998.
Ob-5603E
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:
Telekom Slovenije, d.d., PE Novo mesto,
kont. oseba Roman Gabrijel, dipl. inž., Novi
trg 7a, Novo mesto, tel. 068/371-120,
041/622-769, faks 068/323-654.
2. Predmet javnega naročila: blago,
gradbena dela, storitve.
Navedba vsebine: izgradnja KKO in
RNO na območju VATC Črnomelj.
3. Orientacijska vrednost naročila:
17,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 1. 9. 1998 in/ali zaključek 30. 10.
1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena; druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: najnižja cena, reference.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 24. 7.
1998, na naslovu: Telekom Slovenije, d.d.,
PE Novo mesto, Novi trg 7a, Novo mesto.
Število prispelih ponudb: 5, najnižja cena: 31,764.963 SIT, najvišja cena:
43,558.700 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 razpisa: Uradni list RS, št. 49 z dne 3. 7. 1998;
Ob-4192.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 14. 8. 1998.
Telekom Slovenije, d.d.
PE Novo mesto
Ob-5604
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska c.
48, Ljubljana, kont. oseba: Mateja Godejša,
tel. 061/1787 329, faks: 061 1787 422,
e-pošta: mateja.godejsa@gov.si.
2. Predmet javnega naročila: storitve
Navedba vsebine: izvedba komunikacijske kampanje o ravnanju s komunalnimi odpadki in objektih za ravnanje z
odpadki.
3. Orientacijska vrednost naročila:
14,000.000 SIT
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek avgust 1998, zaključek 28. februar
1999.
5. Pri izboru so bila upoštevana merila,
podana v razpisni dokumentaciji.
6. Javno odpiranje ponudb je bilo v prostorih naročnika, 3. 7. 1998 ob 10. uri.
Prispelo je 6 ponudb.
7. Javni razpis je bil objavljen v Uradnem
listu RS, št. 41 z dne 29. 5. 1998; Ob-2934.
8. Izbrani ponudnik je Kres, d.o.o., Kamniška 20, Ljubljana.
Ministrstvo za okolje in prostor
Ob-5605
Na podlagi 42. člena zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno
podjetje za distribucijo električne energije,
d.d., Slovenska c. 58, Ljubljana.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: dobava opreme za rekonstrukcijo 110 kV stikališča in naprav
lastne rabe v RTP 110/20 kV Bršljin.
3. Orientacijska vrednost je 30,000.000
SIT.
4. Najugodnejši ponudnik: C & G,
d.o.o., Riharjeva 38, Ljubljana.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: vsi kriteriji, navedeni v razpisni dokumentaciji.
6. Javno odpiranje ponudb je bilo
21. 7. 1998 ob 10. uri, v sejni sobi družbe
Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska c. 58/I,
Ljubljana.
7. Objava javnega naročila: Uradni list
RS, št. 47 z dne 29. 6. 1998.
Elektro Ljubljana, d.d.
Št. 281/98
Ob-5606
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
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sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: RS, Ministrstvo za zdravstvo in Zavod za
zdravstveno varstvo Novo mesto, kont. oseba Dušan Harlander, dr. med., Mej vrti 5,
Novo mesto, tel. 068/321-424, 324-253,
faks 068/21-225.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: rekonstrukcija
depandanse Zavoda za zdravstveno
varstvo Novo mesto.
Orientacijska
vrednost
naročila:
43,000.000 SIT.
3. Dobavni rok: 90 dni.
4. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb so bile upoštevane preference za domače ponudnike v
višini 1%.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: cena, plačilni roki, kvaliteta, funkcionalnost, kompatibilnost, energetski, varnostni, ekološki vidiki, roki izvedbe, obseg
in roki garancij, možnosti in stroški vzdrževanja, rezervni deli, servisiranje, reference,
usposobljenost ponudnika.
5. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 13. 7.
1998 ob 12. uri, na naslovu: Zavod za
zdravstveno varstvo Novo mesto, Mej vrti 5.
6. Število prispelih ponudb: 2, najnižja
cena: 44,675.383,31 SIT, najvišja cena:
48,498.507,21 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 45 z dne 12. 6. 1998;
Ob-3607.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: najkasneje 45 dni po odpiranju.
Zavod za zdravstveno varstvo
Novo mesto
Št. 601-2/98-151
Ob-5607
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: Občina Kočevje, Ljubljanska 26, Kočevje, kont. oseba Vlasta Marušič, tel.
061/855-468, faks 061/855-531.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: izgradnja nove
osnovne šole Ob Rinži v Mestnem logu v
Kočevju.
3. Orientacijska vrednost naročila:
760,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek del avgust–september 1998 in zaključek september 2003.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
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Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe:
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 8. 6.
1998 ob 11. uri, na naslovu: Občina Kočevje, Ljubljanska 26, Kočevje, sejna soba
– I. nads. desno.
Število prispelih ponudb: 7, najnižja cena: 655,233.191 SIT, najvišja cena:
861,962.794 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 33 z dne 24. 4. 1998;
Ob-2014 in popravek Uradni list RS, št. 37
z dne 15. 5. 1998; Ob-2408.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 7. 8. 1998.
Občina Kočevje
Št. 18/98
Ob-5608
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad RS
za mladino, Šmartinska 134a, Ljubljana, tel.
061/1842-457, faks 061/1842-498.
2. Predmet javnega naročila: izbira izvajalca dejavnosti organizacije in koordinacije projekta Mladinske kartice v
Sloveniji.
3. Orientacijska vrednost naročila:
45,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja projekta
Projekt mora biti izveden med 1. 8.
1998 in 31. 12. 1999.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: koncept razvoja in izvedbe projekta, kadrovska struktura, finančni načrt
projekta s finančnimi viri, reference ponudnika, delovni in tehnični pogoji.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 13. 7.
1998 ob 15. uri, v sejni sobi Urada RS za
mladino, Šmartinska 134a, Ljubljana.
Število prispelih ponudb: 3.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 45 z dne 12. 6. 1998;
Ob-3560, št. 11/98.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 7. 8. 1998 ali 14. 8. 1998.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Urad RS za mladino
Št. 03101-29/98
Ob-5610
Na podlagi zakona o lokalni samoupravi
(Ur. l. RS, št. 72/93 in 57/94), 40. člena
statuta Občine Škocjan (Ur. l. RS, št.
29/95), 42. člena zakona o javnih naročilih
(Ur. l. RS, št. 24/97) ter predloga komisije
za izbor najugodnejšega izvajalca objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega izvajalca brez
omejitev za prevoz osnovnošolskih
otrok in otrok celoletne priprave na
šolo v šolskem letu 1998/99 v
Osnovno šolo Fran Metelko Škocjan
(Ur. l. RS, št. 51/98)
1. Ime in sedež naročnika: Občina Škocjan, Škocjan 67, telefon, faks 068/76-310.
2. Predmet javnega naročila: prevoz
osnovnošolskih otrok in otrok celoletne
priprave na šolo v Osnovno šolo Fran Metelko Škocjan za šolsko leto 1998/99.
3. Orientacijska vrednost naročila: dnevni prevoz ca. 140 dejansko prevoženih km.
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. Na javni razpis sta v roku prispeli dve
ponudbi. Najnižja cena: 5,966.000 SIT, najvišja cena : 6,384.000 SIT z bonusom 125
km mesečno.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja:
javno odpiranje ponudb je bilo v sredo, 29.
julija 1998 ob 13. uri v sejni sobi Občine
Škocjan.
7. Najugodnejši ponudnik: I & I d.d., Vojkovo nabrežje 32, Koper.
8. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Občina Škocjan
Št. 169/11
Ob-5609
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: Soške elektrarne Nova Gorica, d.o.o.,
kont. oseba Lado Slokar, Erjavčeva 20, Nova Gorica, tel. 065/228-11, faks
065/259-39.
2. Predmet javnega naročila
Navedba vsebine: dobava: fotokopirnega stroja, električnega pisalnega stroja, hidravličnega moment. ključa, mikroohmetra, preizkševalca omare, prenosnega osciloskopa in tersterja odklopnikov.
3. Orientacijska vrednost naročila:
7,200.000 SIT za vse aparate.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 2 meseca ali 60 dni, glede
na aparaturo, začetek: 22. 7. 1998 in zaključek: 22. 9. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena; druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: višina cene, reference ponudnika, plačilni pogoji in kvaliteta.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 27. 7.
1998 ob 9. uri, na naslovu: Soške elektrarne Nova Gorica, d.o.o., Erjavčeva 20, Nova Gorica.
Najnižja cena: 586.831 SIT za fotokopirni aparat, 553.457 SIT za pren. osciloskop; najvišja cena: 879.000 SIT za fotokopirni aparat, 627.527 SIT za prenosni osciloskop.
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7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (15. do
42. člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 48-49 z dne 3. 7.
1998; Ob-4228.
Soške elektrarne Nova Gorica, d.d.
Št. 3-0-15679/1-1998
Ob-5611
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: Telekom Slovenije, d.d., PE Celje, kont.
oseba Peter Jerin, dipl. inž. el., Lava 1,
Celje, tel. 063/421-400, 041/648-868,
faks 063/421-409, soba št. 507, e-mail
peter jerin@ce.telekom.si.
2. Predmet javnega naročila: storitve
Navedba vsebine: rekonstrukcija in dograditev strojnih instalacij v objektu Lava 1, Celje.
3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 30,000.000
SIT, petek 19. 6. 1998.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 3 mesece.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile
upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: cena, oprema, dodatni stroški.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 14. 7.
1998, ob 9. uri, na naslovu: Telekom Slovenije, d.d., PE Celje, Lava 1, Celje.
Število prispelih ponudb: 3, najnižja cena: 22,511.693 SIT, najvišja cena:
32,089.681 SIT + ca. 2,700.000 SIT = ca.
34,789.681 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 46 z dne 19. 6. 1998;
Ob-3639.
Predvideni datum objave dodelitve naročila:14. 8. 1998.
Telekom Slovenije, d.d., PE Celje
Ob-5612
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:
Javno komunalno podjetje Komunala Kočevje, d.o.o., kont. oseba Bernarda Poje, Tesarska 10, Kočevje, tel. 061/851-260, faks
061/851-697.
2. Predmet javnega naročila: blago,
gradbena dela.
Navedba vsebine: dehidracijska naprava za Centralno čistilno napravo v Kočevju.
3. Orientacijska vrednost naročila:
25,000.000 SIT.

Št.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: pet mesecev, začetek 1. 8.
1998 in zaključek 31. 12. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila,¸ navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: cena, reference, garancija, izkušnje naročnik – ponudnik, dodatne ugodnosti; je bilo izbrano podjetje Prolink, d.o.o.,
Zabukovica 87, Griže.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 10. 7.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Javno komunalno podjetje Komunala Kočevje, d.o.o.,
Tesarska 10, Kočevje.
Število prispelih ponudb: 4, najnižja cena: 19,874.880 SIT, najvišja cena:
35,878.827 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 46 z dne 19. 6. 1998;
Ob-3642.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 31. 7. 1998.
Javno komunalno podjetje
Komunala Kočevje, d.o.o.
Ob-5613
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: Javno podjetje Žale, d.o.o., kont. oseba
Irena Kušar, Meh hmeljniki 2, Ljubljana, tel.
1373-203, faks 1373-203, soba št. 11.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: pogrebni vozili, vozilo za odvoz odpadkov, zaščitna sredstva in delovna oblačila.
3. Orientacijska vrednost naročila:
27,000.000 SIT.
4. Rok dokončanja del: zaključek
31. 12. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: cena, reference.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 24. 7.
1998 ob 8. uri, na naslovu: Javno podjetje
Žale, d.o.o., Med hmeljniki 2, Ljubljana.
Število prispelih ponudb: 7.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 47 z dne 29. 6. 1998;
Ob-3959.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 14. 8. 1998.
Javno podjetje Žale, d.o.o., Ljubljana
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Ob-5624
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:
Kraške lekarne Ilirska Bistrica, kont. oseba
Iztok Čančula, Gregorčičejeva 8, Ilirska Bistrica, tel. 067/81-090, faks 067/81-470.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: izvajanje gradbenih
obrtniških in instalacijskih del za prenovo lekarniške podružnice Komen.
3. Orientacijska vrednost naročila:
18,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 45 dni, začetek 1. 9. 1998
in zaključek 15. 10. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: cena, reference.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 20. 7.
1998 ob 16. uri, na naslovu: Kraške lekarne Ilirska Bistrica, Lekarna Postojna, Prečna ul. 2, Postojna.
Število prispelih ponudb: 3, najnižja cena: 15,669.152,80 SIT, najvišja cena:
17,606.612 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 46 z dne 19. 6. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 14. 8. 1998.
Kraške lekarne
Ilirska Bistrica
Št. 009838
Ob-5625
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Pošta Slovenije, d.o.o., kont. oseba
Peter Hometer, Slomškov trg 10, Maribor,
tel. 062/449-200, faks 062/449-2311,
III. nadstropje.
2. Predmet javnega naročila: grabena
dela
Navedba vsebine: izgradnja poslovnega prostora Kotlje zaključna dela po 4.
fazi brez pohištvene opreme.
3. Orientacijska vrednost naročila:
25,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 1. 9. 1998 in zaključek 1. 12. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena; druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb so bile upoštevane preference za domače ponudnike v
višini 10%.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: reference na trgu, zmogljivost -
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opremljenost in zaposleni s podizvajalci.
Izbran ponudnik: Sortima, d.o.o., Ribniška 2, Maribor.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 29. 7.
1998 ob 9. uri, na naslovu: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor, III.
nadstropje, sejna soba.
Število prispelih ponudb: 4, najnižja cena: 22,641.372 SIT, najvišja cena:
27,645.239 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 49 z dne 3. 7. 1998 ;
Ob-4202.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 28. 8. 1998.
Št. 009838
Ob-5626
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Pošta Slovenije, d.o.o., kont. oseba Peter Hometer, Slomškov trg 10, Maribor, tel.
062/449-200, faks 062/449-2311, III.
nadstropje.
2. Predmet javnega naročila: trgovsko
blago.
Navedba vsebine: nabava pisarniškega, čistilnega in potrošnega materiala.
3. Orientacijska vrednost naročila:
145,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 1. 9. 1998 in zaključek 31. 8. 1999.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena; druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb so bile upoštevane preference za domače ponudnike v
višini 10%.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: najnižja cena.
Izbran ponudnik: MK trgovina, d.d., Slovenska 20, Ljubljana, za PE: Ljubljana, Nova Gorica, Koper, Kranj Uprava-Ljubljana.
Piramida, d.o.o., Polje 10, Zasavje, za PE:
Uprava družbe Maribor, Celje, Novo mesto,
Maribor; Pomurska založba, d.d., Lendavska
1, za PE Murska Sobota, Jak, d.o.o., Urančeva 7, Ljubljana, za RC Uprava Ljubljana.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 17. 7.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor, III.
nadstropje, sejna soba.
Število prispelih ponudb: 17, najnižja cena: 4,042.931,91 SIT delna ponudba, najvišja cena: 76,759.500 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 45 z dne 12. 6. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 21. 8. 1998.
Pošta Slovenije, d.o.o.,
Maribor
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Ob-5627
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: j.p. Termoelektrarna Brestanica, d.o.o.,
kont. oseba Edvard Zidarič, CPB 18, Brestanica,
tel.
0608/24-16-0,
faks
0608/22-262.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: storitve inženirja po
FIDIC-U pri izgradnji novih plinskih tubin
2×114 MW.
3. Orientacijska vrednost naročila:
180,000.000 SIT.
4. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 27. 5.
1998 ob 12. uri, na naslovu: j.p. Termoelektrarna Brestanica, d.o.o., CPB 18, Brestanica.
Število prispelih ponudb: 2, najnižja cena: 137,227.500 SIT, najvišja cena:
168,630.000 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 31 z dne 18. 4. 1998;
Ob-1828.
j.p. Termoelektrarna Brestanica,
d.o.o.
Št. 51/98
Ob-5628
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: Občina Dornava, kont. oseba Jožef
Munda, Dornava 125, Dornava, tel.
062/755-430, faks 062/755-079.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: izvedba gradbenih,
obrtniških in inštalacijskih del pri raširitvi in adaptaciji Osnovne šole Dornava.
3. Orientacijska vrednost naročila:
270,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 1. 9. 1998 in zaključek 31. 7. 2001.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: reference glavnega izvajalca in
podizvajalcev.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 30. 6.
1998 ob 13. uri, na naslovu: Občina Dornava, Dornava 125, 2252 Dornava.
Število prispelih ponudb: 5, najnižja cena: 206,290.498 SIT, najvišja cena:
233,338.270 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 39 z dne 22. 5. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 14. 8. 1998.
Občina Dornava
Ob-5629
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: Krajevna skupnost Slivnica pri Celju,
kont. oseba Zoran Leskovšek, Slivnica 17a,
Gorica pri Slivnici, tel. 063/793-393.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: izgradnja vodovodnega omrežja v KS Slivnica pri Celju, I.
faza – odcep Bukovje “cevovod”.
3. Vrednost
dodeljenega
naročila:
19,817.822 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: 2,5
meseca.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: rok izvedbe, cena.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: KS Slivnica pri Celju, kont. oseba
Zoran Leskovšek, Slivnica 17a, 3263 Gorica pri Slivnici.
Število prispelih ponudb: 11, najnižja cena: 19,463.643 SIT, najvišja cena:
25,526.410 SIT.
Krajevna skupnost Slivnica pri Celju
Št. 21/27-216
Ob-5630
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: Občina Naklo, kont. oseba Drago Goričan, Glavna cesta 24, Naklo, tel.
064/471-890, faks 064/471-688, soba
št. 4.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: prevozi osnovnošolskih otrok za leto 1998/1999 v OŠ Naklo.
3. Orientacijska vrednost naročila:
10,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: po
šolskem koledarju – definirano s pogodbo,
začetek 1. 9. 1998 in zaključek 24. 6.
1999.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena; druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: ponudba Alpetour potovalna
agencija, d.d., Kranj, je bila izbrana zaradi
najugodnejših pogojev.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
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Javno odpiranje ponudb je bilo 20. 7.
1998 ob 12. uri, na naslovu: Občina Naklo,
Glavna cesta 24, Naklo.
Število prispelih ponudb: 2, najnižja cena: 5.500 SIT/mesečno na osnovnošolskega otroka, najvišja cena: 5.538,67SIT/mesečno na osnovnošolskega otroka.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 47 z dne 29. 6. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 14. 8. 1998.
Občina Naklo
Št. 351-40/98-03
Ob-5631
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: Občina Muta, kont. oseba Silva Skutnik,
Glavni trg 17, Muta, tel. 0602/61-823, faks
0602/61-114.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: obnova fasade in
prekritje strehe na cerkvi Sv. Jernej na
Sv. Jerneju.
3. Orientacijska vrednost naročila:
10,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 60 dni, začetek 1. 8. 1998
in zaključek 1. 10. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena; druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: Gradbinec Knez – Knez Srečko,
s.p., Radlje, reference, cene, plačilni pogoji.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 29. 6.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Občina Muta,
Glavni trg 17, Muta.
Število prispelih ponudb: 3, najnižja cena: 6,205.719 SIT, najvišja cena:
7,396.185 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 42-43 z dne 5. 6.
1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 14. 8. 1998.
Občina Muta

Št.

3. Orientacijska vrednost naročila:
9,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 3 mesece po sklenitvi
pogodbe.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: izpolnjuje razpisne pogoje, ima
reference, ponuja najdaljšo garancijsko dobo in zahtevane karakteristike ponujenega
vozila. Ponuja najugodnejšo ceno in najugodnejše plačilne pogoje.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 28. 7.
1998 ob 13. uri, v pisarni direktorice
SZOZD, Gregorčičeva 3, Celje.
7. Število prispelih ponudb: 6, najnižja
cena: 4,855.567 SIT, najvišja cena:
9,425.272,50 SIT.
8. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).
9. Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 51 z dne 17. 7.
1998; Ob-4552.
10. Predvideni datum objave dodelitve
naročila: 14. 8. 1998.
Javni zavod ZD Laško

Št. 20/98
Ob-5632
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

Št. 20/98
Ob-5633
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: Javni zavod Zdravstveni dom Celje, Gregorčičeva 5, Celje, tel. 063/434-000, faks
063/441-356.
2. Predmet javnega naročila: preureditev stranskega vhoda z dvigalom in investicijsko vzdrževalna dela v kleti v objektu ZD Celje.
3. Orientacijska vrednost naročila:
22,000.000 SIT.
4. Dokončanje del: 30. 9. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: merila,
navedena v razpisni dokumentaciji po navedenem točkovniku.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 30. 7.
1998 ob 8.15, v pisarni direktorice SZOZD,
Gregorčičeva 3, Celje.
7. Število prispelih ponudb: 7, najnižja
cena: 20,489.443,60 SIT, najvišja cena:
27,977.976,80 SIT (+ 3% PD).
8. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).
9. Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 50 z dne 10. 7.
1998; Ob-4461.
10. Predvideni datum objave dodelitve
naročila: 14. 8. 1998.
Javni zavod ZD Celje

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Javni zavod ZD Laško, Kidričeva 5/b,
tel. 063/731-233, faks 063/731-863.
2. Predmet javnega naročila: nabava reševalnega vozila.

Ob-5653
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
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1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Občina Slovenske Konjice, kont. oseba
Valerija Lesjak, Stari trg 29, Slovenske Konjice,
tel.
063/754-122,
faks
063/754-328, soba št. 43.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: dnevni prevozi učencev po šolskem koledarju za šolsko leto
1998/99 v Občini Slovenske Konjice za
OŠ Ob Dravinji, OŠ Pod goro, OŠ Loče
in OŠ V parku.
3. Orientacijska vrednost naročila:
18,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 1. 9. 1998 in zaključek 24. 6. 1999.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena; druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 30. 6.
1998 ob 9.30, na naslovu: Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, Slovenske
Konjice.
Število prispelih ponudb: 4, najnižja cena: 87 SIT/km, najvišja cena: 1.000
SIT/km.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 43, z dne 5. 6. 1998;
Ob-3232.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 14. 8. 1998.
Občina Slovenske Konjice
Št. 1532/98
Ob-5654
Na podlagi 42. člena zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno
podjetje za distribucijo električne energije,
d.d., Slovenska c. 58, Ljubljana.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: obnova antikorozijske zaščite na visokonapetostnih elektroenergetskih objektih.
3. Orientacijska vrednost je 22,000.000
SIT.
4. Najugodnejši ponudnik: Final Pasarič,
d.o.o., Trubarjevo nabrežje 3, Laško.
5. Utemeljitev izbire ponudnikov: vsi kriteriji navedeni v razpisni dokumnetaciji
6. Javno odpiranje ponudb je bilo 20. 7.
1998 ob 10. uri v sejni sobi družbe Elektro
Ljubljana, d.d., Slovenska c. 58/I, Ljubljana.
7. Objava javnega naročila: Uradni list
št. 47 z dne 29. 6. 1998, Ob-3957.
Elektro Ljubljana, d.d.
Št. 306
Ob-5655
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Pošta Slovenije, d.o.o., kont. oseba Peter Hometer, Slomškov trg 10, Maribor, tel.
062/449-200, faks 062/449-2311, III.
nadstropje.
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2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: izgradnja poslovnega prostora Dole pri Litiji.
3. Orientacijska vrednost naročila:
30,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 1. 9. 1998 in zaključek 1. 3. 1999.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.
Pri ocenjevanju ponudb so bile upoštevane preference za domače ponudnike v
višini 10%.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane ponudbe: izbran Podjetje Grdbeništvo Koračin, Dolnja težka voda 37, Novo
mesto.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 31. 7.
1998 ob 19. uri, na naslovu: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor, III.
nadstropje, sejna soba.
Število prispelih ponudb: 6 , najnižja cena: 31,000.000 SIT, najvišja cena:
50,378.214 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 50, z dne 10. 7.
1998, Ob-4336.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 28. 8. 1998.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Maribor
Ob-5656
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: Občina Slovenske Konjice, kont. oseba
Igor Frim, Stari trg 29, Slovenske Konjice,
tel. 063/754-122, faks 063/754-328, soba št. 39.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: gradbeno zavarovalna in prezentacijska dela – cerkev Marijinega obiskanja.
3. Orientacijska vrednost naročila:
16,500.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 24. 8. 1998 in zaključek 31. 11. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: reference, rok, cena.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 3. 8. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Občina Slovenske
Konjice, Stari trg 29, Slovenske Konjice.
Število prispelih ponudb: 4, najnižja cena: 14,544.813 SIT, najvišja cena:
17,441.536 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).
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Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 49, z dne 3. 7. 1998,
Ob-4181.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 14. 8. 1998.
Občina Slovenske Konjice
Ob-5657
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: Občina Slovenske Konjice, kont. oseba
Igor Frim, Stari trg 29, Slovenske Konjice,
tel. 063/754-122, faks 063/754-328, soba št. 39.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: rekonstrukcija stolpa na gradu v Slovenskih Konjicah.
3. Orientacijska vrednost naročila:
40,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 24. 8. 1998 in/ali zaključek 31. 11.
1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: reference, rok, cena, vključitev 5
javnih delavcev.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 3. 8.
1998 ob 12. uri, na naslovu: Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, Slovenske Konjice.
Število prispelih ponudb: 3, najnižja cena: 33,288.691 SIT, najvišja cena:
43,295.371,23 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 49, z dne 3. 7. 1998;
Ob-4180.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 14. 8. 1998.
Občina Slovenske Konjice
Ob-5658
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: Telekom Slovenije PE Maribor, kont.
oseba Dušan Sprogar, dipl. inž., Titova cesta 38, Maribor, tel. 062/44-254, faks
062/104-444.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: izbira izvajalca za
rekonstrukcijo in povečavo KKO Ruše z
uvedbo izdvojene ATC v Bistrici ob
Dravi.
3. Orientacijska vrednost naročila:
9,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 3 mesece, začetek 1. 10.
1998 in/ali zaključek 31. 12. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena; druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 2. 7.
1998 ob 9. uri, na naslovu: Telekom Slovenije, d.d., PE Maribor, Titova c. 38, Maribor.
Število prispelih ponudb: 6, najnižja cena: 8,797.935 SIT, najvišja cena:
12,056.129 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 46, z dne 19. 6.
1998; Ob-3764.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 14. 8. 1998.
Telekom Slovenije, d.d., PE Maribor
Ob-5659
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: Sklad za razvoj obrti in podjetništva Celje, Trg Celjskih knezov 8, Celje, tel.
063/485-000.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: izdelava točkovnih
temeljev za objekt prevozništvo hala “A”.
3. Orientacijska vrednost naročila:
10,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: v enem mesecu od pričetka del.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: izbrani ponudnik je ponudil najnižjo ceno in sprejemal vse pogoje iz razpisne dokumentacije.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 3. 3. 1998
ob 12.30, na naslovu: Sklad za razvoj obrti in
podjetništva, Trg Celjskih knezov 8, Celje.
Število prispelih ponudb: 7, najnižja cena: 9,989.366 SIT, najvišja cena:
17,016.356 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 13, z dne 20. 3.
1998; Ob-783.
Sklad za razvoj obrti
in podjetništva Celje
Ob-5660
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
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sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Sklad za razvoj obrti in podjetništva, Trg
celjskih knezov 8, Celje, tel. 063/485-000.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: izdelava AB montažne konstrukcije s krovsko-kleparskimi
deli.
3. Orientacijska vrednost naročila:
35,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek avgusta 1998 in zaključek v 60 dneh.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: najnižja cena, plačilne ugodnosti.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 20. 7.
1998 ob 11. uri, na naslovu: Sklad za razvoj obrti in podjetništva, Trg celjskih knezov
8, Celje.
Število prispelih ponudb: 4, najnižja cena: 27,519.253,10 SIT, najvišja cena:
42,753.540 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 47 z dne 29. 6. 1998;
Ob-3997.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 14. 8. 1998.
Sklad za razvoj obrti
in podjetništva Celje
Ob-5661
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: Občina Zreče, kont. oseba Slapnik Anka, Cesta na Roglo 13b, Zreče, tel.
063/751-1700, faks 063/762-498.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: dnevni prevozi otrok
po šolskem koledarju za šolsko leto
1998/99 za OŠ Zreče in OŠ Stranice.
3. Orientacijska vrednost naročila:
14,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 10 mesecev, začetek 1. 9.
1998 in zaključek 30. 6. 1999.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe:
– najnižja cena,
– reference.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje je bilo 24. 7. 1998 ob
12. uri, na naslovu: Občina Zreče, Cesta na
Roglo 13b, Zreče.
Število prispelih ponudb: 2, najnižja cena: 175,77 SIT/km, najvišja cena: 212,56
SIT/km.
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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 razpisa: Uradni list RS, št. 48-49 z dne 3. 7.
1998; Ob-4178.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 5. 8. 1998.
Občina Zreče
Ob-5683
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 Novo mesto, d.o.o., kont.
oseba Bogoslav Nunič, Muzejska ulica 5,
Novo mesto, tel. 068/321-524, faks
068/324-115.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: gradnja vodovoda
Križi–Vrhovo, 7.a faza, gradnja primarnega cevovoda DN 100 in DN 125 mm,
skupne dolžine 975 m.
3. Orientacijska vrednost naročila:
14,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 20. 8. 1998 in zaključek 30. 11. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb so bile upoštevane preference za domače ponudnike v
višini 10%.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: izpolnjuje vse razpisane pogoje, ima
ustrezne reference, je usposobljen in sposoben izvesti dela kot javno naročilo zahteva.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Naročnik: JP Komunala Novo mesto,
d.o.o., Rozmanova ulica 2, Novo mesto.
Število prispelih ponudb: 3, najnižja cena: 16,368.193,80 SIT, najvišja cena:
20,834.129 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 45 z dne 12. 6. 1998;
Ob-3458.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 14. 8. 1998.
Ob-5684
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 Novo mesto, d.o.o., kont.
oseba Bogoslav Nunič, Muzejska ulica 5,
Novo mesto, tel. 068/321-524, faks
068/324-115.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: gradnja kanalizacije v Smolenji vasi.
3. Orientacijska vrednost naročila:
10,000.000 SIT.
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4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 45 dni, začetek 1. 9. 1998
in zaključek 16. 10. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb so bile upoštevane preference za domače ponudnike v
višini 10%.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: izpolnjevanje razpisnih pogojev,
ustrezne reference, usposobljenost in sposobnost ponudnikov, ugodna cena.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Naročnik: JP Komunala Novo mesto,
d.o.o., Rozmanova ulica 2, Novo mesto.
Število prispelih ponudb: 5, najnižja cena: 6,275.359 SIT, najvišja cena:
9,033.697,50 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 46 z dne 19. 6. 1998;
Ob-3749.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 14. 8. 1998.
JP Komunala Novo mesto, d.o.o.
Ob-5685
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: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, kont. oseba prof. dr. Robert Zorec, Vrazov trg 2, Ljubljana, tel. 061/310-841, faks
061/302-272, e-mail: robert.zorec@pafi.mf.uni-lj.si.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: laserski konfokalni
mikroskop z dvofotonsko eksicitacijo.
3. Orientacijska vrednost naročila:
66,800.000 SIT.
4. Dobavni rok: november 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: cena in druga merila, navedena v
dokumentaciji javnega razpisa.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 31. 7.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Medicinska
fakulteta, Vrazov trg 2.
Število prispelih ponudb: 7, najnižja cena: 25,421.514 SIT, najvišja cena:
87,468.590 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).
Univerza v Ljubljani
Medicinska fakulteta
Ob-5715
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:
Vlada RS, Servis skupnih služb, kont. oseba
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Duša Škulj, Gregorčičeva 27A, Ljubljana, tel.
061/1785-239, faks 061/1785-579.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine:
Varianta A: najem opremljenih poslovnih prostorov v okvirni velikosti
2.600 m2 za uporabnika Ministrstva za
znanost in tehnologijo v območju mesta
Ljubljana, vključno s 15 zunanjimi parkirnimi mesti in 2 garažnima mestoma,
Varianta B: najem s postopnim odkupom opremljenih zgoraj navedenih poslovnih prostorov, vključno z navedenim
številom zunanjih parkirnih mest in garažnima mestoma.
3. Vrednost
dodeljenega
naročila:
9,265.500 SIT mesečno za najem
poslovnih prostorov in 17 parkirnih mest v
garažni hiši in 852.000 SIT mesečno za
najem pisarniške opreme.
4. Rok začetka in dokončanja del – najema: začetek 1. 12. 1998, za: pod varianto A za nedoločen čas, pod varianto B po
predlogu ponudnika.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: ustreznost poslovnih prostorov po
dodatnih merilih, lokacijska ustreznost, druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naročniku.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 13. 7.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Vlada RS,
Servis skupnih služb, Gregorčičeva 27A,
Ljubljana, sejna soba.
Število prispelih ponudb: 2, najnižja cena: 9,265.500 SIT mesečno za najem poslovnih prostorov in 852.000 SIT mesečno
za pisarniško opremo, najvišja cena:
14,075.274,18 SIT mesečno.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 45, z dne 12. 6.
1998; Ob-3544.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 14. 8. 1998.
Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb
Ob-5716
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: Republika Slovenija Državni zbor, kont.
oseba Matjaž Vovk, Šubičeva 4, Ljubljana,
tel. 061/1761-157, faks 061/1255-077,
soba št. 235/T5/K.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: izbira dobaviteljev
živil, pijač in rezanega cvetja za potrebe
Državnega zbora Republike Slovenije:
– segment 1: mlevski izdelki, riž, testenine in zmrznjena pripravljena živila iz testa,
– segment 2: zmrznjena zelenjava,
– segment 3: sveža zelenjava in sadje,
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– segment 4: konzervirana zelenjava,
– segment 5: sveže meso (porcijsko) in
zmrznjena drobovina (vampi),
– segment 6: zmrznjene ribe in morski
sadeži,
– segment 7: suhomesnati izdelki in poltrajni mesni izdelki,
– segment 8: začimbe,
– segment 9: maščobe,
– segment 10: mleko in mlečni izdelki,
– segment 11: kruh in pekovski izdelki,
– segment 12: sladice,
– segment 13: mineralne vode,
– segment 14: pražena kava v zrnju za
expres aparat,
– segment 15: čaji v filter vrečkah,
– segment 16: rezano cvetje (cvetlični
aranžmaji in šopki).
3. Orientacijska vrednost naročila: 63
mio SIT (47 mio SIT letno).
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 16 mesecev, začetek 1. 9.
1998 in zaključek 31. 12. 1999.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena; druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb so bile upoštevane preference za domače ponudnike v
višini 10%.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: izbrani ponudniki so oddali ponudbe, ki najbolj ustrezajo objavljenim merilom (cena, plačilni pogoji, dobavni rok, reference ponudnika in dodatne ugodnosti).
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 23. 6.
1998 ob 9. uri, na naslovu: Republika Slovenija Državni zbor, Šubičeva 4 (velika dvorana Tomšičeva 5), Ljubljana.
Število prispelih ponudb: 25,
segment

najnižja cena
najvišja cena
(SIT)
(SIT)
1:
477.848,50
533.810
2:
797.580
1,189.796
3:
1,834.750
2,415.726
4:
197.370
246.579
5:
3,845.450
5,929.200
6:
489.400
547.650
7:
1,470.950
2,312.500
8:
179.280
247.491
9:
567.000
567.000
10:
2,188.275
2,514.570
11:
1,187.500
1,445.000
12:
1,078.300
2,670.000
13.
473.219
494.771
14:
1,762.560
3,571.200
15:
148.740
161.950
16:
4,076.910
4,284.500
(opomba): cene veljajo za predvidene
letne količine z obračunanim prometnim
davkom).
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 39, z dne 22. 5.
1998; Ob-2789 in Uradni list RS, št. 43 z
dne 5. 6. 1998; Ob-3353 (uradni popravek).
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 14. 8. 1998.

Ob-5717
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: Republika Slovenija Državni zbor, kont.
oseba Matjaž Vovk, Šubičeva 4, Ljubljana,
tel. 061/1761-157, faks 061/1255-077,
soba št. 235/T5/K.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: izbira izvajalcev delne klimatizacije (hlajenje in ogrevanje)
v objektu Šibičeva 4, Državnega zbora
Republike Slovenije:
– 1. sklop: izvedba delne klimatizacije (hlajenje in ogevanje), pritličja in II. nadstropje,
– 2. sklop: izvedba delne klimatizacije (hlajenje in ogrevanje) IV. nadstropja,
– 3. sklop: izvedba hlajenja tiskarne v
kleti.
3. Orientacijska vrednost naročila:
– 1. sklop: 18,6 mio SIT,
– 2. sklop: 19,7 mio SIT,
– 3. sklop: 7 mio SIT,
skupaj: 45,3 mio SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 1 mesec, začetek 1. 8.
1998 in zaključek 31. 8. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena; druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb so bile upoštevane preference za domače ponudnike v
višini 10%.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe
Izbrani ponudnik je oddal najcenejšo ponudbo skupno za vse tri sklope, kar predstavlja prvo merilo. Plačilni pogoji kot drugo, servisiranje kot peto, reference kot šesto in dodatne ugodnosti kot sedmo merilo,
so enakovredni ostalima dvema ponudbama. Rok izvedbe in garancijski rok, ki predstavljata tretje in četrto merilo, sta pri ostalih
dveh ponudnikih ugodnejša.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 7. 7.
1998 ob 9. uri, na naslovu: Republika Slovenija Državni zbor, Šubičeva 4 (mala dvorana Tomšičeva 5), Ljubljana.
Število prispelih ponudb: 3.
Najnižja cena:
1. sklop: 13,983.661,30 SIT,
2. sklop: 16,716.528 SIT,
3. sklop: 3,883.874,16 SIT, (opomba:
cene so brez 3% prometnega davka).
Najvišja cena: 1. sklop: 19,916.975 SIT,
2. sklop: 21,850.314 SIT,
3. sklop: 5,419.974 SIT, (opomba: cene so brez 3% prometnega davka).
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 43, z dne 5. 6. 1998;
Ob-3333, in Uradni list RS, št. 45 z dne
12. 6. 1998 (uradni popravek).
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 14. 8. 1998.
Državni zbor Republike Slovenije
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Št. 119/98
Ob-5718
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: Osnovna šola Brežice, kont. oseba Milena Jesenko, Levstikova 18, Brežice, tel.
0608/660-200, faks 660-204.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: oprema učilnic in telovadnice.
3. Orientacijska vrednost naročila:
5,500.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 1 mesec in suksesivno do
novembra 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena; druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Izbrana sta bila:
1. za opremo učilnic: Evro Design
Apače, d.o.o., Apače,
2. za opremo telovadnice: Lik-Atlas,
d.o.o., Ljubljana, Vurnikova 2.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 7. 8.
1998 ob 9. uri, na naslovu: Osnovna šola
Brežice, zbornica, Levstikova 18, Brežice.
Število prispelih ponudb: 4, najnižja cena za: opremo učilnic 1,872.045 SIT, opremo telovadnice 1,321.320 SIT, najvišja cena za: opremo učilnic 2,290.958,20 SIT,
opremo telovadnice 1,332.450 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 51, z dne 17. 7.
1998; Ob-4657.
Osnovna šola Brežice
Ob-5719
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:
Občina Grosuplje, kont. oseba Mojca Hren,
Kolodvorska 2, Grosuplje, tel. 061/761-211,
faks 061/762-533, soba št. 213.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: obnova kotlovnic v
OŠ Louisa Adamiča, Grosuplje in v vrtcu
Kekec Grosuplje.
3. Orientacijska vrednost naročila:
10,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek avgusta 1998 in zaključek septembra
1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: ponudbena cena, popolnost ponudbe, reference.
Kot najugodnejši je bil izbran ponudnik
IKOM PLUS, d.o.o., Grosuplje, Kosovelova 2.
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6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 24. 7.
1998 ob 9. uri, na naslovu: Občina Grosuplje, Kolodvorska 2, Grosuplje.
Število prispelih ponudb: 4, najnižja cena: 10,291.193,53 SIT, najvišja cena:
16,656.364,63 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 49 z dne 3. 7. 1998;
Ob-4166.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 14. 8. 1998.
Občina Grosuplje
Ob-5720A
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: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., kont. oseba Marjana Potočnik,
dipl. inž. – DDC, d.o.o., Ljubljana, Einspielerjeva 6, Ljubljana, tel. 061/13-22-241.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: idejni projekt magistralne ceste M-3 na odseku Ptuj (Zagrebška cesta)–Ormož.
3. Orientacijska vrednost naročila:
85,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: končni rok predaje dokumentacije je 30. 11. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.
Pri ocenjevanju ponudb so bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: na ponovni javni razpis sta se
prijavila dva ponudnika. Po pregledu ponudb sta bili obe ponudbi nepopolni. V
skladu s 34. členom ZJN ponovni javni razpis ni uspel, ker ni popolna nobena ponudba, zato se delo odda s sklenitvijo neposredne pogodbe na osnovi zbiranj ponudb
in pogajanj.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 1. 7.
1998 ob 9. uri, na naslovu: Direkcija RS za
ceste, Tržaška 19, Ljubljana.
Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., Ulica XIV. divizije 4,
Celje.
Število prispelih ponudb: 2.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 41 z dne 29. 5. 1998;
Ob-2745A.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 14. 8. 1998.
Ob-5720B
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
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sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., kont. oseba Janez Preskar, dipl.
inž., Einspielerjeva 6, Ljubljana, tel.
061/132-22-41,
int.
344,
faks
061/133-70-68.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izdelava PGD, PZI in
PZR projektov za cestninsko postajo Kozina (čelna in na priključku) na AC odseku Kozina–Klanec.
3. Orientacijska vrednost naročila:
25,000.000 SIT.
4. Roki za izdelavo razpisne dokumentacije:
– za izdelavo idejne zasnove obeh CP je
15 dni,
– izdelava PGD, PZI, PZR dokumentacije po potrditvi idejne zasnove s strani investitorja je 90 dni.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.
Pri ocenjevanju ponudb so bile upoštevane preference za domače ponudnike v
višini 10%.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: ponudba ponudnika Projekt Nova Gorica, d.d., je v skladu z razpisnimi
pogoji popolna in najcenejša.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 30. 6.
1998 ob 9. uri, na naslovu: Direkcija RS za
ceste, Tržaška 19, Ljubljana.
Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., Ulica XIV. divizije 4,
Celje.
Število prispelih ponudb: 6.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 41 z dne 29. 5. 1998;
Ob-2745C.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 14. 8. 1998.
Ob-5720C
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: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., kont. oseba Oto Rubinič, dipl.
inž., Tržaška 19a, Ljubljana, tel.
061/178-83-31, faks 061/178-83-32, soba št. 104.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: AC Celje–Ljubljana;
odsek 7 Blagovica–Šentjakob, pododsek 7/1 Blagovica–Lukovica, km
6,260–km 8,852; pododsek 7/2 Lukovica–Šentjakob, km 0,000–km 4,650;
pododsek 7/2 Lukovica–Šentjakob, km
6,130–km 7,800 – izvedba pripravljalnih cestogradbenih del 2.
3. Orientacijska vrednost naročila:
4.700,000.000 SIT.
4. Rok dokončanja del: dokončanje 14
mesecev po uvedbi izvajalca v delo.
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5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.
Pri ocenjevanju ponudb so bile upoštevane preference za domače ponudnike v
višini 10%.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: ponudbe ponudnikov joint venture SCT, d.d., Ljubljana + Primorje, d.d.,
Ajdovščina + GIZ Gradis, Šmartinska 134a,
Ljubljana, Gradis Ljubljana, joint venture
Kraški zidar Sežana + Cestno podjetje Koper + Cestno podjetje Kranj, Cestno podjetje Celje in PUV Celje, so v skladu z razpisnimi pogoji in popolne. Oddaja del po sklopih
je najcenejša.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 16. 7.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Direkcija RS
za ceste, Tržaška 19, Ljubljana.
Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., Ulica XIV. divizije 4,
Celje.
Število prispelih ponudb: 6.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 45 z dne 12. 6. 1998;
Ob-3570.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 14. 8. 1998.
Ob-5720Č
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: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., kont. oseba Svit Černe, dipl. inž.
– DDC, d.o.o., Ljubljana, Einspielerjeva 6,
Ljubljana, tel. 061/13-22-241.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: sanacija vozišča na
avtocesti A 10 Ljubljana–Fernetiči, pododsek Log–Vrhnika na odseku 52, 53.
3. Orientacijska vrednost naročila:
118,000.000 SIT.
4. Rok dokončanja del je 30. 9. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.
Pri ocenjevanju ponudb so bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: ponudba ponudnika SCT, d.d.,
Ljubljana, je v skladu z razpisnimi pogoji
popolna in najcenejša.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 27. 5.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Direkcija RS
za ceste, Tržaška 19, Ljubljana.
Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., Ulica XIV. divizije 4,
Celje.
Število prispelih ponudb: 6.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 33 z dne 24. 4. 1998;
Ob-2062A.
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Predvideni datum objave dodelitve naročila: 14. 8. 1998.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji, d.d.
Ob-5721
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: Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o., kont.
oseba Viktor Robnik, dipl. ek., Ulica Ivo Lole Ribarja 18, Šoštanj, tel. 063/4203-612,
faks 063/4203-485, soba št. 1.20.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: razsvetljava in nizkonapetostni razvod za centralno komando, ki zajema dobavo in montažo
elektro opreme:
– komandni prostor blokov 1, 2, 3,
toplotne postaje 1 in 110 KV stikališča,
– dnevni prostor, informacijske sobe
in relejni prostor.
3. Orientacijska vrednost naročila:
19,000.000 SIT.
4. Rok začetka del: po podpisu pogodbe.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb so bile upoštevane preference za domače ponudnike v
višini 10%.
Izbrani ponudnik je kakovostno in cenovno najugodnejši.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 14. 7.
1998 ob 11. uri, na naslovu: Termoelektrarna Šoštanj, odpiranje vodi Viktor Robnik, dipl. ek., Ulica Ivo Lole Ribarja 18,
Šoštanj, sejna soba.
Število prispelih ponudb: 3, najnižja cena: 14,381.885 SIT, najvišja cena:
19,687.385 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 45 z dne 12. 6. 1998;
Ob-3542B.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: avgust 1998.
Ob-5722
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: Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o., kont.
oseba Viktor Robnik, dipl. ek., Ulica Ivo Lole Ribarja 18, Šoštanj, tel. 063/4203-612,
faks 063/4203-485, soba št. 1.20.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: klimatizacija in prezračevanje centralne komande, ki zajema dobavo in montažo opreme za klimatizacijo in prezračevanje prostorov:
– komandni prostor blokov 1, 2, 3,
toplotne postaje 1 in 110 KV stikališča,

– dnevni prostor, informacijske sobe
in relejni prostor.
3. Orientacijska vrednost naročila:
44,000.000 SIT.
4. Rok začetka del: po podpisu pogodbe.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb so bile upoštevane preference za domače ponudnike v
višini 10%.
Izbrani ponudnik je kakovostno in cenovno najugodnejši.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 14. 7.
1998 ob 9. uri, na naslovu: Termoelektrarna Šoštanj, odpiranje vodi Viktor Robnik,
dipl. ek., Ulica Ivo Lole Ribarja 18, Šoštanj,
sejna soba.
Število prispelih ponudb: 4, najnižja cena: 44,040.555,90 SIT, najvišja cena:
47,805.767 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 45 z dne 12. 6. 1998;
Ob-3542A.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: avgust 1998.
Ob-5723
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: Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o., kont.
oseba Viktor Robnik, dipl. ek., Ulica Ivo
Lole
Ribarja
18,
Šoštanj,
tel.
063/4203-612, faks 063/4203-485, soba št. 1.20.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: notranja oprema za
centralno komando, ki zajema dobavo
in montažo notranje opreme za:
– komandni prostor blokov 1, 2, 3,
toplotne postaje 1 in 110 KV stikališča,
– dnevni prostor, informacijske sobe
in relejni prostor.
3. Orientacijska vrednost naročila:
43,000.000 SIT.
4. Rok začetka del: po podpisu pogodbe.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb so bile upoštevane preference za domače ponudnike v
višini 10%.
Izbrani ponudnik je kakovostno najugodnejši.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 14. 7.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Termoelektrarna Šoštanj, odpiranje vodi Viktor Robnik, dipl. ek., Ulica Ivo Lole Ribarja 18,
Šoštanj, sejna soba.
Število prispelih ponudb: 3, najnižja cena: 29,929.271 SIT, najvišja cena:
47,373.158,80 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 45 z dne 12. 6. 1998;
Ob-3542C.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: avgust 1998.
Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o.,
Šoštanj
Ob-5732
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
Na podlagi javnega razpisa za izbiro izvajalca brez omejitev za izdelavo PGD in PZI
za izgradnjo Pokrajinske in študijske knjižnice v Murski Soboti (Ur. l. RS, št. 31 z dne
18. 4. 1998), se dela ne oddajo nobenemu
ponudniku.
Mestna občina Murska Sobota
Št. 143/95-5
Ob-5738
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: Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj,
kont. oseba je Anton Purg.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
3. Navedba vsebine: izvedba povezovalne ceste Osojnikova–Potrčeva cesta
na Ptuju.
4. Orientacijska vrednost naročila:
27,000.000 SIT.
5. Rok začetka in dokončanja del: 7 dni
po podpisu pogodbe in dokončanje 45 dni.
6. Utemeljitev izbire ponudnika: ugodna
cena in reference.
7. Opis odločujočih meril za izbiro izbrane ponudbe: izbran je bil ponudnik
Nizke gradnje Ptuj, d.d., Slomškova ulica
3, Ptuj, na podlagi ugodne cene
40,403.667,50 SIT in referenc pri izgradnji tovrstnih objektov.
8. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 2. 7.
1998 ob 12.30 na Mestni občini Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj.
Prispele so 3 ponudbe, najnižja cena:
40,403.667,50 SIT, najvišja cena:
52,072.245 SIT.
9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 45 z dne 12. 6. 1998;
Ob-3426.
Mestna občina Ptuj
Ob-5739
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: Občina Rogatec, Ceste 11, Rogatec,

Št.

kont. oseba Pavel Strajn, tajnik občine, tel.
063/827-127, faks 063/827-363.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: nadaljevanje sanacijskih del na gradu Strmol “Rekonstrukcija gospodarskega poslopja II. faza”.
3. Orientacijska vrednost naročila:
13,000.000 SIT.
4. Rok pričetka in dokončanja del: pričetek del julij 1998, dokončanje del oktober 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Opis odločujočih meril: cena, plačilni pogoji, reference, rok dokončanja, usposobljenost ponudnika.
6. Kraj, datum in ura odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 12. 6.
1998 ob 14. uri, na sedežu naročnika.
Število prispelih ponudb: 3, najnižja cena: 6,855.665 SIT, najvišja cena:
8,316.968 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;
Ob-2743.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 10. 7. 1998.
Občina Rogatec
Št. 1429
Ob-5740
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: Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija,
d.o.o., Ljubljana, Krekov trg 10.
2. Predmet javnega naročila: nabava
“nakup filterske preše”.
3. Orientacijska vrednost naročila:
55,000.000 SIT.
4. Rok dobave: 150 dni od podpisa pogodbe.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 16. 7.
1998 ob 8. uri, v sejni sobi JP VO-KA,
d.o.o., Krekov trg 10, Ljubljana.
Število prispelih ponudb: 3, najnižja cena: 42,490.649 SIT, najvišja cena:
56,159.250 SIT,
7. Postopek izbire dobavitelja: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).
8. Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 45 z dne 12. 6.
1998.
Št. 1427
Ob-5741
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: Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija,
d.o.o., Ljubljana, Krekov trg 10.
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2. Predmet javnega naročila: izgradnja
vodovoda Nove Poljane CS 7/8 – preko
mostu ob Pletenini in v parku Kodeljevo.
3. Maksimalna
vrednost
naročila:
25,200.000 SIT.
4. Rok izvedbe: 30. 10. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 30. 6.
1998 ob 11.30, v sejni sobi JP VO-KA,
d.o.o., Krekov trg 10, Ljubljana.
Število prispelih ponudb: 6, najvišja cena: 24,764.482,70 SIT, najnižja cena:
19,547.212,50 SIT.
7. Postopek izbire dobavitelja: javni razpis o priznanju primernosti za dela pri gradnjah in obnovah (Ur. l. RS, št. 41/97 in
43/97) z izidom javnega razpisa (Ur. l. RS,
št. 67/97 in 9/98) in na podlagi 49. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97).
Javno podjetje
Vodovod-Kanalizacija, d.o.o., Ljubljana
Št. 617-186/98
Ob-5742
Na podlagi 3. in 26. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) in odredbe o obvezni vsebini razpisne in ponudbene
dokumentacije (Ur. l. RS, št. 33/97 in
63/97) Osnovna šola Štore objavlja
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Prometno, gostinsko in turistično podjetje Izletnik, d.o.o., Aškerčeva 20, Celje,
tel. 063/485-011, faks 063/485-013.
2. Predmet javnega naročila
Navedba vsebine: opravljanje storitev
prevoza osnovnošolskih otrok za Osnovno šolo Štore za šolska leta 1998/99
do 2003/2004.
3. Orientacijska vrednost naročila:
2,800.000 SIT.
4. Dobavni rok: 60 mesecev.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb so bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Ponudnik izpolnjuje vse razpisne pogoje, ima ustrezne reference in je usposobljen
opravljati storitve javnega naročila po sprejemljivi ceni.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 2. 8.
1998 ob 9. uri, v Osnovni šoli Štore, Ulica
Cvetke Jerin 5, Štore.
Število prispelih ponudb: 1.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 51 z dne 17. 7. 1998;
Ob-4559.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 1. 9. 1998.
Osnovna šola Štore
Ob-5743
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
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sklep
o priznanju sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Zavod za zdravstveno varstvo Murska
Sobota, Arh. Novaka 2b, kont. oseba Zver
Jasna, tel. 069/31-330, faks 069/32-935.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: laboratorijski in potrošni material ter material za dezinfekcijo, dezinsekcijo in deratizacijo:
1. material za mikrobiološko diagnostiko in gojišča,
2. kemikalije in reagenti,
3. steklovina,
4. plastika,
5. laboratorijski potrošni material
ter zaščitna oblačila in obuvala,
6. rezervni deli,
7. material za dezinfekcijo, dezinsekcijo in deratizacijo.
3. Orientacijska vrednost naročila:
25,000.000 SIT.
4. Ime oziroma naziv ponudnika, ki mu
je bila priznana sposobnost:
Za skupino 1:
1. Sanolabor, d.d., iz Ljubljane, Leskovškova 4,
2. Kefo, d.d., iz Ljubljane, Kongresni
trg 3,
3. Alpos Meding, d.o.o., iz Šentjurja,
Leona Dobrotniška 2,
4. Mikro+Polo, d.o.o., iz Maribora,
Lackova 78,
5. Maritin, d.o.o., iz Ljubljane, Na Rojah 25,
6. Remas, d.o.o., iz Ljubljane, Vurnikova 3,
7. Medias international, d.o.o., iz
Ljubljane, Resljeva 30,
8. Al-Com, d.o.o., iz Murske Sobote,
Štefana Kovača 18.
Za skupino 2:
1. Sanolabor, d.d., iz Ljubljane, Leskovškova 4,
2. Kefo, d.d., iz Ljubljane, Kongresni
trg 3,
3. Mikro+Polo, d.o.o., iz Maribora,
Lackova 78,
4. Remas, d.o.o., iz Ljubljane, Vurnikova 3,
5. Al-Com, d.o.o., iz Murske Sobote,
Štefana Kovača 18,
6. Medias international, d.o.o., iz Ljubljane, Resljeva 30.
Za skupino 3:
1. Sanolabor, d.d., iz Ljubljane, Leskovškova 4,
2. Kefo, d.d., iz Ljubljane, Kongresni
trg 3,
3. Mikro+Polo, d.o.o., iz Maribora,
Lackova 78.
Za skupino 4:
1. Sanolabor, d.d., iz Ljubljane, Leskovškova 4,
2. Kefo, d.d., iz Ljubljane, Kongresni
trg 3,
3. Mikro+Polo, d.o.o., iz Maribora,
Lackova 78,
4. Goljas, s.p., iz Ljubljane, Cesta na
Mesarico 2.
Za skupino 5:
1. Sanolabor, d.d., iz Ljubljane, Leskovškova 4,
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2. Kefo, d.d., iz Ljubljane, Kongresni
trg 3,
3. Labena, d.o.o., iz Ljubljane, Šmartinska 130,
4. Mikro+Polo, d.o.o., iz Maribora,
Lackova 78,
5. Maritin, d.o.o., iz Ljubljane, Na Rojah 25,
6. Goljas, s.p., iz Ljubljane, Cesta na
Mesarico 2,
7. Medias international, d.o.o., iz
Ljubljane, Resljeva 30.
Za skupino 6:
1. Labena, d.o.o., iz Ljubljane, Šmartinska 130.
Za skupino 7:
1. Biotech, d.o.o., iz Ljubljane, Vevška 52,
2. Pliva, d.o.o., iz Ljubljane, Poljanski
nasip 28,
3. Unichem, d.o.o., iz Ljubljane, Litijska 31,
4. Potrošnik, d.d., iz Murske Sobote,
Arh. Novaka 2.
Čas priznanja sposobnosti: 12 mesecev,
od 1. 8. 1998 do 31. 7. 1999.
5. Pogoji priznanja sposobnosti: najnižja
cena, druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
6. Kraj, datum in ura odpiranja ponudb:
soba direktorice Zavoda za zdravstveno varstvo Murska Sobota, Arh. Novaka 2b, 15. 7.
1998 ob 11. uri.
Število prispelih prijav: 14.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti (50. člen ZJN).
Datum in številka objave javnega naročila: Uradni list RS, št. 45 z dne 12. 6. 1998;
Ob-3613.
Zavod za zdravstveno varstvo
Murska Sobota
Št. 60/59/98
Ob-5744
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 Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, Slovenska Bistrica,
tel. 062/813-060, faks 062/ 811-141.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela, obrtniška in instalacijska dela.
Navedba vsebine: izvedba gradbenih,
obrtniških in instalacijskih del ter ureditev okolja pri gradnji 17 - stanovanjskega bloka v Tomšičevi ulici 40 v Slovenski Bistrici.
3. Orientacijska vrednost naročila:
107,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek avgust 1998, dokončanje april 1999.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.
Opis odločujočih meril za izbiro ponudbe: cena, plačilni pogoji, reference, rok izvedbe, garancijski roki.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb je bilo 14. 7.
1998 ob 10. uri, na sedežu Občine Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, 2. nadstropje v
sejni sobi. 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 razpisa: Ur. l. RS, št. 45 z dne 12. 6. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 24. 7. 1998.
Dne 27. 7. 1998 je bil po sklepu naročnika izbran kot najugodnejši ponudnik:
GRANIT, d.d., Titova 87, 2310 Slovenska
Bistrica.
Stanovanjski sklad
Občine Slovenska Bistrica
Ob-5745
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: Občina Rogaška Slatina, kont. oseba
Marjan Ungar, inž. gr., Izletniška ulica 2,
Rogaška Slatina, tel. 063/81-81-70, faks
063/81-81-724.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: izgradnja zunanje
ureditve Poslovno trgovskega objekta
Tržišče v Rogaški Slatini.
3. Orientacijska vrednost naročila:
40,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 3 mesece, začetek 15. 4.
1998 in zaključek 15. 7. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: ponujena cena, plačilni pogoji, reference in garancijski rok, kot najugodnejši ponudnik je bil
izbran ponudnik Nizke gradnje Ptuj, d.d., iz
Ptuja.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb:
Javno odpiranje ponudb je bilo 3. 3.
1998 ob 10. uri na naslovu: Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, Rogaška
Slatina.
Število prispelih ponudb: 13, najnižja cena 52,494.542 SIT, najvišja cena
71,476.452 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 7, z dne 30. 1. 1998,
Ob-440.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 3. 4. 1998.
Ob-5746
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: Občina Rogaška Slatina, kont. oseba
Marjan Ungar, inž. gr., Izletniška ulica 2,
Rogaška Slatina, tel. 063/81-81-70, faks
063/81-81-724.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: izgradnja parkirišč
v Rogaški Slatini na območju CZ-1.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
3. Orientacijska vrednost naročila:
50,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 3 mesece, začetek 15. 4.
1998 in zaključek 15. 7. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: ponujena cena, plačilni pogoji, reference in garancijski rok, kot najugodnejši ponudnik je bil
izbran ponudnik Cestno podjetje Novo mesto, d.d., iz Novega mesta.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 3. 3. 1998
ob 12. uri na naslovu: Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina.
Število prispelih ponudb: 15, najnižja cena 56,455.268 SIT, najvišja cena
75,826.160 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 7, z dne 30. 1. 1998,
Ob-442.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 3. 4. 1998.
Ob-5747
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: Občina Rogaška Slatina, kont. oseba
Marjan Ungar, inž. gr., Izletniška ulica 2,
Rogaška Slatina, tel. 063/81-81-70, faks
063/81-81-724.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: izgradnja promenade v Rogaški Slatini na območju CZ-1.
3. Orientacijska vrednost naročila:
70,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 3 mesece, začetek 15. 4.
1998 in zaključek 15. 7. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: ponujena cena, plačilni pogoji, reference in garancijski rok, kot najugodnejši ponudnik je bil
izbran ponudnik GIC Gradnje, d.o.o., Sv.
Florjan 120, Rogatec.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 3. 3.
1998 ob 14. uri na naslovu: Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, Rogaška
Slatina.
Število prispelih ponudb: 13, najnižja cena 55,578.825 SIT, najvišja cena
76,186.025 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 7, z dne 30. 1. 1998,
Ob-441.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 3. 4. 1998.
Ob-5748
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

Št.

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Občina Rogaška Slatina, kont. oseba
Marjan Ungar, inž. gr., Izletniška ulica 2,
Rogaška Slatina, tel. 063/81-81-70, faks
063/81-81-724.
2. Predmet javnega naročila: oprema.
Navedba vsebine: dobava in montaža
opreme v telovadnici pri I. Osnovni šoli v
Rogaški Slatini.
3. Orientacijska vrednost naročila:
18,500.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 2 meseca, začetek 1. 6.
1998 in zaključek 1. 8. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: ponujena cena, plačilni pogoji, reference in garancijski rok, kot najugodnejši ponudnik je bil
izbran ponudnik Elan sport d.o.o., Begunje
na Gorenjskem.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb:
Javno odpiranje ponudb je bilo 24. 3.
1998 ob 12. uri na naslovu: Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, Rogaška
Slatina.
Število prispelih ponudb: 2, najnižja cena 30,825.664,50 SIT, najvišja cena
32,995.247,25 SIT, variantna izvedba najnižja cena 26,270.669,70 SIT, najvišja cena 28,924.114,50 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 18, z dne 6. 3. 1998,
Ob-874.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 25. 5. 1998.
Ob-5749
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: Občina Rogaška Slatina, kont. oseba
Marjan Ungar, inž. gr., Izletniška ulica 2,
Rogaška Slatina, tel. 063/81-81-70, faks
063/81-81-724.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: ureditev I. nadstropja v stanovanjskem bloku v Ulici XIV.
divizije v Rogaški Slatini.
3. Orientacijska vrednost naročila:
15,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 2 meseca, začetek 1. 6.
1998 in zaključek 1. 8. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: ponujena cena, plačilni pogoji, reference in garancijski rok, kot najugodnejši ponudnik je bil
izbran ponudnik Ingrad VNG d.d., Celje.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 24. 3.
1998 ob 10. uri na naslovu: Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, Rogaška
Slatina.
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Število prispelih ponudb: 5, najnižja cena 12,370.805 SIT, najvišja cena
14,276.907 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 18, z dne 6. 3. 1998,
Ob-999.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 25. 5. 1998.
Ob-5750
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: Občina Rogaška Slatina, kont. oseba
Marjan Ungar, inž. gr., Izletniška ulica 2,
Rogaška Slatina, tel. 063/81-81-70, faks
063/81-81-724.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: izgradnja Gasilskega doma v Rogaški Slatini do III. gradbene faze.
3. Orientacijska vrednost naročila:
30,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 2 meseca, začetek 15. 2.
1998 in zaključek 15. 4. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: ponujena
cena, plačilni pogoji, reference in garancijski
rok, kot najugodnejši ponudnik je bil izbran
ponudnik IPI Holding p.o., Rogaška Slatina.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb:
Javno odpiranje ponudb je bilo 23. 12.
1997 ob 12. uri na naslovu: Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, Rogaška
Slatina.
Število prispelih ponudb: 6, najnižja cena 32,660.051 SIT, najvišja cena
36,977.136 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 73, z dne 28. 11.
1997, Ob-5197.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 25. 1. 1998.
Ob-5751
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: Občina Rogaška Slatina, kont. oseba
Marjan Ungar, inž. gr., Izletniška ulica 2,
Rogaška Slatina, tel. 063/81-81-70, faks
063/81-81-724.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: izgradnja atletske
steze pri II. Osnovni šoli v Rogaški Slatini.
3. Orientacijska vrednost naročila:
18,000.000 SIT.
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4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 2 meseca, začetek 15. 6.
1998 in zaključek 15. 8. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: ponujena cena, plačilni pogoji, reference in garancijski rok, kot najugodnejši ponudnik je bil
izbran ponudnik IPI Holding p.o., Rogaška
Slatina.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 8. 5.
1998 ob 10. uri na naslovu: Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, Rogaška
Slatina.
Število prispelih ponudb: 6, najnižja cena 17,912.833 SIT, najvišja cena
23,564.256 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 31, z dne 18. 4.
1998, Ob-1779.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 9. 6. 1998.
Ob-5752
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: Občina Rogaška Slatina, kont. oseba
Marjan Ungar, inž. gr., Izletniška ulica 2,
Rogaška Slatina, tel. 063/81-81-70, faks
063/81-81-724.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: izdelava dvoplastne
sintetične prevleke na atletski stezi pri
II. Osnovni šoli v Rogaški Slatini.
3. Orientacijska vrednost naročila:
7,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 1 mesec, začetek 15. 8.
1998 in zaključek 15. 9. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: ponujena cena, plačilni pogoji in daljši garancijski rok, kot najugodnejši ponudnik je bil
izbran ponudnik Slovenijašport 3T, d.o.o.,
Ljubljana.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 29. 6.
1998 ob 12. uri na naslovu: Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, Rogaška
Slatina.
Število prispelih ponudb: 3, najnižja cena 8,319.876,50 SIT, najvišja cena
8,483.595 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 42-43, z dne 5. 6.
1998, Ob-3110.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 29. 7. 1998.
Ob-5753
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
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sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Občina Rogaška Slatina, kont. oseba
Marjan Ungar, inž. gr., Izletniška ulica 2,
Rogaška Slatina, tel. 063/81-81-70, faks
063/81-81-724.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: rekonstrukcija lokalne ceste L 54-7417 na odseku Zg. Gabernik - Zg. Kostrivnica v dolžini 1994 m.
3. Orientacijska vrednost naročila:
30,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 1 mesec, začetek 1. 8.
1998 in zaključek 1. 9. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: ponujena cena, plačilni pogoji in daljši garancijski
rok, kot najugodnejši ponudnik je bil izbran
ponudnik Cesta Varaždin d.d., podružnica
Ormož iz Ormoža.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 29. 6.
1998 ob 10. uri na naslovu: Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, Rogaška
Slatina.
Število prispelih ponudb: 4, najnižja cena 22,793.357 SIT, najvišja cena
28,441.359,10 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 42-43, z dne 5. 6.
1998, Ob-3109.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 29. 7. 1998.
Občina Rogaška Slatina

Oddaja javnega naročila brez
javnega razpisa (55. člen)
Ob-5599
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: Ministrstvo za gospodarske dejavnosti,
kont. oseba dr. Saša Prešern, Kotnikova 5,
Ljubljana, tel. 1783-216, faks 1331-031.
2. Predmet javnega naročila: storitev.
Vsebina: izdelava tehničnega predpisa za področje, ki ga pokrivata direktivi 90/396/EEC in 93/68/EEC.
3. Vrednost
dodeljenega
naročila:
3,150.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 14. 5. 1998, zaključek 30. 11. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika:
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe:
– svetovalna in nestandardna intelektualna storitev, predmeta naročila, kakor tudi
izvedbe naročila, pa ni možno podrobno
določiti brez sodelovanja izvajalca,
– kratek rok.
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti

Št. 27/98
Ob-5600
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: Krajevna skupnost Mala Nedelja, Mala
Nedelja 23, kont. oseba Kern Marija, Mala
Nedelja 23, tel. 069/86-091, faks
069/86-091.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: obnova krajevne ceste skozi naselje Mala Nedelja, z odseki: Moravci–Bučkovci–Kuršinci–Drakovci, v dolžini 2.160 m.
3. Vrednost
dodeljenega
naročila:
32,425.760 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 3 mesece ali 90 dni, začetek 15. 8. 1998 in zaključek 15. 10. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena: 22,866.000 SIT, druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb so bile upoštevane preference za domače ponudnike v
višini 20%.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: izbran najugodnejši ponudnik.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: Krajevna skupnost Mala Nedelja,
kont. oseba Kern Marija, Mala Nedelja.
Število prispelih ponudb: 5, najnižja cena: 22,866.000 SIT, najvišja cena:
25,646.009 SIT.
Krajevna skupnost Mala Nedelja
Št. 020-173/98
Ob-5634
Na podlagi tretjega odstavka 55. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o neposredni oddaji dela
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za okolje in prostor, kont.
oseba Rajko Javornik, Dunajska 48, Ljubljana,
tel.
061/178-74-00,
faks
061/178-74-22.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: priprava strokovnih
podlag za izdelavo dokončnih besedil
osnutkov tehničnih predpisov s področja graditve objektov, ki bodo v celoti
usklajeni z evropskim predstandardom
ENV 1998-1-4: “Eurocode 8: Projektiranje konstrukcij na potresnih območjih –
Del 1.4: Splošna pravila – Splošna pravila za ojačevanje in sanacijo stavb”.
3. Vrednost
dodeljenega
naročila:
2,481.802,50 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek: po podpisu pogodbe in zaključek:
30. 11. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: utemeljitev izbire ponudnika: reference ponudnika in njegova usposobljenost za realizacijo takega naročila, ponudbena cena, rok za izvedbo, predhodne aktivnosti na podobni problematiki v zvezi s
približevanjem slovenske zakonodaje s po-
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dročja graditve objektov tisti iz EU, razpolaganje z ustreznimi strokovnimi kadri in podatkovnimi bazami.
Št. 020-173/98
Ob-5635
Na podlagi tretjega odstavka 55. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o neposredni oddaji dela
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za okolje in prostor, kont.
oseba Rajko Javornik, Dunajska 48, Ljubljana,
tel.
061/178-74-00,
faks
061/178-74-22.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: priprava strokovnih
podlag za izdelavo dokončnih besedil
osnutkov tehničnih predpisov s področja graditve objektov, ki bodo v celoti
usklajeni z evropskim predstandardom
ENV 1998-1-3: “Eurocode 8: Projektiranje konstrukcij na potresnih območjih –
Del 1.3: Splošna pravila – Posebna pravila za različne materiale in elemente”.
3. Vrednost
dodeljenega
naročila:
3,949.113,80 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek: po podpisu pogodbe in zaključek:
30. 11. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: utemeljitev izbire ponudnika: reference ponudnika in njegova usposobljenost za realizacijo takega naročila, ponudbena cena, rok za izvedbo, predhodne aktivnosti na podobni problematiki v zvezi s
približevanjem slovenske zakonodaje s področja graditve objektov, tisti iz EU, razpolaganje z ustreznimi strokovnimi kadri in podatkovnimi bazami.
Št. 020-173/98
Ob-5636
Na podlagi tretjega odstavka 55. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o neposredni oddaji dela
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za okolje in prostor, kont.
oseba Rajko Javornik, Dunajska 48, Ljubljana,
tel.
061/178-74-00,
faks
061/178-74-22.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: priprava strokovnih
podlag za izdelavo dokončnih besedil
osnutkov tehničnih predpisov s področja graditve objektov, ki bodo v celoti
usklajeni z evropskim predstandardom
ENV 1998-1-2: “Eurocode 8: Projektiranje konstrukcij na potresnih območjih –
Del 1.2: Splošna pravila – Splošna pravila za stavbe”.
3. Vrednost
dodeljenega
naročila:
3,004.287,20 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek: po podpisu pogodbe in zaključek:
30. 11. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: utemeljitev izbire ponudnika: re-

Št.

ference ponudnika in njegova usposobljenost za realizacijo takega naročila, ponudbena cena, rok za izvedbo, predhodne aktivnosti na podobni problematiki v zvezi s
približevanjem slovenske zakonodaje s področja graditve objektov, tisti iz EU, razpolaganje z ustreznimi strokovnimi kadri in podatkovnimi bazami.
Št. 020-173/98
Ob-5637
Na podlagi tretjega odstavka 55. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o neposredni oddaji dela
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za okolje in prostor, kont.
oseba Rajko Javornik, Dunajska 48, Ljubljana,
tel.
061/178-74-00,
faks
061/178-74-22.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: priprava strokovnih
podlag za izdelavo dokončnih besedil osnutkov tehničnih predpisov s področja
graditve objektov, ki bodo v celoti usklajeni z evropskim predstandardom ENV
1998-1-1: “Eurocode 8: Projektiranje
konstrukcij na potresnih območjih – Del
1.1: Splošna pravila – Potresna obtežba
in splošne zahteve za konstrukcije”.
3. Vrednost
dodeljenega
naročila:
2,481.802,50 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek: po podpisu pogodbe in zaključek:
30. 11. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: utemeljitev izbire ponudnika: reference ponudnika in njegova usposobljenost za realizacijo takega naročila, ponudbena cena, rok za izvedbo, predhodne aktivnosti na podobni problematiki v zvezi s
približevanjem slovenske zakonodaje s področja graditve objektov, tisti iz EU, razpolaganje z ustreznimi strokovnimi kadri in podatkovnimi bazami.
Ministrstvo za okolje in prostor
Ob-5663
Na podlagi tretjega odstavka 55. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Pošta Slovenije, d.o.o., kont. oseba Peter Hometer, Slomškov trg 10, Maribor, tel.
062/449-200, faks 062/449-2311, III.
nadstropje.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nakup poslovnega
prostora v Ilirski Bistrici, Vilharjeva 4.
3. Vrednost
dodeljenega
naročila:
14,022.126 SIT.
4. Utemeljitev izbire ponudnika
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: edini primeren, razpoložljiv prostor, kjer se že opravljajo poštne storitve.
Prostori so kvalitetni in ustrezajo dejavnosti
pošte.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: Pošta Slovenije, kont. oseba Peter
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Hometer, Slomškov trg 10, Maribor, III. nadstropje, sejna soba.
Število prispelih ponudb: 1, najnižja cena: 14,022.126 SIT, najvišja cena:
14,022.126 SIT.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
Ob-5664
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: Občina Hrastnik, kont. oseba Tomaž
Sihur, Pot Vitka Pavliča 5, Hrastnik, tel.
0601/43-600, faks 0601/44-041.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: gradnja vodovoda
Turje, odcep Črdenc.
3. Vrednost
dodeljenega
naročila:
9,657.672 SIT.
4. Dobavni rok: 30 delovnih dni.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 22. 7.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Občina Hrastnik, kont. oseba Tomaž Sihur, Pot Vitka Pavliča 5, Hrastnik.
Število prispelih ponudb: 3, najnižja cena: 9,657.672 SIT, najvišja cena:
11,264.715 SIT.
Občina Hrastnik
Ob-5665
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:
Snaga, d.o.o., kont. oseba Andolšek Franc,
Povšetova 6, Ljubljana, tel. 061/1779-600,
faks 061/320-372, soba št. 20.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nabava dodatne optične knjižnice za inštalirani računalnik
IBM AS/400.
3. Orientacijska vrednost naročila:
6,070.266 SIT.
4. Dobavni rok: 60 dni.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: edini možni dobavitelj za optično
knjižnico, ki jo podpira operacijski sistem
že inštaliranega računalnika IBM AS/400.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: JP Snaga, d.o.o., kont. oseba Andolšek Franc, Povšetova 6, Ljubljana.
Število prispelih ponudb: 1.
Snaga, d.o.o., Ljubljana
Št. 404-01-1/98
Ob-5735
Na podlagi tretjega odstavka 55. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
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sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva
ploščad 25, Ljubljana, tel. 061/133-11-11,
faks 061/131-8164.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: uvoz rezervnih delov za letalo Pilatus, 21 kom, Lj/Brnik.
3. Vrednost
dodeljenega
naročila:
926.500 SIT.
4. Dobavni rok: 15 dni.
5. Utemeljitev izbire ponudnika
Izbran je bil ponudnik Iskra Commerce
trgovina, d.o.o., Ljubljana.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe:
– ponudba ustreza cenovno in po dobavnem roku,
– ponudnik je pooblaščen, da oskrbuje
letala Pilatus v Sloveniji (na trgu je edini).
Ob-5736
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: Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva
ploščad 25, Ljubljana, tel. 061/133-1111,
faks 061/131-8164, soba št. 28.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine:
– uvoz pilotske opreme,
– 90 kom (čelade, pilotske maske,
AND – obleke).
3. Vrednost
dodeljenega
naročila:
15,745.445 SIT.
4. Dobavni rok: od 2 do 6 mesecev.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena; druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji (dobavni rok, plačilni pogoji, garancija).
Izbran je bil ponudnik: Iskra Commerce
trgovina, d.o.o., Ljubljana.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: ponudba izbranega izvajalca je
cenovno najugodnejša, kljub daljšemu dobavnemu roku je ponudnik zbral največje
skupno število točk. Plačilni pogoji in garancijski rok so v vseh ponudbah enaki.
Ministrstvo za obrambo
Ob-5737
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: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze, Uprava RS za zračno plovbo,
kont. oseba Srečko Janša, Kotnikova 19a,
Ljubljana, faks 061/13-16-035.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: storitve inženiringa
(vodenje projekta) za rekonstrukcijo
vzletno pristajalne steze in maneverskih
površin na letališču Maribor.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
3. Vrednost
dodeljenega
naročila:
8,520.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 1. 8. 1998 in/ali zaključek 30. 6. 1999.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: specializacija in v praksi preverjene reference na področju letališke infrastrukture in letalske navigacije ter ustreznost strokovnega kadra.
Naročilo je bilo oddano ponudniku Aerodrom Ljubljana, d.d. – Aeroinženiring, Sp.
Brnik 130a, Brnik – Aerodrom, brez javnega razpisa, skladno s 3. in 8. točko 55. člena in 56. členom zakona o javnih naročilih.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: Republika Slovenija, Ministrstvo za
promet in zveze, Uprava RS za zračno plovbo, Kotnikova 19a, Ljubljana.
Število prispelih ponudb: 1.
Ministrstvo za promet in zveze
Uprava RS za zračno plovbo

Javni razpisi
Št. 355/98
Ob-5598
Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana,
Dunajska 56-58, objavlja na podlagi zakona
o finančnih intevencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in ponudbo hrane (Ur. l. RS, št.
5/91), proračuna RS (Ur. l. RS, št. 34/98)
in uredbe o finančnih intervencijah za celostno urejanje podeželja in obnovo vasi za
leto 1998 (Ur. l. RS, št. 46/98)
javni razpis
za sofinanciranje ukrepov za
pospeševanje kmetijstva v občinah
I. Predmet razpisa
1. Predmet razpisa so sredstva, ki se
bodo dodelila občinam, kot sofinanciranje ukrepov pospeševanja kmetijstva,
oziroma krajevne, vaške ali četrtne
skupnosti, če gre v skladu s statutom
občine za naloge, ki jih lahko opravljajo
samostojno za namene iz točke 1/g tega razpisa v letu 1998.
Občina lahko uveljavlja sredstva po tem
razpisu za naslednje namene:
a) urejanje zemljišč (namakanje, male
melioracije, agromelioracije, komasacije,
urejanje pašnikov, ipd.);
b) programe preprečevanja zaraščanja
kmetijskih zemljišč;
c) razvoja ureditve planin na potresnem
območju;
d) podporo naložbam za prestrukturiranje kmetij (preusmeritev in modernizacija
proizvodnje, biološko kmetovanje,druge vrste prestrukturiranj);
e) podpora programom strokovnega
kmetijskega izobraževanja in usposabljanju
inštitucij za izvajanje poklicnega kmetijskega izobraževanja;
f) refundiranje vlaganj občin za elementarne nezgode v kmetijstvu;

g) zagotavljanje dela sredstev za omogočanje dostave vode za potrebe kmetijstva
in gozdarstva;
h) podporo razvoju dopolnilnih dejavnosti na kmetijah (dodelava in predelava kmetijskih pridelkov in lesa, kmečki turizem
ipd.),
i) sofinanciranje geodetskih podlag za
potrebe kmetijstva (sofinanciranje izdelave
digitalnih ortofoto načrtov, sofinanciranje digitalizacije katastrskih načrtov).
2. Upravičenci do sredstev po tem razpisu so občine, ki izpolnjujejo pogoje, določene v tem razpisu.
3. Višina sredstev za te namene je določena s proračunom RS za leto 1998.
4. Zahtevke za dodelitev subvencije z
vsemi zahtevanimi prilogami je treba poslati
najkasneje do 2. 10. 1998, na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska
56-58, Ljubljana, s pripisom: “Za razpis –
podpora ukrepom za pospeševanje kmetijstva v občinah”.
5. Prepozno vložene in nepopolne vloge
bo MKGP zavrglo.
II. Kriteriji za dodelitev sredstev
1. Pogoji za pridobitev sredstev so:
a) predložen program ukrepov, ki jih občina sofinancira v letu 1998 (program se
predloži na obrazcu, ki je v prilogi);
b) zagotovljeno sofinanciranje ukrepov s
strani občine iz njenih sredstev.
2. Prednost pri dodeljevanju sredstev za
programe ali dele programov bo določena v
ministrstvu po težavnosti pogojev za kmetovanje po naslednji prioriteti:
– gorsko-višinsko in kraško območje,
– gričevnato-hribovito območje,
– druga območja z omejenimi možnostmi za kmetijstvo,
– nižinska območja.
Prednostno pa se bodo obravnavale občine, ki jih je v letu 1998 prizadel potres.
3. Občini se bo dodelilo sredstva največ
do višine, ki ga same namenjajo v ta namen
iz proračuna 1998, razen za sofinanciranje
geodetskih podlag za potrebe kmetijstva,
ko bo ministrstvo sofinanciralo izdelavo največ do 25%.
III. Vsebina zahtevka
1. Zahtevku za dodelitev sredstev po tem
razpisu mora biti priloženo:
– program ukrepov za pospeševanje
kmetijstva občine za leto 1998 iz točk II/1
tega razpisa;
– izjava občine, da se program izvaja v
skladu s predpisi in da razpolaga z vso potrebno dokumentacijo, ki je bila osnova za
odobritev občinske podpore posameznemu
ukrepu;
– dokaze o izvedenih ukrepih iz predloženega programa,
– dokaze o izvedenih pomočeh za elementarne nezgode v kmetijstvu,
– obrazec Podatki o upravičencu, ki vlaga zahtevek za finančno intervencijo v kmetijstvu.
IV. Informacije
Vse informacije v zvezi z razpisom se
lahko dobijo na sektorju za podeželje, tel.
061/178-91-27, vsak delovni dan od 9. do
10. ure.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Št.

57 / 14. 8. 1998 / Stran 5785

Stran

5786 / Št. 57 / 14. 8. 1998

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Navodilo za izpolnjevanje:
V obrazcu Podatki o upravičencu, ki vlaga zahtevek za finančno intervencijo v kmetistvu (rumeni obrazec) se za občino na

prednji strani izpolni rubrika A: PODATKI O
UPRAVIČENCU, na hrbtni strani pa rubrika
datum in podpis. Ostale rubrike ostanejo
neizpolnjene. Obrazec je možno dobiti na

ministrstvu za kmetijstvo ali kmetijski svetovalni službi.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, Ljubljana

Št. 40300-0360/98
Ob-5648
Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana,
Dunajska 56, 58, objavlja na podlagi
19. člena uredbe o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter
proizvodnje hrane za leto 1998 (Ur. l. RS,
št. 46/98 in 50/98) in 8. člena odredbe o
načinu oddajanja subvencij, dotacij in drugih transferov iz sredstev proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/98)

I. Predmet razpisa
Predmet razpisa so sredstva, ki se bodo
dodeljevala za sofinanciranje vlaganj v živinorejski proizvodnji za naslednja namena:
1. sofinanciranje vlaganj v objekte (boksi za plemenske svinje, boksi za mladice in
izpusti) za rejo plemenskih svinj in mladic na
kmetijah, ki jim je dodeljen status rejskega
središča, na kmetijah, ki imajo status rejskega središča v pripravi in na kmetijah, ki
so vključene v program genske banke
krškopoljskega prašiča, ter
2. sofinanciranje investicij v objekte za
drobnico, ki je vključena v program genske
banke, in sicer za bovško ovco, istrsko pramenko, belokranjsko pramenko in jezerskosolčavsko ovco.
II. Višina podpore
Višina sredstev za ta namen je določena
z uredbo o uvedbi finančnih intervencij za
ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvod-

nje hrane za leto 1998 in znaša
40,000.000 SIT (proračunska postavka
1466 - Strukturne spremembe v kmetijstvu
in živilstvu).
Predvidena višina podpore na posamezno stojišče pri novogradnjah je:
1. za plemenske svinje 84.000 SIT oziroma za plemenske mladice 42.000 SIT na
stojišče, in sicer največ do 50 stojišč za
plemenske svinje in do 80 stojišč za mladice na kmetijo;
2. za mlečno drobnico 45.000 SIT in za
mesno 30.000 SIT na stojišče in sicer največ do 100 stojišč na kmetijo; za povečanje
testne postaje za ovne navedenih pasem pa
60.000 SIT na stojišče.
Pri rekonstrukciji navedenih objektov je
možno pridobiti polovično vrednost podpore, ki je predvidena za novogradnjo.
Sredstva se bodo dodeljevala le za navedena vlaganja, izvedena v letu 1997 in

javni razpis
za dodelitev sredstev za sofinanciranje vlaganj:
a) v objekte za rejo plemenskih svinj
in mladic na kmetijah, ki jim je dodeljen
status rejskega središča in
b) v objekte za rejo drobnice, ki je
vključena v program genske banke v živinoreji
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1998 vse do dneva vložitve zahtevka za
dodelitev subvencij.
III. Pogoji za pridobitev subvencije
Upravičenci do sredstev po tem razpisu so:
1. pri namenu iz I. 1. točke:
– rejci, katerih kmetije imajo status rejskega središča, oziroma rejci, ki imajo živali
vključene v program genske banke krškopoljskega prašiča;
– kmetije s statusom rejskega središča,
ki so imele v letu 1996 in 1997 status rejskega središča v pripravi, in so pridobila
50% sredstev, ki so bila v teh letih predvidena za rejska središča, ter so v letu 1998
pridobile dokončno potrdilo o statusu rejskega središča, lahko pridobijo preostalih
50% takratne višine sredstev na podlagi nove vloge na ta razpis;
– rejska središča v pripravi, ki jih predhodno potrdi kot rejska središča v pripravi
komisija za licenciranje merjascev.
Prednost pri dodelitvi sredstev imajo
upravičenci iz prvih dveh alinej.
2. pri namenu iz točke I. 2.:
– rejci, ki imajo živali vključene v program genske banke za drobnico in
– testna postaja za ovne.
Na razpis se lahko prijavijo upravičenci,
ki so začeli z investicijo po 1. 1. 1997 in
imajo do dneva vložitve zahtevka za dodelitev subvencij že izveden nakup oziroma zaključeno vlaganje in tisti, ki imajo zaključeno
najmanj 30% vrednosti vlaganj (fazna gradnja), pod pogojem, da bodo vlaganje zaključili v letu 1999. Če vlagatelj ni hkrati upravičenec, mora imeti pooblastilo upravičenca.
Upravičenec, ki je za podporo določenemu vlaganju v preteklosti že pridobil
sredstva finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane oziroma sredstva, namenjena celostnemu urejanju podeželja in obnove vasi, ne
more za isto vlaganje kandidirati na tem
javnem razpisu.
Sredstva se bodo dodelila upravičencem
do skupne višine razpoložljivih sredstev.
IV. Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega
razpisa do 30. septembra 1998 vsak delovni dan med 9. in 12. uro pri Vanji Glavan
ali Nataši Kunc, v sobi št. 626 na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana, Dunajska 56, 58 (tel. 061/
178-91-17).
V. Rok za predložitev vlog
Prijave z vso dokumentacijo je treba
poslati najkasneje do 30. septembra 1998
na Poslovno združenje prehrane Slovenije,
Slovenska 54, 1000 Ljubljana, s pripisom
“javni razpis rejska središča in genska banka“.
Nepravočasne in nepopolne vloge se bodo zavrgle, neutemeljene pa zavrnile.
Vlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni
v roku 45 dni od dneva zaključka javnega
razpisa.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 403-01/646/98
Ob-5597
Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana,
Dunajska 56, 58, objavlja na podlagi 1. člena uredbe o uvedbi finančnih intervencij za

Št.

ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 1998 (Ur. l. RS, št. 46/98
in 50/98) in 8. člena odredbe o načinu oddajanja subvencij, dotacij in drugih transferov iz sredstev proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/98)
javni razpis
1. Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa so sredstva, ki se bodo dodelila za subvencioniranje programov prestrukturiranja morskih ribičev,
investicije v marikulturo, sladkovodno ribogojstvo ter predelavo sladkovodnih
rib.
2. Višina sredstev za navedene namene
je določena z uredbo o uvedbi finančnih
intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva
ter proizvodnje hrane za leto 1998, in znaša
za postavko 1422 Morsko ribištvo in marikultura 10,000.000 SIT ter za postavko
1449 Sladkovodno ribogojstvo 12,000.000
SIT.
Sredstva se bodo dodelila za investicije,
začete po 1. 1. 1997 in končane do prijave
na javni razpis oziroma investicije, začete
po 1.1. 1997 in ki so dokončane vsaj 25%.
3. Pogoji za pridobitev subvencije
Upravičenci do subvencije po tem razpisu so pravne ali fizične osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v Republiki
Sloveniji in izpolnjujejo pogoje, določene v
tem razpisu.
Pogoji za pridobitev subvencije:
– za pridobitev subvencije za novogradnje oziroma posodobitev proizvodnih zmogljivosti za vzrejo morskih rib je potrebno
predložiti pogodbo o uporabi morskega javnega dobra za opravljanje gospodarske dejavnosti gojenja rib in mnenje inšpektorja za
morsko ribištvo;
– za subvencijo investicijam v sladkovodno ribogojstvo oziroma predelavo rib, je potrebno veljavno gradbeno dovoljenje oziroma potrdilo o priglasitvi del ter mnenje republiške svetovalne službe.
Merila za izbiro:
Prednost pri izbiri bodo imele:
– vloge, ki izkazujejo večji delež lastnih
sredstev,
– pri prestrukturiranju ribičev imajo prednost vloge imetnikov ribolovnega dovoljenja
z večjimi ribolovnimi sredstvi.
Pri izbiri vlog za subvencioniranje izgradnje proizvodnih zmogljivosti za vzrejo sladkovodnih rib se bodo upoštevali investicijski
programi nad 3 tone letne proizvodnje.
Upravičenci, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev subvencije, pridobijo do 25% vrednosti vlaganj.
4. Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega
razpisa, vsak delovnik med 8. in 12. uro, pri
Slavki Rutar, v sobi št. 749, na Ministrstvu
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana, Dunajska 56, 58 (tel. 061/
178-9144).
5. Rok za predložitev vlog
Vloge v zaprti kuverti z oznako “Ne odpiraj – Javni razpis ribištvo“, morajo prispeti v
glavno pisarno Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, Ljubljana, Dunajska 56, 58, do vključno 30. 9. 1998. Vloge, ko bodo prispele na naslov ministrstva
po tem roku, bodo zavržene kot prepozne.
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6. Odpiranje prispelih vlog bo 6. 10.
1998 ob 13. uri, v sejni sobi št. 735, na
Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana, Dunajska 56, 58.
7. Obvestilo o izidu javnega razpisa
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa
pisno obveščeni v roku 45 dni od dneva
javnega odpiranja ponudb.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 51/98
Ob-5639
Občina Dornava objavlja na podlagi
6. člena pravilnika o pogojih, načinu in kriterijih za pridobitev sredstev za pospeševanje in razvoj drobnega gospodarstva, turizma in podjetništva v Občini Dornava in
sklepa občinskega sveta z dne 16. 7. 1998
natečaj
za dodelitev sredstev za razvoj Občine
Dornava v višini 6,000.000 SIT, sredstva za
razvoj bodo dodeljena kot krediti z rokom
odplačila do 5 let po temeljni in 2,85% realni obrestni meri.
Za posojilo lahko zaprosijo naslednji prosilci:
1. gospodarske družbe z do 50 zaposlenimi,
2. samostojni podjetniki,
3. občani, ki so pri pristojnem občinskem upravnem organu vložili zahtevo za
izdajo odločbe za opravljanje dejavnosti (samostojni podjetniki) oziroma na pristojnem
registrskem sodišču vložili predlog za vpis
gospodarske družbe v sodni register in vložili vse predpisane dokumente za ustanovitev obrtne obratovalnice oziroma gospodarske družbe.
Sedež prosilca in kraj investicije mora
biti na območju Občine Dornava.
Prednost pri dodelitvi sredstev za razvoj
imajo posamezni projekti in razvojni programi, ki zagotavljajo:
– spremembo gospodarske strukture v
Občini Dornava, s poudarkom na višjih oblikah dejavnosti in ustvarjanje ekonomsko stabilnih gospodarskih enot,
– povečanje produktivnega zaposlovanja
in samozaposlovanja s pospeševanjem uvajanja sodobnih tehnologij,
– energetsko varčne in okolju prijaznejše dejavnosti,
– oblikovanje in urejanje identitete Občine Dornava,
– udeležbo domačih in tujih sovlagateljev,
– prodajo na tuja tržišča.
Višina posojila ne sme presegati 50%
predračunske vrednosti investicije. Praviloma lahko dobi posameznik kredit do višine
1,500.000 SIT.
Prosilci vložijo prošnjo s potrebno dokumentacijo v dveh izvodih v 30 dneh od dneva objave natečaja na Občinski upravi občine Dornava, Dornava 125, 2252 Dornava.
Prošnji za posojilo, ki mora vsebovati:
ime in priimek oziroma firmo, naslov obratovalnice oziroma družbe, opis in predračunsko vrednost investicije ter višino zaprošenega posojila, priloženo še naslednjo dokumentacijo:
a) investicijski program po metodologiji
Nova KBM, d.d., Podružnica Ptuj, za manjše projekte:
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– osnovne podatke o investitorju,
– opis programa z vidika tržnih možnosti
(input, output),
– tehnologije, inovacij, kadrov, varstva
okolja in porabe energije,
– vire financiranja,
– predvidene rezultate programa;
b) potrdilo o priglasitvi pri RUJP oziroma sklep o vpisu družbe v sodni register
(priglasitveni list z vsemi prilogami) in dovoljenje upravne enote za opravljanje dejavnosti oziroma potrdilo, da je bila pristojnemu upravnemu organu vložena zahteva
za izdajo dovoljenja za obratovanje oziroma na pristojnem registrskem sodišču vložena priglasitev za vpis družbe v sodni register;
c) potrdilo o plačanih obveznostih državi;
d) dokazilo o kreditni sposobnosti prosilca, ki je za samostojnega podjetnika davčna napoved za leto 1997 in podatke o poslovanju v letu 1998 (obrazec), za gospodarske družbe pa zaključni račun za leto
1997 (bilanca stanja in bilanca uspeha) ter
podatki o poslovanju v letu 1998;
e) dokazila glede na namen posojila: pri
gradnji poslovnih prostorov, če je prosilec
lastnik, zemljiškoknjižni izpisek, gradbeno
dovoljenje oziroma priglasitev del; pri gradnji ali adaptaciji poslovnih prostorov, če je
prosilec najemnik, soglasje lastnika oziroma upravljalca poslovnih prostorov, da dovoli opravljanje nameravanih del in gradbeno dovoljenje oziroma priglasitev del na ime
lastnika oziroma opravljalca in najemno pogodbo, ki mora biti sklenjena najmanj za
dobo vračanja posojila;
f) predlog zavarovanja posojila.
Nepopolne in nepravočasno vložene
prošnje bomo zavrnili.
Navodila in informacije dobijo prosilci na
Občini Dornava.
Občina Dornava
Št. 403-166/98-1/14
Ob-5765
Na podlagi 7. člena pravilnika o dodeljevanju posojil za pospeševanje ustanavljanja
novih delovnih mest v malem gospodarstvu
v Občini Krško (Ur. l. RS, št. 66/93) župan
Občine Krško objavlja
razpis
za dodelitev sredstev za
subvencioniranje realne obrestne mere
iz občinskega proračuna za
pospeševanje malega gospodarstva v
Občini Krško v letu 1998
Vsebina in pogoji razpisa
1. Sredstva za subvencioniranje realnih
obrestnih mer za kredite znašajo v letu 1998
do 10 mio SIT. Občinski proračun bo selektivno subvencioniral realno obrestno mero,
in sicer za:
– za proizvodnjo in proizvodne dejavnosti v višini 5 odstotnih točk, če investicija
prinaša povsem nova delovna mesta,
– za ostale dejavnosti pa v višini 3 odstotnih točk.
2. Sredstva v obliki subvencioniranja
realne obrestne mere iz občinskega proračuna se za isti program dodeljujejo le enkrat, in sicer za naslednje namene:
– nakup, graditev, prenova in adaptacija
prostorov v stanovanjskih in drugih gospo-
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darskih objektih, namenjenih za poslovno
dejavnost,
– nakup nove opreme in generalna obnova obstoječe opreme za proizvodnjo,
– uvajanje sodobnih tehnologij.
3. Prednost pri izboru bodo imele naslednje dejavnosti:
– proizvodnja in proizvodne dejavnosti,
predvsem izvozno usmerjene,
– gostinska dejavnost (izključno ponudba hrane in prenočišč),
– popravila izdelkov široke porabe,
– druge dejavnosti, ki jih komisija oceni
kot perspektivne za razvoj gospodarstva v
občini.
4. Za sredstva za razvoj lahko zaprosijo
naslednji prosilci:
– samostojni podjetniki
– male družbe (po določilih 51. člena
zakona o gospodarskih družbah)
– občani, ki so pri pristojnem upravnem
organu vložili zahtevo za izdajo dovoljenja o
izpolnjevanju pogojev oziroma na pristojnem
sodišču priglasitev za vpis v sodni register, da
izpolnjujejo pogoje za pridobitev dovoljenja.
Sedež firme in poslovni prostori morajo
biti na območju Občine Krško.
5. Višina odobrene realne obrestne mere (r) poslovne banke ali druge finančne
institucije ne sme presegati 5% za odobreni
kredit.
6. Kolikor se na ta razpis prijavijo interesenti, ki so v tekočem letu že sklenili pogodbo po višji realni obrestni meri, kot izhaja iz zap. 5 točke tega razpisa in predložijo v
roku popolno vlogo, se jim lahko odobri
subvencija po 1. in 10. točki tega razpisa.
7. Čas subvencioniranja realne obrestne
mere za posojila ne sme biti daljši od 4 let.
8. Razpis za pridobitev sredstev po tem
razpisu traja do 20. 9. 1998.
9. Vloge za subvencioniranje realne
obrestne mere s prilogami naslovijo interesenti na naslov: Občina Krško, Oddelek za
gospodarske dejavnosti, Krško, CKŽ 14 s
pripisom: Prijava na razpis subvencioniranja
realnih obrestnih mer 1998.
Informacije glede razpisnih pogojev dobijo interesenti osebno v Podjetniškem centru Krško, v Krškem, Bohoričeva 9 ali na tel.
232-220.
Nepopolne vloge ne bodo upoštevane.
10. Prosilec mora k vlogi priložiti še naslednjo dokumentacijo:
– poslovni načrt ali investicijski program,
iz katerega so razvidni: viri financiranja investicije in struktura virov financiranja, pri čemer mora imeti zagotovljenih najmanj 30%
lastnih sredstev predračunske vrednosti investicije, če gre za novo enoto malega gospodarstva oziroma 50%, če gre za širitev
obstoječe dejavnosti.
– sklep oziroma pogodbo z banko ali
drugo finančno organizacijo o odobritvi posojila,
– amortizacijski načrt kreditodajalca o
odplačevanju kredita in realnih obresti.
11. Župan občine Krško bo na osnovi
predloga komisije za dodeljevanje posojil
sprejel sklep o dodelitvi sredstev za subvencioniranje realne obrestne mere v 30
dneh po dnevu poteka roka za vložitev vlog.
Sklep o dodelitvi posojila bo posredovan

prosilcem najkasneje v roku 8 dni po odločitvi. Sredstva za subvencioniranje realne
obrestne mere se odobrijo samo za nova
posojila.
12. Za subvencioniranje realne obrestne mere se med upravičencem, županom
in finančno institucijo sklene tripartitna pogodba. V pogodbi se določi, da prosilec
najprej poravna svoje obveznosti (glavnico
in obresti) kreditodajalcu, ki ga je kreditiral,
nakar se na zahtevo kreditojemalca ob predložitvi dokazil o obračunu in plačilu realnih
obresti povrne subvencionirani del obresti.
13. V primeru nenamenske porabe posojila mora prejemnik sredstev za razvoj v
celoti povrniti prejeta sredstva skladno s
sklenjeno pogodbo.
Občina Krško
Št. 350/52/98

Ob-5762A

Sklep
o izbiri najustreznejših ponudb na javni
razpis za izvedbo turističnih programov
in prireditev
Na podlagi javnega razpisa na področju
turizma za izvedbo turističnih programov
(proračunska postavka 4129) in turističnih
prireditev (proračunska postavka 4134), ki
je bil objavljen v Uradnem listu R Slovenije,
št. 34-35/98), določil zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije za leto 1998
(Ur. l. RS, št. 34/98) in odredbe o načinu
oddajanja subvencij, dotacij in drugih transferov iz sredstev proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/98) ter na podlagi
sprejema: Zapisnika in poročila o odpiranju
ponudb (št. 350-52/98 z dne 26. 6. 1998)
in Poročila o oceni kakovosti in ustreznosti
ponudb na javni razpis za izvedbo turističnih
programov in prireditev (št. 350-52/98 z
dne 4. 7. 1998), so izbrane naslednje ponudbe za izvedbo turističnih programov in
turističnih prireditev, ki najbolj ustrezajo razpisnim merilom:
Seznam izbranih ponudnikov in višina
sredstev sofinanciranja turističnih programov in prireditev:

1.
Številka vloge: 401-31/98-112
Ponudnik: Mednarodni inštitut za turizem, Vošnjakova 5, Ljubljana
Naročnik: Gospodarska zbornica Slovenije, Center za promocijo turizma Slovenije
Projekt: Spremljanje turističnih tokov in
merjenje ekonomskih učinkov in konkurenčnosti slovenskega turizma
Višina
sofinanciranja
MMGT:
5,000.000 SIT
2.
Številka vloge: 401-65/98-28,29,30
Ponudnik: PROTOUR, GIZ Portorož,
Senčna pot 10, Portorož
Naročnik: Občine Koper, Izola, Piran
Projekt: Po poteh kulturne dediščine Benečanov
Višina
sofinanciranja
MMGT:
2,000.000 SIT
Sredstva so namenjena za pripravo projektne dokumentacije za prijavo na razpis
PHARE CBC 1998 (Slovenija - Italija) v višini 500.000 SIT. Preostali znesek v višini

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
1,500.000 SIT se nameni izvedbi projekta. V primeru neodobritve projekta s strani
PHARE CBC bo MMGT namenilo izvedbi
projekta dodatnih 8,000.000 SIT.
3.
Številka vloge: 401-58/98-48a
Ponudnik: Krastour d.o.o., Kraška cesta 67, Divača
Naročnik: Občine Divača, Sežana, Komen, Kozina
Projekt: Priprava skupne turistične ponudbe Krasa in Brkinov ter turističnih prireditev
Višina
sofinanciranja
MMGT:
2,500.000 SIT za izvedbo projekta in
1,000.000 SIT za prijavljene prireditve (Pastirske igre v Senožečah, Praznik terana in
pršuta Dutovlje, prireditve TD Vremska dolina)
4.
Številka vloge: 401-34/98-108
Ponudnik: Avditorij Portorož, Senčna pot
10, Portorož
Naročnik: Občina Piran
Projekt: Obzidna mesta - izvedba mednarodnega kongresa
Višina
sofinanciranja
MMGT:
2,000.000 SIT
5.
Številka vloge: 401-55/98-51
Ponudnik: Direkcija za turizem Bled, Cesta svobode 13, Bled
Naročnik: Občina Bled, Bohinj, Kranjska Gora, Bovec, Kobarid, Tolmin
Projekt: Oblikovanje turističnih programov
Višina
sofinanciranja
MMGT:
3,000.000 SIT
Sofinanciranje je namenjeno pripravi izvedbene faze projekta.
6.
Številka vloge: 401-23/98-122
Ponudnik: Svericom d.o.o., Tavčarjeva
9, Velenje
Naročnik: Občine Velenje in občine z
obmejnega območja PHARE CBC (SLO/A)
Projekt: Računalniško podprt informacijski sistem
Višina
sofinanciranja
MMGT:
2,000.000 SIT
Delež sofinanciranja je namenjen pripravi projektne dokumentacije za prijavo na
razpis PHARE CBC (SLO/A) 1998 v višini
500.000 SIT, preostala sredstva v višini
1,500.000 SIT so namenjena sofinanciranju izvedbe projekta v primeru, če projekt
ne bo izbran v okviru programa PHARE.
7.
Številka vloge: 401-61/98-41
Ponudnik: Fakulteta za elektrotehniko,
računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru
Naročnik: MO Maribor, MO Ljubljana
Projekt: Vzpostavitev informacijskega
sistema za elektronsko predstavitev mesta
in posredovanje, trženje ter promocijo podatkov

Št.

Višina
sofinanciranja
MMGT:
3,000.000 SIT
Projekt je povezan z izvedbo projekta
številka 6 (401-23/98-122), zato bodo
sredstva sofinanciranja dodeljena v primeru, če projekt ne bo sofinanciran s strani
programa PHARE CBC.
8.
Številka vloge: 401-57/98-49
Ponudnik: Zavod za promocijo in razvoj
turizma občine Kranjska Gora, Borovška
99a, Kranjska Gora
Naročnik: Občina Kranjska Gora
Projekt: Ureditev lokalnih kolesarskih
stez v Zgornjesavski dolini
Višina sofinanciranja MMGT: 800.000
SIT
9.
Številka vloge: 401-35/98-104
Ponudnik: TD Sveti Jurij ob Ščavnici
Naročnik: Občina Sveti Jurij ob
Ščavnici
Projekt: Mlin na veter
Višina sofinanciranja MMGT: 350.000
SIT
10.
Številka vloge: 401-22/98-123
Ponudnik: PRA GIZ, Prleška razvoja
agencija, Stari trg 3, Ljutomer
Naročnik: Občina Ljutomer
Projekt: Priprava projekta enotne označitve turistične ponudbe
Višina sofinanciranja MMGT: 500.000
SIT
11.
Številka vloge: 401-16/98-137
Ponudnik: TD Veržej, Narcisna ulica 16,
Veržej
Naročnik: KS Veržej
Projekt: Učna gozdna pot ob mrtvici reke Mure
Višina sofinanciranja MMGT: 250.000
SIT za izvedbeno fazo projekta
12.
Številka vloge: 401-74/98-11
Ponudnik: Razvojni center Lendava,
Partizanska 46, Lendava
Naročnik: Občine Lendava, Črenšovci,
Kobilje, Odranci, Turnišče
Projekt: Strateški marketinški načrt,
Poslovni načrt turistično promocijskega
centra
Višina
sofinanciranja
MMGT:
2,700.000 SIT
13.
Številka vloge: 401-64/98-35
Ponudnik: Zavod za varstvo naravne in
kulturne dediščine Novo mesto, Skalidskega 1, Novo mesto
Naročnik: Gospodarska zbornica Novo
mesto, Koordinacijski odbor “Po poteh dediščine”
Projekt: Zasnova označevanja vseh lokacija projekta Po poteh dediščine Dolenjske in Bele krajine
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Višina
sofinanciranja
3,000.000 SIT

MMGT:

14.
Številka vloge: 401-72/98-15
Ponudnik: K2M d.o.o., Cerovec 34, Dolenjske Toplice
Naročnik: Občine Osilnica, Kočevje, Črnomelj, Metlika
Projekt: Obkolpske poti
Višina
sofinanciranja
MMGT:
1,000.000 SIT
15.
Številka vloge: 401-66/98-26
Ponudnik: Žarko Mlekuž s.p., Brdo 62,
Bovec
Naročnik: Občina Bovec, turistična
društva, podjetja
Projekt: Obnova, oblikovanje in razvoj
turističnega produkta kolesarjenja v gornjem Posočju
Višina
sofinanciranja
MMGT:
5,000.000 SIT za projekt in izvedbo 1.,2.,
in 3. faze, od tega se nameni 1,000.000
SIT občini Bovec za sofinanciranje prireditev v izvedbi TD Bovec in TD Soča - Trenta
(projekti
prijavljeni
pod
številko
401-157/98-45P in 401-158/98-46P).
16.
Številka vloge: 401-26/98-119
Ponudnik: Rak Consulting, poslovno
svetovanje, Janko Humar s.p., Gregorčičeva 20, Tolmin
Naročnik: Občina Tolmin
Projekt: Tolminska - dežela žive vode
(strukturiranje in tržno pozicioniranje produkta)
Višina sofinanciranja MMGT: 500.000
SIT
17.
Številka vloge: 401- 60/98-42
Ponudnik: Lovrinčič Fabjan s.p., Kubed
7, Gračišče
Naročnik: KS Gračišče
Projekt: Turistične poti na Kraškem
robu
Višina sofinanciranja MMGT: 300.000
SIT za izvedbeno fazo ureditve pešpoti
18.
Številka vloge: 401-69/98-18
Ponudnik: GEA College d.d., Dunajska
156, Ljubljana
Naročnik: Občina Bohinj
Projekt: Nova ponudba turističnih storitev v občini Bohinj
Višina
sofinanciranja
MMGT:
2,000.000 SIT za izvedbeni del programa
razvoja, ki se nanaša na mednarodno trženje turističnih storitev. Konceptualni del
projekta se pokriva s projektom pod zaporedno številko 5 (Direkcija za turizem Bled).
19.
Številka vloge: 401-71/98-16
Ponudnik: Turistična zveza Slovenije,
Miklošičeva 38, Ljubljana
Naročnik: Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem
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Projekti:
Moja dežela, lepa, urejena in čista
Turizmu pomaga lastna glava
Vsebinske in organizacijske zasnove leta športa v turizmu
Posvet: Turistična društva na podeželju
Organizacijske naloge TZS (usmerjanje
dela turističnih društev)
Višina
sofinanciranja
MMGT:
15,000.000 SIT
Pri izboru projektov TZS niso upoštevane naloge, ki se nanašajo na promocijo
turizma, naloge, ki so v pristojnosti drugih
ministrstev (npr. MŠŠ, MOP) in turističnih
društev (npr. srečanje objezerskih krajev
Slovenije).
20.
Številka vloge: 401-33/98-110
Ponudnik: Skupnost slovenskih naravnih zdravilišč, Ljubljanska 14, Celje
Naročnik: Članice SSNZ
Projekt: Usposabljanje predstavnikov
zdravilišč
Višina sofinanciranja MMGT: 500.000
SIT
21.
Številka vloge: 401-59/98-47
Ponudnik: Združenje gorskih vodnikov
Slovenije, Dvoržakova 9, Ljubljana
Naročnik: Planinska zveza Slovenije
Projekt: Strokovno usposabljanje gorskih vodnikov
Višina sofinanciranja MMGT: 500.000
SIT za 1. fazo projekta
22.
Številka vloge: 401-27/98-115
Ponudnik: Aniri d.n.o., Šinkov turn 23,
Ljubljana
Naročnik: Ministrstvo za znanost in tehnologijo, Ministrstvo za okolje in prostor,
Ministrstvo za kmetijstvo, Ministrstvo za gospodarske dejavnosti
Projekt: Gospodarjenje s slovenskimi jezeri
Višina sofinanciranja MMGT: 800.000
SIT
23.
Številka vloge: 401-54/98-64
Ponudnik: Mednarodni inštitut za turizem, Vošnjakova 5, Ljubljana
Naročnik: Nacionalno turistično združenje
Projekt: Ustanovitev training centra za
področje turizma
Višina
sofinanciranja
MMGT:
2,000.000 SIT
Sredstva se rezervirajo in odobrijo pod
pogojem, da projekt odobri in sofinancira
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
24.
Številka vloge: 401-67/98-22
Ponudnik: Agencija Palladio d.o.o., Viška cesta 51, Ljubljana
Naročnik: Ministrstvo za notranje zadeve
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Projekt: Seminar: Gostoljubnost in varnost v turizmu
Višina sofinanciranja MMGT: 600.000
SIT
25.
Številka vloge: 401-120/98-38P,
401-123/98-35P
Ponudnik: GIZ Podjetniški center Žalec,
Ulica Savinjske čete 5, Žalec
Naročnik: Občina Žalec in turistična
društva
Prireditev: Taborski kulturni dnevi in taborska noč, Revija “Zlate citre” in tekmovanje slovenskih citrarjev
Višina
sofinanciranja
MMGT:
1,000.000 SIT
26.
Številka vloge: 401- 116/98-42P
Ponudnik: TD Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska Sobota
Naročnik: MO Murska Sobota
Prireditev: Soboški dnevi 1998
Višina
sofinanciranja
MMGT:
2,000.000 SIT
Sredstva se namenijo naročniku, MO
Murska Sobota za celoten program prireditev v okviru Soboških dnevov 1998, ki jih
izvaja turistično društvo in Zveza kulturnih
organizacij Murska Sobota.
27.
Številka vloge: 401-115/98-43P
Ponudnik: TD Bohinj, Ribčev laz 48, Bohinjsko Jezero
Naročnik: Občina Bohinj
Prireditev: Tradicionalne poletne prireditve v Bohinju
Višina sofinanciranja MMGT: 500.000
SIT
Sredstva se namenijo naročniku, občini
Bohinj za prireditve v izvedbi TD Bohinj.
28.
Številka vloge: 401-114/98-44P
Ponudnik: Avditorij Portorož, Senčna pot
10, Portorož
Naročnik: Občina Piran
Prireditev: Poletne prireditve “Poletje
1998”
Višina
sofinanciranja
MMGT:
2,000.000 SIT
Sredstva se namenijo za tiste prireditve,
ki so neprofitne narave in so namenjene
obiskovalcem Obale.

Naročnik: Občina Bohinj
Prireditev: Poletni glasbeni festival v Bohinju
Višina sofinanciranja MMGT: 500.000
SIT
31.
Številka vloge: 401-97/98-72P
Ponudnik: Občina Črnomelj, Odbor za
jurjevanje, Trg svobode 3, Črnomelj
Naročnik: Občina Črnomelj
Prireditev: Jurjevanje 1998
Višina sofinanciranja MMGT: 500.000
SIT
32.
Številka vloge: 401-98/98-70P
Ponudnik: Društvo ŠKUC, Stari trg 21,
Ljubljana
Naročnik: MO Ljubljana, Ministrstvo za
kulturo, Urad RS za mladino, Urad Vlade
RS za informiranje
Prireditev: Prireditve v stari Ljubljani
Višina
sofinanciranja
MMGT:
1,000.000 SIT
33.
Številka vloge: 401-131/98-11P
Ponudnik: GIZ Dravinjske doline, Stari
trg 41, Slovenske Konjice
Naročnik: člani GIZ, TD Špitalič
Prireditev: Vinogradniške prireditve v
Slovenskih Konjicah
Višina sofinanciranja MMGT: 100.000
SIT
34.
Številka vloge: 401-132/98-10P,
401-133/98-9P
Ponudnik: Turistična kmetija Ferencovi,
Krašči 23, Cankova
Naročnik: Občina Cankova Tišina
Prireditev: Žetev in mlačev po starem,
Koruza- hrana, obrt, krma
Višina sofinanciranja MMGT: 200.000
SIT
35.
Številka vloge: 401-126/98-29P
Ponudnik: Direkcija za turizem Bled, Cesta svobode 13, Bled
Naročnik: Občina Bled
Prireditev: Turistične prireditve v sezoni
1998
Višina
sofinanciranja
MMGT:
2,000.000 SIT

29.
Številka vloge: 401-94/98-77P
Ponudnik: Kulturno umetniško društvo
Beltinci, p.p.24, Beltinci
Naročnik: Občina Beltinci
Prireditev: Mednarodni folklorni festival
Beltinci in 60 let Beltinske folklore
Višina sofinanciranja MMGT: 700.000
SIT

36.
Številka vloge: 401-127/98-28P
Ponudnik: Zavod za promocijo in razvoj
turizma občine Kranjska Gora, Borovška
99a, Kranjska Gora
Naročnik: Občina Kranjska Gora
Prireditev: Program poletnih prireditev
1998
Višina
sofinanciranja
MMGT:
2,000.000 SIT

30.
Številka vloge: 401-96/98-73P
Ponudnik: Didakta d.o.o.,Kranjska cesta 13, Radovljica

37.
Številka vloge: 401-124/98-32P
Ponudnik: NOVNA Razvoj d.o.o., Prežihova 24, Ravne na Koroškem
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Naročnik: Občina Škofja Loka
Prireditev: Venerina pot 1998
Višina
sofinanciranja
MMGT:
1,000.000 SIT
38.
Številka vloge: 401-101/98-65P
Ponudnik: BSC poslovno podporni center d.o.o., Kranj, Ljubljanska 24, Kranj
Naročnik: Občina Železniki in TD Železniki
Prireditev: 36. čipkarski dan v Železnikih
Višina sofinanciranja MMGT: 300.000
SIT
39.
Številka vloge: 401-103/98-62P,
401-104/98-61P
Ponudnik: Občina Ribnica, Gorenjska
3, Ribnica
Naročnik: Občina Ribnica
Prireditev:
Srečanje v moji deželi 1998
Pustni karneval 1998
Višina
sofinanciranja
MMGT:
1,000.000 SIT
40.
Številka vloge: 401-106/98-59P
Ponudnik: TD Radlje, Mariborska cesta
7, Radlje ob Dravi
Naročnik: Občina Radlje ob Dravi, Vuzenica, Muta, Podvelka-Ribnica
Prireditev: Dnevi doživetij 1998
Višina sofinanciranja MMGT: 400.000
SIT
41.
Številka vloge: 401-107/98-58P
Ponudnik: Upravni svet čipkarskega festivala, Mestni trg 1, Idrija
Naročnik: Občina Idrija
Prireditev: XVII. Čipkarski festival v Idriji
1998
Višina
sofinanciranja
MMGT:
1,000.000 SIT (sredstva so dodeljena naročniku, občini Idrija)
42.
Številka vloge: 401-108/98-56P
Ponudnik: KPC Narodni dom Maribor,
Kneza Koclja 9, Maribor
Naročnik: MO Maribor, Ministrstvo za
kulturo, Zavod za turizem Maribor
Prireditev: Festival Lent 1998
Višina
sofinanciranja
MMGT:
5,000.000 SIT
43.
Številka vloge: 401-109/98-55P
Ponudnik: TD Postojna, Jamska cesta
9, Postojna
Naročnik: Občina Postojna
Prireditev: Furmanski praznik 98
Višina sofinanciranja MMGT: 500.000
SIT (sredstva so dodeljena naročniku, občini Postojna)
44.
Številka vloge: 401-128/98-26P

Št.

Ponudnik: Zavod za turizem Maribor,
Partizanska 47, Maribor
Naročnik: MO Maribor
Prireditev: Ciklus prireditev: Od trte do
vina
Višina sofinanciranja MMGT: 600.000
SIT
45.
Številka vloge: 401-113/98-47P
Ponudnik: Kulturni center Ivan Napotnik Velenje, Titov trg 5, Velenje
Naročnik: MO Velenje
Prireditev: 9. Pikin festival
Višina
sofinanciranja
MMGT:
1,000.000 SIT
46.
Številka vloge: 401-112/98-49P
Ponudnik: TD Luče, Luče ob Savinji,
Luče 106
Naročnik: Občina Luče ob Savinji
Prireditev: 29. Tradicionalna prireditev
Lučki dan
Višina sofinanciranja MMGT: 200.000
SIT
47.
Številka vloge: 401-139/98-1P
Ponudnik: TD Rečica ob Savinji, Rečica ob Savinji 87, Rečica ob Savinji
Naročnik: Pospeševalna služba Zadruge Mozirje
Prireditev: Ocenjevanje zgornjesavinjskih želodcev
Višina sofinanciranja MMGT: 300.000
SIT
48.
Številka vloge: 401-15/98-141P
Ponudnik: Gostilna “Pri Vidrgarju”,
Mlinše oziroma Kandrše 31, Izlake
Naročnik: TD Mlinše
Prireditev: 11. Ohcet po starih šegah
Višina sofinanciranja MMGT: 500.000
SIT
49.
Številka vloge: 401-110/98-52P,
401-111/98-51P
Ponudnik: TIC Latic, Zinkova 7, Kamnik
Naročnik: Občina Kamnik
Prireditev: Dnevi narodnih noš v Kamniku
Srednjeveški dnevi v Kamniku
Višina sofinanciranja MMGT: 400.000
SIT
50.
Številka vloge: 401-83/98-96P
Ponudnik: TD Ledine, Ledine 19,
Spodnja Idrija
Naročnik: Občina Idrija
Prireditev: “Od zrna do kruha”- turistični dnevi Ledine 98
Višina sofinanciranja MMGT: 300.000
SIT (sredstva so dodeljena naročniku, občini Idrija)
51.
Številka
vloge:
401-86/98-91P

401-85/98-93P,
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Ponudnik: ALP Peca d.o.o., Center 25,
Črna na Koroškem
Naročnik: Občine Črna na Koroškem,
Mežica, Globasnica, Bistrica
Prireditev: Maraton kralja Matjaža
Gradovi kralja Matjaža
Višina sofinanciranja MMGT: 300.000
SIT
52.
Številka vloge: 401-87/98-88P
Ponudnik: Metropol Hoteli Portorož
d.d., Obala 77, Portorož
Naročnik: Športna unija Slovenije
Prireditev: Fit-Fest 1998
Višina sofinanciranja MMGT: 500.000
SIT
53.
Številka vloge: 401-88/98-87P
Ponudnik: Agencija MBR d.o.o., Ulica
kraljeviča Marka 6, Maribor
Naročnik: TD Maribor
Prireditev: 14. Splavarski krst in turistično splavarjenje po Dravi
Višina sofinanciranja MMGT: 500.000
SIT
54.
Številka vloge: 401-89/98-87aP
Ponudnik: ARS Ramovš, Zavod za
umetnost, marketing, promocijo in
investiranje, Slovenska cesta 1, Ljubljana
Naročnik: Ministrstvo za kulturo, občina Brežice, Krško
Prireditev: 2. Festival Brežice 1998
Višina sofinanciranja MMGT: 500.000
SIT (za izvedbo glasbenega festivala)
55.
Številka vloge: 401- 90/98-84P
Ponudnik: Pustno društvo Cerknica,
Tabor 1, Cerknica
Naročnik: Občina Cerknica
Prireditev: Pustni karneval v Cerknici
1998
Višina sofinanciranja MMGT: 500.000
SIT (sredstva so dodeljena naročniku, občini Cerknica)
56.
Številka vloge: 401-03/98-20P
Ponudnik: TD Tržič, Predilniška 2, Tržič
Naročnik: Občina Tržič
Prireditev: 31. Šuštarska nedelja
Višina sofinanciranja MMGT: 500.000
SIT (sredstva so dodeljena naročniku, občini Tržič)
57.
Številka vloge: 401-91/98-80P
Ponudnik: SK Branik, Mladinska 29,
Maribor
Naročnik: FIS, Smučarska zveza Slovenije, Športna zveza Maribor
Prireditev: Zlata lisica 1998-1999
Višina
sofinanciranja
MMGT:
5,000.000 SIT
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58.
Številka vloge: 401-149/98-22P
Ponudnik: TD Dobrovnik, Dobrovnik
Naročnik: Občina Lendava
Prireditev: Teden turizma v Dobrovniku
Višina sofinanciranja MMGT: 300.000
SIT
59.
Številka vloge: 401-177/98-104P
Ponudnik: TD Zreče, Cesta na Roglo
15, Zreče
Naročnik: Občina Zreče
Prireditev: Pohorska ohcet
Višina sofinanciranja MMGT: 200.000
SIT
60.
Številka vloge: 401-144/98-16P
Ponudnik: TD Laško, Trg svobode 7,
Laško
Naročnik: Občina Laško
Prireditev: 34. Tradicionalna turistična
prireditev Pivo-cvetje 1998
Višina sofinanciranja MMGT: 500.000
SIT (sredstva so dodeljena naročniku, občini Laško)
61.
Številka vloge: 401-95/98-74P
Ponudnik: TD Vurberk, Vurberk 85, Duplek
Naročnik: Občina Duplek
Prireditev: 7. Festival narodnozabavne
glasbe Slovenije
Višina sofinanciranja MMGT: 300.000
SIT (sredstva so dodeljena občini Duplek
kot naročniku)
Obrazložitev sklepa:
– za turistične programe je bilo razpisanih 95 milijonov tolarjev, za turistične
prireditve 45 milijonov tolarjev, kar pomeni skupno 140 milijonov sredstev,
– na Ministrstvo za malo gospodarstvo
in turizem je prispelo 237 vlog, vrednost
zaprošenih sredstev pa znaša 2 milijardi
tolarjev,
– odobrenih je bilo 61 vlog, kar vrednostno predstavlja 99 milijonov tolarjev,
– del sredstev razpisa še ni dodeljenih,
so pa že angažirana in bodo razdeljena na
podlagi skupnih razpisov več ministrstev
(MZT, MDDSZ),
– iz vsebine 237 veljavnih ponudb na
javni razpis je razvidna velika aktivnost občin, gospodarskih združenj in drugih organizacij na področju turizma ter društev,
– razvidno je pomanjkanje dolgoročnejših in vsebinsko usklajenih razvojnih in drugih programov aktivnosti na turistično
geografsko in kulturno zaokroženih območjih,
– financiranje turističnih programov
in prireditev je v glavnem nesistematično,
– vsebina prijavljenih turističnih programov je preveč usmerjena v zbiranje
podatkov o turističnih znamenitostih, ne
pa v tržno preverjanje možnosti oblikovanja konkurenčnih produktov in ponudb,
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– na področju usposabljanja je veliko
ponudnikov, ki ne ponujajo preverjenih
programov usposabljanja, niti ne izkazujejo preverjenih potreb (prijav udeležencev),
– na področju turističnih prireditev, ki
naj bi pospeševale turizem, je veliko tržno
nepreverjenih vsebin, čeprav je vanje
vloženega veliko dela, tudi prostovoljnega
Na podlagi izbora ponudb z upoštevanjem razpisnih kriterijev ocenjujemo,
da je:
– Vsebina ponudb, ki se nanaša na signalizacijo oziroma označevanje različnih
turističnih tematskih poti, zelo pestra,
predvsem pa neenotna tudi na geografsko
zaokroženih območjih.
Zato se je komisija odločila, da se
ne sofinancira parcilanih rešitev, ampak,
da se sofinancira celovit projekt označevanja tematskih poti za celotno Slovenijo
in kasnejših aplikacij za posamezna območja Priporočamo, da k takšnemu projektu pristopi CPTS in pri tem upošteva
podlage, ki se pripravljajo v okviru programa PHARE CBC (Turistične cone, Maribor).
– Vsebina ponudb na istem območju,
ki ni med seboj usklajena, zahteva predhodno uskladitev programov.
Predlagamo, da v bodoče občine razpišejo izvedbo enotnega programa, ki ga
bo ministrstvo sofinanciralo, ali pa program
med seboj uskladijo oziroma se odločijo
za skupen širši program s podprojekti, ki
ustrezajo razpisnim kriterijem.
– Vsebina ponudb, ki se nanaša na turistični informacijski sistem je neenotna
oziroma parcialna.
Zato podpiramo pripravo skupne zasnove, ki je predvidena tudi v programu
PHARE (SLO-A/98) in se sofinancira projektno nalogo kot finančno soudeležbo ministrstva.
Pri tem se upošteva tudi dosedanje
aktivnosti, ki so bile izvedene v okviru
Phare projekta Turistične cone (Maribor)
in projekta za Ljubljano in Maribor. V
kolikor projekt ne bo financiran iz sredstev
EU, se ga izvede na podlagi tega
razpisa.
Opomba: V primerih, ko je ponudnik
na javni razpis civilno prava oseba, registrirana po standardni klasifikaciji dejavnosti pod šifro O/91.33 (dejavnost drugih
organizacij), torej ni registrirana za izvedbo prijavljenih projektov in prireditev, je
komisija sklenila, da se pogodba o
sofinanciranju sklene s pristojno občino, ki je naročnik projekta oziroma
prireditve.
Ministrstvo ima pravico stalno preverjati vse podatke, ki so jih ponudniki navedli v
svojih ponudbah na javni razpis.
Št. 350/52/98

Ob-5762B

Dodatni sklep
o izbiri najustreznejših ponudb na
javni razpis za izvedbo turističnih
programov in prireditev

Na podlagi javnega razpisa na področju turizma za izvedbo turističnih programov (proračunska postavka 4129) in turističnih prireditev (proračunska postavka
4134), ki je bil objavljen v Uradnem listu R
Slovenije, št. 34-35/98), določil zakona
o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 1998 (Ur. l. RS, št. 34/98) in
odredbe o načinu oddajanja subvencij, dotacij in drugih transferov iz sredstev proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 5/98) je komisija za izbor prejemnikov sredstev sofinanciranja obravnavala in ponovno preverila vloge za
dodelitev sredstev sofinanciranja, katerih predlagatelji so skladno s pritožbenim
postopkom,
navedenim
v
18. členu odredbe o načinu oddajanja
subvencij, dotacij in drugih transferov iz
sredstev proračuna RS, vložili zahtevke po
ustreznosti sklepa o izbiri najugodnejših
ponudb.
Komisija za izbor prejemnikov sredstev
sofinanciranja je sprejela dodatni sklep o
dodelitvi sredstev naslednjim predlagateljem:
62.
Številka vloge: 401-82/98-97P
Ponudnik: Turistično društvo Naš Kraj,
Cesta v Rastke 12,3333 Ljubno ob Savinji
Naročnik: Občina Ljubno ob Savinji
Prireditev: Flosarski bal 98
Višina sofinanciranja MMGT: 300.000
SIT
63.
Številka
vloge:
401-17/98-133,
401-18/98-132
Ponudnik: Turistično informativni urad
Moravske toplice, Kranjčeva 23, 9226
Moravske Toplice
Naročnik: Občina Moravske Toplice
Projekt: Turistična učna pot Selo
Višina
sofinanciranja
MMGT:
1,000.000 SIT
Sredstva se namenijo ureditvi učne
poti.
64.
Številka vloge: 401-93/98-78P
Ponudnik: TD Burjaš, Ižakovci, 9231
Beltinci
Naročnik: Občina Beltinci
Prireditev: Burjaški dnevi 98
Višina sofinanciranja MMGT: 200.000
SIT
58.
Številka vloge: 401-149/98-22P
Ponudnik: TD Dobrovnik, Dobrovnik
Naročnik: Občina Lendava
Prireditev: Teden turizma v Dobrovniku
Višina sofinanciranja MMGT: 800.000
SIT
Sredstva se namenijo ureditvenim delom za lepši izgled kraja, čiščenje in ureditev jezera, ureditev sprehajalne poti in
vzdrževanje učne poti, ki so bila opravljena prireditvi “Srečanje objezerskih krajev
Slovenije”.
Ministrstvo za malo gospodarstvo
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Programi lastninskega
preoblikovanja podjetij
Št. 59/98
La-37
Podjetje za vzdrževanje in varstvo
cest, p.o., Celje, objavlja spremembo programa lastninskega preoblikovanja z novo
odločbo Agencije RS za prestrukturiranje in
privatizacijo, Ljubljana, LP 0839-2/1998 –
IZ z dne 28. 7. 1998.
Program lastninskega preoblikovanja
podjetja je bil spremenjen v skladu s pravnomočno sodbo sodišča glede deleža kapitala, ki pripada državi, na podlagi katere
državi ne pripada več 45,73% delež, pač
pa 19,43% delež v kapitalu podjetja. Delež
se je zmanjšal zaradi izločenih sredstev infrastrukture, ki jih je država v preteklosti
vložila v podjetje, ki tako ostajajo v lasti države in se izločijo iz bilance podjetja. Zato
je sedaj novi osnovni kapital podjetja
112,151.000 SIT, ki je razdeljen na
112.151 delnic z nominalno vrednostjo ene
delnice v višini 1.000 SIT.
V skladu s tem državi sedaj pripada
21.791 delnic (19,43%). Občine bodo prejele skupaj 11.821 delnic (10,54%); Občina Celje 1.716 delnic (1,53%), Občina Slovenske Konjice 1.436 delnic (1,28%), Občina Žalec 2.019 delnic (1,80%), Občina
Velenje 1.559 delnic (1,39%), Občina Mozirje 1.301 delnico (1,16%), Občina Šentjur 1.166 delnic (1,04%), Občina Šmarje
1.637 delnic (1,46%), Občina Laško 987
delnic (0,88%).
Kombinacija načinov lastninskega preoblikovanja družbenega kapitala podjetja ostaja enaka kot doslej in tudi družbeni kapital
podjetja ostaja v enaki višini kot doslej.
Pravni pouk
Vsakdo, ki meni, da so bile z odločbo
agencije o odobritvi zgoraj objavljenega programa preoblikovanja kršene njegove, na
zakonu temelječe pravice oziroma pravna
korist, ter se postopka pri agenciji ni udeleževal kot stranka, lahko uveljavlja varstvo
svojih pravic v roku 15 dni od dneva te
objave s pritožbo na Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj Vlade Republike Slovenije v Ljubljani.
Pritožba zoper odločbo agencije o odobritvi programa preoblikovanja se vloži pri Agenciji Republike Slovenije za prestrukturiranje in
privatizacijo, Kotnikova 28, Ljubljana.
Podjetje za vzdrževanje
in varstvo cest, p.o., Celje
Št. 13/98
La-38
Na podlagi 19. člena zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 55/92, 7/93 in 31/93) in 16. člena
uredbe o pripravi programa preoblikovanja
in o izvedbi posameznih načinov lastninskega preoblikovanja podjetij (Ur. l. RS,
št. 13/93, 45/93, 55/93, 6/94, 43/94 in
68/94) objavlja program lastninskega
preoblikovanja podjetja.
Program lastninskega preoblikovanja
podjetja je odobrila Agencija Republike Slo-

Št.

venije za prestrukturiranje in privatizacijo z
odločbo LP 00980/1998-MP z dne 30. 7.
1998.
1. Splošni podatki o podjetju
Firma: Turistično podjetje Portorož,
d.o.o.
Sedež: Cesta solinarjev 6.
Matična številka: 5006082.
Šifra podskupine dejavnosti: 080202.
1.2. Pravna oblika organiziranosti
Podjetje je registrirano kot družba z omejeno odgovornostjo v družbeni lastnini pri
pristojnem Temeljnem sodišču v Kopru, s
sklepom Srg 1859/92 z dne 2. 12. 1992,
pod registrskim vložkom št. 1-651-00.
2. Predvidena lastniška struktura kapitala preoblikovanega podjetja:
– Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja – 10%,
– Slovenski odškodninski sklad – 10%,
– Slovenska razvojna družba, d.d. –
20%,
– udeleženci interne razdelitve – 20%,
– udeleženci notranjega odkupa – 40%.
3. Kombinacije načinov lastninskega
preoblikovanja:
– prenos navadnih delnic na sklade iz
22. člena ZLPP,
– interna razdelitev delnic,
– notranji odkup delnic.
4. Javni poziv
4.1. Interna razdelitev delnic
Podjetje poziva vse zaposlene, nekdaj
zaposlene in upokojene delavce podjetja in
v družbah s sedežem v Republiki Sloveniji,
ki so na podlagi deležev v njegovi lasti, da v
roku 30 dni od objave javnega poziva v časopisu Delo, vložijo svoje lastniške certifikate v zameno za delnice, ter tako sodelujejo
v interni razdelitvi delnic podjetja. Upravičenci lahko predložijo svoje lastniške certifikate v navedenem roku vsak delovnik od
8. do 12. ure, na sedežu družbe, Cesta
solinarjev 6. Rok je prekluziven.
Upravičenec, ki zamudi navedeni rok,
ne more sodelovati pri interni razdelitvi delnic podjetja. Podjetje bo za interno razdelitev delnic podjetja namenilo 20% družbenega kapitala podjetja. Kolikor bo vrednost
predloženih lastniških certifikatov presegla
del družbenega kapitala, namenjenega interni razdelitvi delnic, lahko tisti upravičenci, ki so sodelovali pri interni razdelitvi, presežne lastniške certifikate uporabijo za kupnino v programu notranjega odkupa delnic.
V tem primeru bo podjetje v zameno za
lastniške certifikate razdelilo delnice interne
razdelitve in uporabilo presežke lastniških
certifikatov za notranji odkup delnic proporcionalno za vsakega upravičenca posebej.
V primeru, da bo ostal del delnic, namenjenih interni razdelitvi nerazdeljen, bo podjetje izvedlo interni razpis za ožje družinske
člane zaposlenih. Interni razpis bo objavljen
na oglasni deski v podjetju in bo trajal 15
dni.
Delnice, ki bodo razdeljene v okviru interne razdelitve, so navadne delnice, ki se glasijo na ime in so neprenosljive dve leti od
njihove izdaje, razen z dedovanjem. Podjetje
bo delnice vodilo v dematerializirani obliki.
4.2. Notranji odkup delnic
Podjetje poziva vse zaposlene, nekdaj zaposlene in upokojene delavce podjetja in
družb s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so
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na podlagi deležev v njegovi lasti, da v roku
30 dni po objavi javnega poziva v časopisu
Delo, vplačajo delnice in tako postanejo udeleženci notranjega odkupa delnic podjetja.
Delnice bo mogoče vplačati na poseben privatizacijski račun št. 51410-698-6686, z navedbo: Plačilo kupnine za delnice notranjega
odkupa. Rok za vplačilo delnic je prekluziven.
Upravičenec, ki zamudi navedeni rok,
ne more sodelovati v notranjem odkupu delnic. Delnice, ki bodo pridobljene v okviru
programa notranjega odkupa, imajo lastnosti iz 35. člena uredbe o pripravi programa
preoblikovanja in o izvedbi posameznih načinov lastninskega preoblikovanja podjetij.
Podjetje bo delnice vodilo v dematerializirani obliki. Delnice, ki jih bodo upravičenci
odkupili z denarnimi vplačili, so neprenosljive izven kroga udeležencev notranjega odkupa, razen z dedovanjem. V okviru programa so prenosljive med udeleženci z omejitvijo, da se število zaposlenih med udeleženci, ne zmanjša pod eno tretjino
zaposlenih v podjetju. Delnice, ki jih bodo
upravičenci pridobili v zameno za presežne
lastniške certifikate, so dve leti od njihove
izdaje neprenosljive, razen z dedovanjem.
Po preteku tega časa postanejo te delnice
enake kot ostale delnice iz programa notranjega odkupa. Upravičenci bodo hkrati z
vpisom in vplačilom delnic podpisali tudi soglasje k aktu o lastninskem preoblikovanju
in statutu ter pristopili k delniškemu sporazumu s pravili notranjega odkupa.
5. Pravni pouk
Vsakdo, ki meni, da so bile z navedeno
odločbo agencije o odobritvi objavljenega
programa lastninskega preoblikovanja, kršene njegove, na zakonu temelječe pravice
oziroma pravne koristi ter se postopka na
agenciji ni udeleževal kot stranka, lahko uveljavlja varstvo svojih pravic v 15 dneh po tej
objavi s pritožbo na Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj Vlade Republike Slovenije v Ljubljani. Pritožba zoper odločbo
agencije o odobritvi programa preoblikovanja se vloži pri Agenciji RS za prestrukturiranje in privatizacijo, Kotnikova 28, Ljubljana.
Dodatne informacije
Vsi upravičenci lahko dobijo dodatne informacije v zvezi s sodelovanjem pri lastninskem preoblikovanju podjetja vsak dan od
ponedeljka do petka, od 9. do 12. ure, po
tel. 064/471-312, ali osebno na sedežu
družbe, kjer jim je na voljo tudi osnutek
statuta delniške družbe ter delniškega sporazuma s pravili notranjega odkupa. Kontaktna oseba je Irena Kastelic.
Turistično podjetje Portorož, d.o.o.
La-39
Skladno z zakonom o lastninskem preoblikovanju podjetij ter na podlagi določil programa lastninskega preoblikovanja družbenega podjetja Mizarsko podjetje Pohištvo,
p.o., Celje, ki ga je sprejel delavski svet
podjetja dne 21. 7. 1998 in z odločbo št.
LP 01123/1998-IJS z dne 30. 7. 1998
odobrila Agencija RS za prestrukturiranje in
privatizacijo, objavljamo program lastninskega preoblikovanja podjetja.
I. Splošni podatki o podjetju
1. Firma in sedež: Mizarsko podjetje
Pohištvo, p.o., Celje, Kersnikova ulica
21, Celje.
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Podjetje je vpisano v sodni register pravnih oseb pri Temeljnem sodišču v Celju,
Enota Celje, pod registrsko številko vložka
1-11-00 Celje.
2. Matična številka: 5066557.
3. Dejavnost: 36.140 – Proizvodnja drugega pohištva (standardna klasifikacija dejavnosti).
4. Pravna oblika organiziranosti: Mizarsko podjetje Pohištvo, p.o., Celje, je v 100%
družbeni lastnini.
II. Predvidena lastniška struktura preoblikovanega podjetja:
– družbeni kapital za lastninjenje – 52%
osnovnega kapitala, od tega je:
– Sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja – 10%,
– Odškodninski sklad – 10%,
– Slovenska razvojna družba – 20%,
– upravičenci iz naslova interne razdelitve – 20%,
– upravičenci notranjega odkupa –
40%;
– denacionalizacijski upravičenec –
48% osnovnega kapitala.
III. Predvidena kombinacija načinov lastninskega preoblikovanja družbenega kapitala:
– prenos navadnih delnic na sklade v
višini 40% družbenega kapitala,
– interna razdelitev delnic v višini 20%
družbenega kapitala,
– notranji odkup delnic v višini 40% družbenega kapitala.
IV. Javni poziv
1. Interna razdelitev
Podjetje poziva vse zaposlene, bivše zaposlene in upokojene delavce podjetja, da
v 30 dneh po objavi tega poziva, predložijo
lastniške certifikate v zameno za delnice
(delnice oznake B) ter tako sodelujejo v interni razdelitvi delnic podjetja (prvi krog).
Če bo vrednost predloženih certifikatov
presegla 20% družbenega kapitala, lahko
tisti upravičenci, ki so sodelovali pri interni
razdelitvi, uporabijo presežek lastniških certifikatov za kupnino v notranjem odkupu delnic.
Če v navedenem roku ne bo vpisanih
vseh 20% delnic, namenjenih interni razdelitvi, bo z objavo internega razpisa najkasneje v 10 dneh začel teči nov 10-dnevni rok za
vpis delnic ožjih družinskih članov zaposlenih (drugi krog).
Če tudi v drugem krogu ne bo vpisanih
in vplačanih vseh 20% delnic, bo podjetje
preostanek delnic do 20% preneslo na Slovensko razvojno družbo. V drugem krogu
bo razpis končan pred iztekom 10-dnevnega roka, če bodo vpisane in vplačane vse
delnice iz interne razdelitve.
Delnice, ki bodo razdeljene v okviru interne razdelitve, so navadne delnice, ki se
glasijo na ime in so neprenosljive dve leti po
njihovi izdaji, razen z dedovanjem. Podjetje
bo delnice vodilo v dematerializirani obliki,
udeležencem pa bo izdalo začasnice.
2. Notranji odkup
Podjetje poziva vse zaposlene, bivše zaposlene in upokojene delavce podjetja, da
v roku 30 dni po objavi vpišejo ali vplačajo
delnic in s pisno izjavo pristopijo k programu notranjega odkupa podjetja.
Vplačila delnic so mogoča z gotovino in
z zamenjavo presežnih certifikatov iz interne
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razdelitve. Pri obeh načinih vplačevanja so
delnice naprodaj s 50% popustom.
Delnice, pridobljene v okviru programa
notranjega odkupa z vplačilom gotovine, so
navadne delnice oznake C, glasijo na ime in
dajejo pravico do upravljanja ter dividende.
Izražene so v dematerializirani obliki in so,
dokler program ni zaključen, neprenosljive
zunaj programa notranjega odkupa, razen v
primeru dedovanja. Prenosljivost delnic v
okviru programa notranjega odkupa je omejena z zahtevo, da ostane več kot 1/3 zaposlenih med udeleženci programa.
Delnice, ki jih upravičenci pridobijo v programu notranjega odkupa v zameno za presežne lastniške certifikate (navadne delnice
oznake D), so enake delnicam interne razdelitve. Neprenosljive so dve leti, razen z
dedovanjem, po preteku dveh let pa so enake kot druge delnice notranjega odkupa.
V primeru, da udeleženci z vplačilom lastniških certifikatov ali denarja presežejo celotni znesek kupnine za celotni odstotek
družbenega kapitala, namenjenega za notranji odkup, uporabi podjetje pri zniževanju
proporcionalno merilo.
3. Vpisovanje in vplačilo delnic
Vpisovanje in vplačevanje delnic v okviru
interne razdelitve in notranjega odkupa bo
potekalo v roku 30 dni po objavi tega poziva
na sedežu podjetja Mizarsko podjetje Pohištvo, p.o., Celje, vsak delovnik od 8. do
14. ure.
Gotovinska vplačila morajo biti vplačana
na poseben privatizacijski podračun
št. 50700-698-86585, odprt pri Agenciji za
plačilni promet, z navedbo “plačilo kupnine
za delnice v notranjem odkupu”.
V. Dodatne informacije
Upravičenci lahko dobijo dodatne informacije v zvezi s sodelovanjem pri lastninskem
preoblikovanju
podjetja
po
tel. 063/33-831, ali osebno na sedežu
podjetja. Kontaktna oseba je Anica Arnšek.
Pravni pouk
Vsakdo, ki meni, da so bile z odločbo
agencije o odobritvi zgoraj objavljenega programa preoblikovanja kršene njegove na zakonu temelječe pravice oziroma pravna korist, ter se postopka pri agenciji ni udeleževal kot stranka, lahko uveljavlja varstvo svojih pravic v roku 15 dni od dneva te objave s
pritožbo na Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj Vlade Republike Slovenije v
Ljubljani.
Pritožba zoper odločbo agencije o odobritvi programa preoblikovanja, se vloži pri
Agenciji Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo, Kotnikova 28, Ljubljana.
Mizarsko podjetje
Pohištvo, p.o., Celje
La-36
Na podlagi določil zakona o lastninskem
preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 55/92,
7/93, 31/93, 32/94 in 1/96) ter uredbe o
pripravi preoblikovanja in o izvedbi posameznih načinov lastninskega preoblikovanja podjetij (Ur. l. RS, št. 13/93, 45/93,
55/93, 6/94, 43/94 in 68/94), Eurotehna, Poslovno trgovski sistem, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 21, objavlja program lastninskega preoblikovanja podjetja, ki ga je
odobrila Agencija Republike Slovenije za

prestrukturiranje in privatizacijo, z odločbo
št. LP 01418/1998-KJ z dne 8. 7. 1998.
I. Podatki o podjetju
1. Firma: Eurotehna, Poslovno trgovski sistem, d.o.o.
2. Sedež: Ljubljana, Dunajska 21.
3. Matična številka: 5198747.
4. Šifra dejavnosti: 070225.
5. Osnovna dejavnost: trgovina na debelo.
6. Pravna oblika organiziranosti: podjetje je družba z omejeno odgovornostjo v
100% družbeni lastnini.
Podjetje je registrirano pri registrskem
sodišču v Ljubljani, št. reg. vl. 1/1726/00.
II. Predvidena lastniška struktura kapitala po preoblikovanju podjetja
Družbeni kapital za lastninjenje –
96,76% osnovnega kapitala, od tega:
– 10% – Pokojninski sklad,
– 10% – Odškodninski sklad,
– 20% – Slovenska razvojna družba,
– 20% – upravičenci iz naslova interne
razdelitve,
– 40% – upravičenci iz naslova notranjega odkupa,
– denacionalizacijski upravičenci –
3,24% osnovnega kapitala.
III. Predvidena kombinacija načinov lastninskega preoblikovanja:
1. prenos navadnih delnic na sklade v
višini 40% družbenega kapitala, in sicer:
– 10% – Pokojninski sklad,
– 10 – Odškodninski sklad,
– 20% – Slovenska razvojna družba;
2. interna razdelitev delnic – do 20%;
3. notranji odkup delnic – do 40%.
IV. Javni poziv k vpisu in vplačilu delnic
1. Interna razdelitev
Podjetje poziva vse upravičence (zaposlene, bivše zaposlene in upokojene delavce podjetja), da sodelujejo pri interni razdelitvi in da predložijo lastniške certifikate vroku 30 dni od objave poziva v časopisu Delo.
V primeru, če upravičenci ne bodo dosegli 20%, bo podjetje za preostanek delnic
do 20% vrednosti celotnega družbenega kapitala podjetja, opravilo interni razpis za ožje družinske člane zaposlenih.
Rok za predložitev certifikatov ožjih družinskih članov je 15 dni od dneva objave
internega razpisa na oglasni deski podjetja.
V primeru, če bodo zaposleni, bivši zaposleni in upokojenci predložili certifikate v
vrednosti, ki bi presegla 20% družbenega
kapitala, lahko zaposleni, bivši zaposleni in
upokojenci presežne certifikate uporabijo
za kupnino za delnice v programu notranjega odkupa tako, da se presežek certifikatov
uporabi proporcionalno za vsakega udeleženca posebej.
Za družinske člane se v primeru, če bo
vrednost predloženih lastniških certifikatov
večja od 20% duržbenega kapitala, za znižanje uporabi proporcionalni kriterij za vsakega družinskega člana posebej. O preplačilu jih bo podjetje obvestilo najkasneje v
20 dneh od izteka roka za vplačilo.
2. Notranji odkup delnic
Podjetje poziva vse upravičence (zaposleni, bivši zaposleni in upokojeni delavci
podjetja), da sodelujejo pri notranjem odkupu in da predložijo lastniške certifikate in
vplačajo denarne zneske v roku 30 dni od
objave poziva v časopisu Delo.
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Prvi paket delnic bodo upravičenci vplačali z zamenjavo presežnih lastniških ceritifkatov iz interne razdelitve in denarnimi vplačili. Denarna vplačila se revalorizirajo z indeksom maloprodajnih cen od 1. 1. 1993
do dneva plačila kupnine Slovenski razvojni
družbi.
Certifikati se bodo v 30-dnevnem roku
zbirali na blagajni podjetja, na naslovu Eurotehna, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 21, vsak
delovnik od 9. do 12. ure, denarna vplačila
pa na poseben privatizacijski podračun pri
Agenciji RS za plačilni promet, Podružnica
Ljubljana, št. 50102-698-000-0027515, z
navedbo “plačilo kupnine za delnice v notranjem odkupu”.
V primeru, da udeleženci z vplačilom delnic presežejo celotni znesek kupnine za celotni odstotek družbenega kapitala, ki je
vključen v program notranjega odkupa, se
vplačani zneski ustrezno znižajo.
V primeru, da udeleženci z vplačilom lastniških certifikatov presežejo celotni znesek,
podjetje uporabi pri znižanju proporcionalni
kriterij.
V primeru vplačil z gotovino, uporabi
podjetje pri znižanju kriterij povprečnega
mesečnega osebnega dohodka zadnjih treh
mesecev tako, da spremeni razmerje, ki je
nastalo z vplačilom.
V primeru, da notranji odkup ne uspe v
celotnem obsegu – v prvem obroku ni vplačanih in odkupljenih 20% delnic notranjega
odkupa, podjetje:
– podaljša rok javnega poziva ter vplačilo delnic notranjega odkupa še za 30 dni in
ponovi javno objavo;
– zmanjša obseg, določen za notranji odkup s tem, da število v prvem obroku dejansko vplačanih delnic pomnoži s petimi leti in
preostanek delnic notranjega odkupa prenese na Slovensko razvojno družbo, d.d.,
po 29. členu ZLPP. Delnice, prenešene na
Slovensko razvojno družbo, so navadne delnice.
Kolikor se ugotovi, da so udeleženci programa notranjega odkupa v prvem obroku
dejanski vplačali manj delnic, kot jih je po
programu bilo namenjenih, se šteje notranji
odkup kot uspešen v zmanjšanem obsegu.
V primeru presežka kupnine, podjetje
uporabi 32. člen uredbe o pripravi programa preoblikovanja in o izvedbi posameznih
načinov lastninskega preoblikovanja podjetij.
Za izvedbo programa notranjega odkupa
podjetje pripravi pravila, ki jih sprejmejo vsi
udeleženci notranjega odkupa delnic. Udeleženci notranjega odkupa pristopijo k pravilom notranjega odkupa s pristopno izjavo,
ki jo podajo ob vplačevanju delnic v času
razpisanega roka.
V. Pravni pouk
Vsakdo, ki meni, da so bile z odločbo
agencije o odobritvi zgoraj objavljenega programa preoblikovanja kršene njegove na zakonu temelječe pravice oziroma pravna korist ter se postopka pri agenciji ni udeleževal kot stranka, lahko uveljavlja varstvo svojih pravic v roku 15 dni od dneva te objave,
s pritožbo na Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj Vlade Republike Slovenije v
Ljubljani.
Pritožba zoper odločbo agencije o odobritvi programa preoblikovanja se vloži pri

Št.

Agenciji Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo, Kotnikova 28, Ljubljana.
VI. Informacije
Upravičenci lahko dobijo dodatne informacije v zvezi s sodelovanjem pri lastninskem preoblikovanju podjetja vsak delovni
dan od 9. do 12. ure, na tel. 061/310-366,
kont. oseba Boštjan J. Thurnher.
Eurotehna, d.o.o., Ljubljana
La-40
Skladno z 19. členom zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 55/92, 7/93 in 31/93) in 16. členom
uredbe o pripravi programa preoblikovanja
in o izvedbi posameznih načinov lastninskega preoblikovanja podjetij (Ur. l. RS,
št. 13/93, 45/93, 55/93, 6/94, 43/94 in
68/94), podjetje Gradbeni inštitut ZRMK,
Ljubljana, Dimičeva 12, na podlagi programa o lastninskem preoblikovanju podjetja,
ki ga je z odločbo št. LP 02160/1998-TP,
z dne 31. 7. 1998 odobrila agencija RS za
prestrukturiranje in privatizacijo, objavlja program lastninskega preoblikovanja podjetja:
1. Firma in sedež: Gradbeni inštitut
ZRMK, Ljubljana, Dimičeva 12.
Podjetje je vpisano v sodni register pravnih oseb pri Okrožnem sodišču v Ljubljani,
enota v Ljubljani, reg. št. vložka
1/00586/00.
2. Matična št.: 5057191000.
3. Dejavnost: 73.102.
Osnovna dejavnost podjetja je raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije, tehnični preizkusi in analize,
srednješolsko poklicno in drugo izobraževanje.
4. Pravna oblika organiziranosti:
Podjetje je organizirano kot družbeno
podjetje s 100% družbenim kapitalom.
5. Predvidena lastniška struktura kapitala preoblikovane družbe (družbenega kapitala):
– Sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja – 10%,
– Odškodninski sklad – 10%,
– Slovenska razvojna družba, d.d., –
20%,
– upravičenci iz naslova interne razdelitve – 20%,
– upravičenci iz notranjega odkupa –
40%.
6. Predvideni način oziroma kombinacija načinov lastninskega preoblikovanja:
– prenos navadnih delnic na sklade –
40% družbenega kapitala,
– interna razdelitev delnic – 20% družbenega kapitala,
– notranji odkup delnic – 40% družbenega kapitala.
7. Javni poziv
7.1. Interna razdelitev delnic:
Podjetje Gradbeni inštitut ZRMK Ljubljana, Dimičeva 12, poziva upravičence (vse
zaposlene, bivše zaposlene in upokojene
delavce podjetja), da lahko v roku 30 dni po
objavi tega oglasa in poziva v Uradnem listu
RS, v dnevnem časopisu Delo ter na oglasni
deski podjetja (s tem, da rok začne teči z
dnem zadnje objave), zamenjajo lastniške
certifikate za začasnice (kasneje delnice)
ter tako sodelujejo pri interni razdelitvi delnic.
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Upravičenec, ki zamudi rok, ne more sodelovati pri interni razdelitvi delnic.
Kolikor v navednem roku ne bo vpisanih
vseh 20% delnic, bo z objavo internega razpisa pričel teči 15-dnevni rok za vpis delnic
s strani ožjih družinskih članov, zaposlenih
v podjetju Gradbeni inštitut ZRMK Ljubljana, Dimičeva 12. Preostanek delnic, ki ne
bo razdeljen niti na ta način, bo podjetje
preneslo na Slovensko razvojno družbo,
d.d., v skladu z zakonom.
V primeru preplačila samih upravičencev, bo podjetje skladno z zakonom upoštevalo kriterij proporcionalnosti za vsakega
upravičenca in viške certifikatov preneslo v
notranji odkup delnic.
Delnice, ki bodo razdeljene upravičencem v okviru interne razdelitve, so navadne,
glasijo se na ime in so neprenosljive dve leti
od njihove izdaje, razen z dedovanjem.
7.2. Notranji odkup delnic:
Podjetje Gradbeni inštitut ZRMK Ljubljana, Dimičeva 12, poziva upravičence (vse
zaposlene, bivše zaposlene in upokojene
delavce podjetja), da lahko sodelujejo pri
notranjem odkupu delnic podjetja.
Notranji odkup delnic (začasnic) bo potekal istočasno z interno razdelitvijo delnic v
višini 40% družbenega kapitala z upoštevanjem 50% popusta.
Upravičenci se s pisno izjavo odločijo,
da pristopijo k programu in pravilom notranjega odkupa.
Upravičenci bodo delnice notranjega odkupa lahko vplačevali s presežnimi certifikati in denarnimi vplačili.
Delnice so imenske, dajejo pravico do
upravljanja v skladu s pravili notranjega odkupa, dajejo pravico do dividende, so neprenosljive zunaj programa notranjega odkupa, razen v primeru dedovanja in imajo
enake lastnosti kot delnice, ki jih določa
tretji odstavek 35. člena uredbe o pripravi
programa preoblikovanja in o izvedbi posameznih načinov lastninskega preoblikovanja podjetij (Ur. l. RS, št. 13/93, 45/93,
55/93, 6/94, 43/94 in 68/94).
8. Način vplačila:
Delnice iz interne razdelitve, kot iz programa notranjega odkupa, bodo upravičenci
lahko vplačevali v računovodstvu, na sedežu
podjetja, vsak delovni dan od ponedeljka do
petka od 8. do 12. ure. Gotovinsko vplačane
delnice se vplačajo na poseben privatizacijski podračun z navedbo “plačilo kupnine za
delnice podjetja v notranjem odkupu, številka: 50105-698-000-0027536.
Pravila notranjega odkupa in osnutek statuta bo na vpogled na sedežu podjetja.
9. Pravni pouk
Vsakdo, ki meni, da so bile z odločbo
agencije o odobritvi zgoraj objavljenega programa preoblikovanja kršene njegove na zakonu temelječe pravice oziroma pravna korist, ter se postopka pri agenciji ni udeleževal kot stranka, lahko uveljavlja varstvo svojih pravic v roku 15 dni od dneva te objave s
pritožbo na Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj Vlade Republike Slovenije v
Ljubljani.
Pritožba zoper odločbo agencije o odobritvi programa preoblikovanja se vloži pri
Agenciji Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo, Kotnikova 28, Ljubljana.
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10. Informacije:
Upravičenci lahko dobijo dodatne informacije v zvezi s sodelovanjem pri lastninskem preoblikovanju podjetja vsak delovni
dan od 8. do 12. ure pri Dušanu Kapevskem, in sicer po tel. 061/188-81-00 ali
osebno na sedežu podjetja.
Gradbeni inštitut ZRMK,
Ljubljana

Objave
delniških družb
Sklepi o povečanju in zmanjšanju
kapitala
Ob-5688
Družbeniki družbe ACTUAL I. T., d.o.o.,
Koper, so 16. 7. 1998 sprejeli
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
družbe
z obstoječih 16,000.000 SIT na
3,000.000 SIT. Osnovni vložki družbenikov
se zmanjšajo v dosedanjem razmerju njihovih poslovnih deležev v osnovnem kapitalu
družbe.
Skladno s 454. členom ZGD družba
ACTUAL I. T., d.o.o., Koper, poziva vse upnike, da se v roku enega leta od dneva te
objave v Uradnem listu RS, zglasijo pri družbi
in izjavijo, ali soglašajo oziroma ne soglašajo
z zmanjšanjem osnovnega kapitala družbe.
ACTUAL I. T., d.o.o., Koper

Sklici skupščin in nasprotni predlogi
Popravek
Ob-5480
V objavi sklica skupščine delničarjev delniške družbe Belinka Kemostik, d.d., Kamnik, objavljeni v Uradnem listu RS, št. 56 z
dne 7. 8. 1998, Ob-5480, se podpis pod
sklicem skupščine pravilno glasi:
Belinka Kemostik, d.d.,
uprava
Uredništvo
Št. 51/98
Ob-5640
Na podlagi 283. člena zakona o gospodarskih družbah in 40. člena statuta družbe
IGM Zagorje, Industrija gradbenega materiala, d.d., s sedežem Savska cesta 1, Zagorje ob Savi, uprava sklicuje
3. sejo skupščine,
ki bo v četrtek, 17. 9. 1998 ob 12. uri, v
sejni sobi družbe, Cesta 20. julija 41, Zagorje ob Savi.
Dnevni red:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti, izvolitev dveh preštevalcev glasov, zapisnikarja, imenovanje notarja in pregled dnevnega reda.
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Predlog sklepa: izvolita se predlagana
preštevalca glasov, zapisnikar in se imenuje
predlagana notarka za sestavo notarskega
zapisnika.
2. Potrditev zapisnika 2. seje skupščine.
Predlog sklepa: potrdi se zapisnik 2. seje skupščine z dne 27. 8. 1997.
3. Obravnava in sprejem poslovnika o
delu skupščine.
Predlog sklepa: skupščina sprejme poslovnik o delu skupščine.
4. Obravnava in sprejem sprememb statuta družbe.
Predlog sklepa: skupščina sprejme predlagane spremembe statuta družbe.
5. Obravnava in sprejem letnega poročila za leto 1997 s planom za leto 1998 in
predlogom za pokrivanje izgube, nastale v
letu 1997.
Predlog sklepa:
a) Na predlog uprave in ob mnenju nadzornega sveta skupščina sprejme letno poročilo za leto 1997 s planom za leto 1998.
b) Na predlog uprave in ob mnenju nadzornega sveta skupščina sprejme predlagani sklep o pokrivanju izgube, nastale v letu
1997.
6. Imenovanje revizorja družbe.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina imenuje za opravljanje revizije revizijsko hišo Podboršek, revizijska
družba, k.d., Ulica Gradnikove brigade 4,
Ljubljana.
Gradivo za skupščino, vključno z besedilom predlaganih sprememb statuta, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe, v
tajništvu družbe oziroma pri poslovni sekretarki, v Zagorju ob Savi, Savska cesta 1,
vsak delovni dan v tednu, od 12. do 14. ure,
od dneva objave sklica.
Delničarji lahko v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine na sedež družbe pošljejo
pisne, razumno utemeljene predloge k posameznim točkam dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
navadnih delnic oznake C, E in G oziroma
njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pravico do udeležbe na skupščini lahko
uresničujejo delničarji, ki najkasneje 3 dni
pred zasedanjem skupščine upravi družbe
pisno prijavijo svojo udeležbo.
Skupščine se lahko udeležijo člani nadzornega sveta in uprava, tudi če niso delničarji.
O vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno.
Sklepe k 1., 2., 3., 5. in 6. točki dnevnega reda sprejemajo delničarji z navadno
večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala. Sklep k 4. točki dnevnega reda
sprejemajo delničarji s 3/4 večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala. Pravico do glasovanja imajo delničarji, ki so
imetniki navadnih delnic z oznako C in G.
Delničarji, ki so svojo udeležbo najavili 3
dni pred skupščino, lahko glasujejo osebno, po pooblaščencu ali zastopniku. Pooblastilo mora biti pisno in dostavljeno upravi
3 dni pred zasedanjem skupščine.
Sejna soba bo odprta 30 minut pred začetkom zasedanja.
Če skupščina ob sklicani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje (drugi
sklic) istega dne ob 13. uri, v istem prosto-

ru. Skupščina bo takrat veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
IGM Zagorje
Industrija gradbenega materiala, d.d.
uprava družbe – direktor
Ob-5641
Na podlagi 14. točke statuta SGP Pomgrad, d.d. in zakona o gospodarskih družbah sklicuje uprava družbe
2. skupščino delničarjev
družbe SGP Pomgrad, d.d., Štefana
Kovača 10, Murska Sobota,
ki bo v četrtek, 17. 9. 1998 ob 12. uri, v
prostorih kavarne hotela Diana, Slovenska
ulica 52, Murska Sobota.
Dnevni red:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine.
Za predsedujočega se imenuje Tadej Ružič, dipl. jur.
Za preštevalca glasov se imenujeta Vida
Balažic in Miran Maučec.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar mag.
Andrej Rošker.
2. Sprejem letnega poročila za poslovno
leto 1997.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo za poslovno leto 1997 v besedilu, kot
ga je predlagala uprava na podlagi revizorskega mnenja in pozitivnega mnenja nadzornega sveta.
3. Sprejem sklepa o delitvi dobička.
Predlog sklepa: na predlog uprave in nadzornega sveta se dobiček, ustvarjen v poslovnem letu 1997, v višini 40,642.493,63
SIT razporedi v rezerve družbe.
4. Sprejem sprememb in dopolnitev statuta.
Predlog sklepa: sprejme se predlagane
spremembe in dopolnitve statuta v besedilu, kot sta ga predlagala uprava in nadzorni
svet.
5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja za poslovno leto 1998
imenuje predlagana revizijska družba.
6. Sprejem sklepa o razrešitvi članov
nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na podlagi odstopnih izjav in po predlogu nadzornega sveta se razrešijo funkcije naslednji člani nadzornega
sveta:
1. Roman Ratkai,
2. Sandi Toplak,
3. Bojan Žunič.
7. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: po predlogu nadzornega sveta se namesto razrešenih članov imenujejo naslednji člani nadzornega sveta:
1. Jože Horvat,
2. Radoš Lipajne,
3. Nada Urankar.
8. Vprašanja delničarjev.
Pravico do udeležbe in uveljavljanja glasovalne pravice na skupščini imajo delničarji, zakoniti zastopniki in pooblaščenci, ki
se pisno prijavijo na sedežu družbe najkasneje 3 dni pred skupščino in ki so vpisani v
delniško knjigo na dan 14. 9. 1998.
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Morebitni nasprotni predlogi morajo biti
podani v pisni obliki z obrazložitvijo na sedež družbe v sedmih dneh po objavi tega
sklica.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
v istih prostorih, ob 13. uri, ko bo skupščina sklepčna ne glede na višino zastopanega kapitala.
Delovno gradivo bo na vpogled na sedežu družbe vsak delovni dan od 9. do 14.
ure.
SGP Pomgrad, d.d.
uprava
Št. 9/2-115/98
Ob-5642
Na podlagi 7.2. točke sedmega poglavja statuta delniške družbe Konstruktor, splošno gradbeno podjetje, d.d., Maribor, Sernčeva ul. 8 in v skladu z določbami zakona o
gospodarskih družbah, uprava družbe sklicuje
2. skupščino
delniške družbe SGP Konstruktor, d.d.,
ki bo v četrtek, 17. 9. 1998, na sedežu
družbe, Sernčeva ul. 8, Maribor, s pričetkom ob 11. uri, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, izvoli predsedujočega skupščine in verifikacijsko komisijo v sestavi predsednika in dveh preštevalcev glasov. Seji
bo prisostvoval vabljeni notar Stanislav Bohinc.
2. Obravnava in sprejem letnega poročila uprave za poslovno leto 1997, skupaj z
revizijskim mnenjem in mnenjem nadzornega sveta.
Predlog sklepa: sprejme se predlagano
letno poročilo za leto 1997, skupaj z revizijskim mnenjem in mnenjem nadzornega sveta.
3. Sprejem sklepa o pokrivanju izgube
za poslovno leto 1997.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejme predlagani sklep o pokrivanju izgube za leto 1997 v višini 608,706.663,20
SIT. Izguba se pokrije iz ustvarjenih rezerv
nad 10% osnovnega kapitala.
4. Imenovanje revizorja za leto 1998.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za leto 1998 za pooblaščeno revizijsko družbo imenuje Deloitte & Touche,
d.o.o., revizija in svetovanje, Dunajska 22,
Ljubljana.
5. Obvestilo o spremembi člana nadzornega sveta – predstavnika delavcev.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
zamenjavo člana nadzornega sveta – predstavnika delavcev Marijana Volmajerja z Bojanom Toplakom.
6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
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njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno
prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko
dostavijo družbi tako, da jo ta prejme najkasneje 3 dni pred sejo skupščine.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine, in sicer najmanj 1 uro pred 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 dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Gradivo za skupščino bo na vpogled vsak
dan od 14. 8. 1998 do 17. 9. 1998, v pravni službi družbe.
Delničarje prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi družbe v sedmih dneh od objave sklica.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 12. uri. V tem primeru bo
skupščina sklepčna, ne glede na višino zastopanega kapitala.
SGP Konstruktor, d.d.,
uprava družbe
Ob-5643
Na podlagi 7.3. točke statuta družbe Križevske opekarne, d.d., Boreci 49, Križevci
pri Ljutomeru, sklicujem
4. redno sejo skupščine
delniške družbe Križevske opekarne,
d.d.,
ki bo 16. 9. 1998 ob 12.30, v sejni sobi
upravne stavbe družbe v Borecih 49, Križevci pri Ljutomeru.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in predhodna
ugotovitev sklepčnosti.
Uprava otvori skupščino in ugotovi, da je
na skupščini zastopanih toliko delnic, da
skupščina lahko zaseda.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: skupščina izvoli delovne
organe po predlogu uprave.
3. Obravnava in sprejem letnega poročila za leto 1997.
Predlog sklepa: sprejme se poslovno poročilo za leto 1997 po predlogu uprave,
mnenju nadzornega sveta in mnenjem revizorja.
4. Odločanje o uporabi dobička za leto
1997.
Predlog sklepa: sprejme se predlagana
uporaba dobička za leto 1997 po predlogu
uprave in mnenjem nadzornega sveta.
5. Povečanje osnovnega kapitala z izdajo novih delnic ter izključitev prednostne pravice dosedanjih delničarjev.
Predlog sklepa:
1. Osnovni kapital družbe Križevske
opekarne, d.d., Boreci 49, Križevci pri Ljutomeru, se poveča s 461,697.000 SIT na
1.284,697.000 SIT. Za povečanje osnovnega kapitala se izda 823.000 novih navadnih (rednih) imenskih delnic po nominalni
vrednosti 1.000 SIT za eno delnico, kar
pomeni, da je skupna nominalna vrednost
celotne izdaje delnic 823,000.000 SIT.
Prodajna cena ene delnice je
1.705,72 SIT, kar pomeni, da skupna pro-
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dajna vrednost celotne izdaje 823.000 delnic znaša 1.403,807.560 SIT.
Vplačani znesek nad nominalno vrednostjo delnic v celoti povečuje celotni kapital kot vplačani presežek kapitala v višini
580,807.560 SIT.
2. Delnice te izdaje so navadne (redne) in glasijo na ime, izdajo pa se v nematerializirani obliki z oznako G.
3. Vse delnice te izdaje predstavljajo
en razred. Celotna izdaja predstavlja zaprto
izdajo po določbah 5. člena zakona o trgu
vrednostnih papirjev (Ur. l. RS, št. 6/94 in
68/96) in je tako namenjena največ 30 vnaprej znanim kupcem, ki se zavežejo, da bodo odkupili celotno izdajo delnic.
4. Vsaka delnica daje delničarju enake pravice kot delnice prejšnje izdaje. Ena
delnica daje imetniku pravico do enega glasu pri upravljanju na skupščini družbe in
pravico do dividende v skladu s sklepom
skupščine družbe od prvega polnega leta
poslovanja družbe s povečanim kapitalom
po tej izdaji in pravico do ustreznega dela
preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe.
5. Na podlagi določil tretjega odstavka
313. člena zakona o gospodarskih družbah
in v skladu s tretjim odstavkom 4.13. točke
statuta Križevske opekarne, d.d., se v celoti
izključi prednostna pravica dosedanjih delničarjev do vpisa novih delnic te izdaje.
6. Ponudba delnic se opravi v 30
dneh po sprejetju tega sklepa na skupščini
in na način, opredeljen v drugi alinei prvega
odstavka 5. člena zakona o trgu vrednostnih papirjev tako, da se delnice ponudijo
največ 30 vnaprej znanim kupcem, ki podajo izjavo, da bodo vpisali in vplačali celotno
izdajo delnic.
Vpis in plačilo delnic bodo lahko izvedli kupci, ki bodo predhodno podpisali
nepreklicno zavezo o nakupu delnic s tem,
da je teh kupcev lahko skupaj največ 30.
7. Delnice se vpisujejo na sedežu
družbe od 1. 10. 1998 do 30. 10. 1998 in
vplačajo v roku 15 dni od dneva vpisa na
žiro račun družbe.
V primeru, da delničarji ne bi vplačali
vpisanih delnic v skladu s predhodnim odstavkom, bodo morali za čas zamude plačila plačati zamudne obresti v višini zakonsko
določene zamudne obrestne mere.
V primeru, da v roku iz prvega odstavka ne bodo vpisane in vplačane vse delnice
te izdaje, bo nadzorni svet Križevske opekarne, d.d., sprejel ugotovitveni sklep, da
nova izdaja delnic ni uspela. V tem primeru
se vplačnikom v roku 60 dni od ugotovitve
neuspešnosti vrnejo vplačana denarna
sredstva revalorizirana s stopnjo rasti cen
na drobno v Republiki Sloveniji v preteklem
mesecu povečana za 5% točk na leto.
8. Delnice se morajo v celoti vplačati
v denarju.
9. Delnice morajo biti v celoti vplačane pred vpisom povečanja osnovnega kapitala v sodni register.
10. Delnice so prenosljive po določbah 5. in 8. člena zakona o trgu vrednostnih
papirjev (Ur. l. RS, št. 6/94 in 68/96).
11. Izdajatelj bo za vplačane delnice
v 30 dneh po zaključeni prodaji predal začasnice oziroma potrdila o lastništvu novih
delnic družbe Križevske opekarne, d.d.
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12. Nadzorni svet družbe Križevske
opekarne, d.d., bo sprejel ugotovitveni
sklep, da je prodaja novih delnic uspela, ko
bo prodana celotna izdaja delnic.
13. Glede določil, ki jih ureja ta sklep,
se uporabljajo določila statuta družbe Križevske opekarne, d.d.
14. Skupščina pooblašča nadzorni
svet družbe, da v skladu s tem sklepom
po potrebi sprejme potrebne sklepe, s
katerimi podrobneje uredi postopke in pogoje v zvezi z izdajo in prodajo te emisije,
ki so potrebni za uspešno realizacijo tega
sklepa.
15. Skupščina prenaša pooblastilo za
spremembo statuta, ki zadeva uskladitev
njegovega besedila s tem sklepom sprejetimi odločitvami na nadzorni svet družbe.
6. Imenovanje revizorja za revizijo računovodskih izkazov.
Predlog sklepa: skupščina imenuje za
revizijo letnih računovodskih izkazov za poslovno leto 1998 predlagano revizijsko družbo.
7. Vprašanja, pobude in predlogi delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Delničarji ali njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki imajo namen udeležiti se zasedanja skupščine, morajo svojo navzočnost
najaviti upravi družbe najpozneje tri dni pred
zasedanjem skupščine.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino pisno prijavijo v sprejemni pisarni skupščine pred začetkom zasedanja,
kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli ustrezno gradivo.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem na sedežu družbe vsak delovni dan med 10. in 13. uro.
Morebitne nasprotne predloge morajo
delničarji poslati upravi družbe v pisni obliki
in utemeljitvijo v roku 7 dni od dneva objave
sklica skupščine.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se počaka pol ure, nato pa se
skupščina ponovno sestane. V tem primeru
je skupščina sklepčna ne glede na število
prisotnih delnic.
Križevske opekarne, d.d.
direktor
Ob-5644
Skladno z določili 29. člena statuta delniške družbe TP Prehrana, družbe za trgovino in storitve in v skladu z določbami zakona o gospodarskih družbah sklicujem
2. skupščino
družbe TP Prehrana, d.d.,
ki bo v torek, dne 15. septembra 1998
ob 12. uri na sedežu družbe, Kardeljeva
59, Maribor, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa: ugotovi se navzočnost
in sprejme se predlagani dnevni red.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: imenuje se predsednik
skupščine, dva preštevalca glasov in notar.
3. Sprejem poročila o poslovanju družbe TP Prehrana za leto 1997 z mnenjem
revizorja in nadzornega sveta družbe.
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Predlog sklepa: sprejme se predlagano
poročilo o poslovanju družbe TP Prehrana
za leto 1997.
4. Sklep o ugotovitvi in razporeditvi dobička za leto 1997.
Predlog sklepa: dobiček za leto 1997 v
višini 19,543.000 SIT in dobiček iz preteklih let v višini 11,399.000 SIT ostane nerazporejen.
5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
1998.
Predlog sklepa: skupščina imenuje za
revizorja pooblaščeno revizijsko družbo Valuta.
6. Razrešitev nadzornega sveta in imenovanje novega nadzornega sveta.
Predlog sklepa: razreši se nadzorni svet
družbe.
Predlog sklepa: sprejme se predlog o
imenovanju nadzornega sveta.
7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini:
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.
Prijava udeležbe na skupščini:
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno
prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko
dostavijo družbi tako, da jo ta prejme najkasneje 3 dni pred sejo skupščine.
Pozivamo udeležence, da se po prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine in sicer najmanj 1 uro pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
potrdili svojo prisotnost.
Gradivo za skupščino bo na vpogled vsak
delovni dan v upravi družbe, pri Dejanu Petkoviču (soba št. 13) od 10. do 12. ure.
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi družbe v sedmih dneh od objave sklica.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, nastopi polurni odmor, po katerem se skupščina zopet sestane. V tem primeru je skupščina sklepčna, ne glede na
višino zastopanega kapitala.
TP Prehrana
uprava družbe
Ob-5647
Na podlagi 7.3. točke statuta družbe
Vegrad d.d. Gradbeno industrijsko podjetje, Velenje, Prešernova 9/a, začasna uprava družbe vabi delničarje na
1. redno sejo skupščine
Vegrad, d.d., Gradbeno industrijsko
podjetje, Velenje, Prešernova 9/a,
ki bo v sredo, 16. 9. 1998 ob 10. uri v
Glasbeni šoli Fran Korun – Koželjski v Velenju, Jenkova cesta 4.
Dnevni red
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in začasnega nadzornega sveta se
za predsednika skupščine imenuje Leonardo F. Peklar, za preštevalca glasov pa Mat-

jaž Logar in Matjaž Košir. Skupščini bo prisostvoval notar Avgust Ribič.
3. Sprejem poslovnika o delu skupščine.
Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in začasnega nadzornega sveta se
sprejme Poslovnik o delu skupščine v predloženem besedilu.
4. Seznanitev s potekom lastninskega
preoblikovanja podjetja.
5. Seznanitev s poslovnimi rezultati za
obdobje 1993 do 1996 ter sprejem letnega poročila za leto 1997.
Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in ob pozitivnem mnenju začasnega
nadzornega sveta skupščina sprejme letno
poročilo uprave za leto 1997 v predloženem besedilu.
6. Sprejem sklepa o delitvi dobička za
obdobje 1993-1997.
Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in ob pozitivnem mnenju začasnega
nadzornega sveta skupščina sprejme sklep
o delitvi dobička v naslednjem besedilu:
Doseženi dobiček v letih 1993 do 1997
v višini 316,850.000 SIT se deli za:
1. Dividende: 25% ali 79,212.500
SIT,
2. Rezerve
družbe:
75%
ali
237,637.500 SIT.
7. Obravnava in sprejem sklepa o oblikovanju sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in začasnega nadzornega sveta družba oblikuje sklad lastnih delnic za namene
po 240. členu ZGD, iz prostih rezerv družbe.
Nadzorni svet družbe lahko na predlog
uprave sprejme pravila poslovanja s skladom lastnih delnic.
8. Imenovanje revizorja družbe za poslovni leti 1998 in 1999.
Predlog sklepa: na predlog začasnega
nadzornega sveta se imenuje revizijska družba Boniteta, d.o.o., Velenje, za poslovni leti
1998 in 1999.
9. Izvolitev nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog začasnega
nadzornega sveta se razrešijo člani začasnega nadzornega sveta in izvolijo naslednji
člani nadzornega sveta:
– štirje člani, predstavniki kapitala
– dva člana, predstavnika delavcev,
vsi za mandatno obdobje 4 let.
10. Določitev sejnin za člane nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in začasnega nadzornega sveta se
določi sejnine članom nadzornega sveta v
višini 30.000 SIT neto za predsednika in
20.000 SIT neto za člana nadzornega sveta.
Opomba
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
zastopniki in njihovi pooblaščenci. Pooblastilo mora biti pisno in dostavljeno Zdravki
Hriberšek-Ladinek vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine in ves čas trajanja shranjeno na sedežu družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in
uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, njihovi pooblaščenci in
zastopniki, ki bodo najkasneje 3 dni pred
sejo skupščine prijavili svojo udeležbo na
sedežu družbe in so vpisani v delniško knji-
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go po stanju zadnjega dne prijave na
skupščino.
Gradivo za skupščino je vsem delničarjem na vpogled vsak delovni dan od 8. do
12. ure na sedežu družbe v Pravno kadrovski službi Vegrad, d.d.
Predlogi delničarjev
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo začasni
upravi v sedmih dneh od objave sklica
skupščine.
Ponovno zasedanje skupščine
V primeru, da skupščina ob napovedani
uri ne bo sklepčna, se skupščina ponovno
sestane pol ure kasneje. V tem primeru je
skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih delnic.
Vegrad, d.d.,
Gradbeno industrijsko podjetje
začasna uprava
Ob-5701
Na podlagi določil Akta o lastninskem
preoblikovanju podjetja Mesarstvo Šentjur,
p.o., Šentjur, in na podlagi določil statuta
družbe Mesarstvo Šentjur, d.d., sklicujem
skupščino
Mesarstvo Šentjur, d.d.,
ki bo v torek 15. septembra 1998 ob
13. uri v veliki dvorani Občine Šentjur pri
Celju (pritličje - levo), Mestni trg 10, Šentjur.
Dnevni red:
1. Otvoritev, predstavitev notarja, seznanitev s seznamom udeležencev in ugotovitev sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: izvoli se delovni predsednik in določi se predlagane preštevalce
glasov.
3. Poslovnik o delu skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se poslovnik o
delu skupščine v predloženem besedilu.
4. Poročilo začasne uprave o poteku
lastninskega preoblikovanja.
Predlog sklepa: potrdi se poročilo o poteku lastninskega preoblikovanja.
5. Letno poročilo družbe Mesarstvo
Šentjur, d.d., za leto 1997.
Predlog sklepa: sprejme se poslovno poročilo družbe Mesarstvo Šentjur, d.d., po
predlogu začasne uprave in mnenju začasnega nadzornega sveta.
6. Sklepanje o ugotovitvi in delitvi čistega dobička in pokrivanju izgube od leta
1993 do 1996 in 1997.
Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in začasnega nadzornega sveta se
sprejme predlog delitve dobička in pokrivanje izgube za leta 1993 do 1996 in 1997.
7. Razrešitev članov začasnega nadzornega sveta in imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina razreši člane
začasnega nadzornega sveta in imenuje
predlagane člane nadzornega sveta.
8. Sprejem sklepa o višini sejnine in nagrad za člane nadzornega sveta in člane
začasnega nadzornega sveta.
Predlog sklepa: sprejme se sklep o
višini sejnine in nagrad za člane nadzornega sveta in člane začasnega nadzornega sveta.

Št.

9. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: imenuje se revizor družbe za leto 1998.
Gradivo k vsem točkam dnevnega reda
je na vpogled v tajništvu direktorja Mesarstvo
Šentjur, d.d., L. Dobrotinška 15, Šentjur,
ob delovnikih med 10. in 12. uro.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki posredovani začasni upravi v
roku sedem dni po objavi tega sklica.
Delničarji in njihovi pooblaščenci morajo
svojo prisotnost na skupščini pisno prijaviti
najmanj 3 dni pred zasedanjem na sedežu
družbe, pooblaščenci pa morajo v istem času oddati pisna pooblastila, ki jih družba
shrani.
Delničarje pozivamo, da pridejo na sejo
uro pred najavljenim začetkom, da bo preverjen pripravljen seznam udeležencev, glede na prijavljeno prisotnost in da bodo prevzeli glasovnice.
V primeru, da skupščina ob napovedanem času ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje, z istim dnevnim redom, istega dne,
v istih prostorih ob 14. uri, na katerem se
bo veljavno odločalo ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Mesarstvo Šentjur, d.d.,
začasna uprava
Št. 25/98
Ob-5702
Uprava družbe LES, trgovina in storitve,
d.d., Rogozniška 4, Ptuj, na predlog PID
Kmečka družba, d.d., Ljubljana, zaradi razširitve dnevnega reda predlaga datum sklica
3. seje skupščine
delniške družbe
Seja bo v petek 18. septembra 1998 ob
9. uri na sedežu družbe na Ptuju, Rogozniška 4.
Dnevni red se razširi na:
7. Spremembe in dopolnitve statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se predlagane spremembe in dopolnitve statuta.
8. Izvolitev nadzornega sveta.
Izvoli se nadzorni svet po predlogu.
9. Določitev sejnine.
Članom nadzornega sveta pripada za
vsako sejo sejnina v tolarski protivrednosti
200 DEM neto, predsedniku nadzornega
sveta pa sejnina za vsako sejo 300 DEM
neto.
V vsem ostalem velja vsebina sklica 3.
seje, objavljena v Uradnem listu RS, št. 54,
dne 31. 7. 1998.
LES, trgovina in storitve, d.d.,
predsednik uprave
Št. 16/98
Ob-5726
Uprava - direktor Povrtnine trgovina, proizvodnja, storitve, d.d., Tržaška cesta 33,
na podlagi statuta Povrtnine, d.d., in zakona
o gospodarskih družbah sklicuje
IV. skupščino
Povrtnine trgovine, proizvodnje,
storitve, d.d.
Skupščina bo v četrtek, dne 3. 9. 1998
ob 10. uri v prostorih Povrtnine trgovina, proizvodnja, storitve, d.d., Maribor, Tržaška c. 33.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev predsednika in dveh preštevalcev glasov.
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Predlog sklepa: na predlog uprave se za
predsednico skupščine izvoli Blanka Sterniša, za preštevalki glasov pa Marija Krajnc in
Milena Krajnc.
2. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev
dnevnega reda.
Predlog sklepa: skupščina potrdi predlagani dnevni red po predlogu sklicatelja.
3. Sklepanje o letnem poročilu za poslovno leto 1997.
Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi pozitivnih mnenj nadzornega sveta
in revizorja, skupščina sprejme letno poročilo za poslovno leto 1997.
4. Potrditev finančnega revizorja za leto
1998.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja imenuje pooblaščena
družba za revizijo Auditor, d.o.o., Ptuj.
5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Delničar ali njegov zastopnik se lahko
udeleži skupščine, če svojo udeležbo pisno
prijavi družbi najkasneje tri dni pred sejo
skupščine in če predloži dokazilo o razpolaganju z delnicami družbe Povrtnina, d.d.,
zastopnik pa tudi ustrezno pooblastilo.
Kolikor skupščina ob prvem zasedanju
ne doseže sklepčnosti, bo ponovno zasedanje skupščine v četrtek, dne 3. 9. 1998
ob 11. uri.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled od 6. 8. 1998 do 2. 9. 1998 med
10. in 12. uro v tajništvu Povrtnine, d.d.,
Maribor, Tržaška cesta 33.
Povrtnina, d.d.,
uprava – direktor
Št. 116
Ob-5758
Uprava delniške družbe na podlagi določb statuta objavlja, da so bili na
3. skupščini
delniške družbe,
ki je bila dne 31. julija 1998 v dvorani
Smelta v Ljubljani, sprejeti naslednji sklepi:
Prvič: od vseh 2,086.301 navadnih delnic družbe so bila v danem roku deponirana
na sedežu družbe potrdila za 1,394.425
delnic, na skupščini pa je bilo ob začetku
zasedanja 1,356.014 navadnih delnic z glasovalno pravico.
Drugič: za predsednika skupščine se imenuje Leonardo F. Peklar, za preštevalca glasov se imenujeta Matjaž Logar in Matjaž Košir.
Tretjič: sprejme se letno poročilo uprave
družbe o poslovanju družbe Petrol, Slovenska naftna družba, d.d., Ljubljana, v poslovnem letu 1997 skupaj z revizorskim mnenjem.
Četrtič: ugotovljeni dobiček družbe za
poslovno
leto
1997
v
znesku
3.236,234.220,10 SIT se razporedi:
a) znesek 1.618,117.110,05 SIT v proste rezerve družbe in
b) znesek 1.618,117.110,05 SIT ostaja nerazporejen.
Dividende delničarjem in udeležba uprave in nadzornega sveta v dobičku za leto
1997 se izplačajo v skupnem znesku
1.614,167.864 SIT iz nerazporejenega čistega dobička preteklih let, ki na dan
31. 12. 1997 znaša 3.020,019.274 SIT.
c) za izplačilo delničarjem v obliki dividend v znesku 750 SIT, bruto na delnico
1,564,725.750 SIT.
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d) upravi kot udeležbo na dobičku bruto
25,552.452 SIT, za izplačilo 9,078.004
SIT, plačljivo v delnicah družbe po povprečni ponderirani vrednosti delnice v letu 1997.
e) članom nadzornega sveta kot udeležbo na dobičku bruto 23,889.662 SIT, za
izplačilo 15,402.339 SIT, plačljivo v delnicah družbe po povprečni ponderirani vrednosti delnice v letu 1997.
Družba bo izplačala dividende najkasneje v 30 dneh po sprejemu sklepa na skupščini, in sicer delničarjem po stanju vpisov v
centralnem registru pri KDD, na dan 3. avgusta 1998 in na način, določen s sklepom
uprave družbe.
Petrol, Slovenska naftna družba, d.d.,
Ljubljana
predsednik uprave
Ob-5698
Uprava družbe Avtotehna Riko, d.d., na
podlagi 52. člena statuta družbe sklicuje
2. zasedanje skupščine
delničarjev delniške družbe Avtotehna
Riko, d.d.,
ki bo v sredo, dne 16. septembra 1998
ob 14. uri v sejni dvorani poslovne stavbe
družbe na Litijski c. 261.
Dnevni red:
1. Izvolitev delovnih teles skupščine
Predlog sklepa št. 1: v delovno predsedstvo 2. zasedanja skupščine delničarjev
Avtotehne Riko, d.d., se izvolijo poleg Jordana Kocjančiča, ki je predsednik po funkciji kot predsednik nadzornega sveta, še:
– Kamnik Ivan – član,
– Klement Roman – član.
V verifikacijsko komisijo 2. zasedanja
skupščine delničarjev Avtotehne Riko, d.d.,
se izvolijo:
– Polona Križaj – predsednica,
– Kapus Aleksander – član,
– Marjeta Frelih – članica.
2. Sprejem letnega poročila
– poročilo uprave – direktorja Avtotehne
Riko, d.d., o poslovanju družbe v letu 1997,
– poročilo nadzornega sveta Avtotehne
Riko, d.d.,
– letni obračun družbe za leto 1997.
Predlog sklepa št. 2: sprejme se letno
poročilo o poslovanju družbe Avtotehna Riko, d.d., v letu 1997. Izguba družbe, ustvarjena v letu 1997, bo pokrita iz tekočega
poslovanja družbe v naslednjih petih letih.
3. Imenovanje pooblaščenega revizorja
Predlog sklepa št. 3: Za pooblaščenega
revizorja letnih računovodskih izkazov za leto 1998 se imenuje družba KPMG Slovenija, d.o.o.
Gradivo s predlogi sklepov bo na vpogled v tajništvu uprave družbe, na Litijski
c. 261, od dneva objave sklica v Uradnem
listu RS dalje, vsak delovni dan med 8. in
13. uro.
Kolikor v napovedanem času skupščina
ne bo sklepčna v skladu s 1. odstavkom
54. člena statuta družbe, bo zasedanje
skupščine istega dne ob 15. uri na istem
kraju, ko bo skupščina v skladu z 2. odstavkom 54. člena statuta družbe veljavno sprejemala odločitve ne glede na število prisotnih glasov.
Za izvajanje pravic na skupščini morajo
delničarji predložiti pred zasedanjem
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skupščine originalno pooblastilo, ki ga prejmejo na svoj naslov po stanju v delniški
knjigi na dan objave sklica skupščine v Uradnem listu RS. Navedeno ne velja v primeru
organiziranega zbiranja pooblastil, za katerega mora pooblaščenec predložiti dokumente v skladu z zakonom o prevzemih (Ur.
l. RS, št. 47/97). Podrobnejša navodila v
zvezi z udeležbo in zastopanjem na skupščini bodo navedena na obrazcu pooblastila.
Avtotehna Riko, d.d.,
uprava – direktor
Ob-5699
Na podlagi 18. člena statuta Zlati Klas
trgovina, d.d., Maribor, Ptujska c. 95, uprava družbe sklicuje
1. redno skupščino
delničarjev Zlati Klas trgovina, d.d.,
Maribor,
ki bo v sredo 16. septembra 1998, ob 10.
uri v upravi družbe v Mariboru, Ptujska c. 95.
Dnevni red:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev predsednika skupščine in dveh preštevalcev glasov.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se imenuje Zvonka Letonja, za preštevalki glasov se imenujeta Vlasta Krajnc in Majda Vučeljič. Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar Andrej Šömen.
2. Imenovanje petnajst-članske komisije
v skladu z 12. členom statuta družbe.
Predlog sklepa uprave družbe in nadzornega sveta:
Za člane petnajst-članske komisije se v
skladu z 12. členom statuta družbe za dobo
štirih let imenujejo:
1. Stepišnik Janko,
2. Voglar Franc,
3. Voršič Srečko,
4. Robar Miroslava,
5. Kenik Anton,
6. Mesner Ida,
7. Kebrič Anka,
8. Čerič Dušan,
9. Petrič Mihael,
10. Grosman Slavko,
11. Ferk Antonija,
12. Rozina Pavlina,
13. Ritlop Ivanka,
14. Kranvogel Darinka,
15. Štrman Marija.
3. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa nadzornega sveta:
Za člane nadzornega sveta za mandatno
dobo štirih let se izvolijo:
1. Stepišnik Janko,
2. Voglar Franc,
3. Voršič Srečko,
4. Kenik Anton,
5. Mesner Ida,
6. Robar Miroslava.
4. Obravnava sprememb statuta družbe.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: sprejmejo se spremembe statuta v
predloženem besedilu.
Gradivo, o katerem odloča skupščina,
vključno z besedilom predlaganih sprememb in dopolnitev statuta, bo delničarjem
na vpogled na sedežu družbe v Mariboru,
Ptujska c. 95, vsak delovni dan, od dneva
objave skupščine pa do vključno dneva zasedanja skupščine, od 8. do 14. ure.

Delničarje, zastopnike in njihove pooblaščence vljudno prosimo, da najkasneje 3
dni pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo svojo udeležbo.
Nasprotni predlogi so lahko le pisni,
obrazloženi in vloženi na sedežu družbe ali
poslani priporočeno po pošti v 7 dneh po
objavi sklica skupščine.
Če je sklic skupščine neuspešen, se
skupščina ponovi istega dne ob 11. uri v
istem prosotoru. Po ponovnem sklicu bo
skupščina odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Zlati Klas trgovina, d.d., Maribor
uprava družbe
Št. 140/98
Ob-5700
Na podlagi 43. člena statuta družbe Naravno zdravilišče Topolšica, d.d., Topolšica
77, sklicujem
1. skupščino
delniške družbe Naravno zdravilišče
Topolšica, d.d.,
ki bo v četrtek, 17. 9. 1998 ob 11. uri
na sedežu družbe v seminarski dvorani hotela Vesna.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev navzočnosti.
2. Imenovanje delovnih teles skupščine
(predsednik, dva preštevalca) in predstavitev notarja.
Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in začasnega nadzornega sveta
skupščina imenuje za predsednika skupščine Danico Klemenc, dipl. jur., za preštevalca glasov pa Ireno Žgank in Jožico Šimek.
Seji prisostvuje vabljeni notar Avgust Ribič.
3. Sprejem poslovnika o delu skupščine.
Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in začasnega nadzornega sveta
skupščina sprejme poslovnik o delu
skupščine v predlaganem besedilu.
4. Seznanitev s poročilom o lastninskem
preoblikovanju zdravilišča.
5. Seznanitev s poslovanjem družbe od
1. 1. 1993 do 31. 12. 1996 in sprejem
sklepa o pokrivanju izgube oziroma delitvi
dobička za to obdobje.
Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in ob pozitivnem mnenju začasnega
nadzornega sveta se izguba v letih 1993 in
1995, ki znaša skupaj z revalorizacijo do
31. 12. 1996 74,977.367,93 SIT, pokrije
iz dobička, ki znaša v letih 1994 in 1996
skupaj z revalorizacijo do 31. 12. 1997
75,080.497,27 SIT. Ostanek dobička v višini 103.129,34 SIT ostane nerazporejen.
6. Sprejem poslovnega poročila za leto
1997.
Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in ob pozitivnem mnenju začasnega
nadzornega sveta skupščina sprejme predlagano poslovno poročilo za leto 1997.
7. Obravnava in sprejem sklepa o razporeditvi dobička iz leta 1997.
Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in ob pozitivnem mnenju začasnega
nadzornega sveta ostane dobiček iz leta
1997, v višini 3,888.771,07 SIT, nerazporejen.
8. Imenovanje revizorja za poslovno leto
1998.
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Predlog sklepa: na predlog začasnega
nadzornega sveta skupščina družbe imenuje za revizorja pooblaščeno revizijsko družbo EBIT, d.o.o., Velenje, za poslovno leto
1998.
9. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.
Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in začasnega nadzornega sveta
skupščina družbe sprejme spremembe in
dopolnitve statuta družbe v predlaganem besedilu.
10. Razrešitev začasnega nadzornega
sveta in imenovanje nadzornega sveta
družbe.
Predlog sklepa: na predlog začasnega
nadzornega sveta se razrešijo člani začasnega nadzornega sveta in skupščina družbe imenuje nadzorni svet v sestavi:
– Alojz Ješelnik,
– Stane Žigon,
– Gorazd Krnc.
Skupščina je seznanjena s tem, da je
svet delavcev imenoval v nadzorni svet dva
člana.
11. Določitev višine sejnin za člane nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in začasnega nadzornega sveta
se predsedniku nadzornega sveta določi
sejnina v višini 40.000 SIT neto, članom
nadzornega sveta pa v višini 30.000 SIT
neto.
Udeležba na skupščini:
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.
Prijava udleežbe na skupščini:
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno
prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko
dostavijo družbi tako, da jo ta prejme najkasneje 3 dni pred sejo skupščine. Pozivamo udeležence, da se ob prihodu na
skupščino prijavijo v tajništvu družbe najmanj eno uro pred pričetkom zasedanja
skupščine, kjer bodo s podpisom potrdili
svojo prisotnost.
Gradivo za skupščino bo na vpogled vsak
delovni dan v upravi družbe od 10. do 12.
ure.
Delničarji lahko svoje nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda
pisno sporočijo upravi družbe v sedmih
dneh od objave sklica.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje na istem mestu čez eno
uro. V tem primeru bo skupščina veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
kapitala.
Naravno zdravilišče Topolšica, d.d.,
začasna uprava
Ob-5763
Uprava Volksbank, d.d., na podlagi 16. in
17. člena statuta Volksbank, d.d., sklicuje
13. redno skupščino
Volksbank, d.d.,
ki bo v petek, 18. septembra 1998, ob
13. uri, v hotelu Austrotel (dvorana Drava),
Miklošičeva 9, Ljubljana.

Št.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: izvolijo se delovna telesa v skladu s poslovnikom skupščine.
2. Imenovanje revizorja za leto 1998.
Predlog sklepa: skupščina banke imenuje revizorja za leto 1998 revizijsko hišo
Deloitte & Touche, d.o.o.
Delničarji bodo na 13. redni skupščini
Voksbank, d.d., odločali o objavljenem
predlogu dnevnega reda.
Skupščine Volksbank, d.d., se lahko
udeležijo vsi delničarji banke. Do glasovanja so upravičeni delničarji, imetniki navadnih delnic, ki so bili vpisani v delniško knjigo
na dan 15. 9. 1998 in ostanejo vpisani do
konca skupščine.
Delničarji, ki jih predstavljajo njihovi
pooblaščenci ali zakoniti zastopniki, predložijo pred začetkom skupščine veljavno
pooblastilo.
Gradivo za skupščino banke s predlogom
sklepa je delničarjem na vpogled na sedežu
Volksbank, d.d., Miklošičeva 30, Ljubljana,
vsak delovni dan od 9. do 12. ure.
Volksbank, d.d.
uprava

Objave
po 42. členu zakona
o javnih glasilih
Ob-5706
Firma: Podjetje za informiranje, Murska Sobota, d.d., Arhitekta Novaka 13,
Murska Sobota.
Matična številka: 5049512.
Davčna številka: 91942608.
Šifra dejavnosti: 120312.
Struktura kapitala: zaposleni, bivši zaposleni in upokojenci 51,5%, IVR, družba
pooblaščenka, d.o.o., Murska Sobota
32,6%, Slovenski odškodninski sklad 10%
in 5,9% lastni sklad delnic.
Uprava: direktorica Irma Benko.
Člani nadzornega sveta: Majda Horvat-Zver – predsednica, Bojan Peček, Ludvik Kovač, Renata Bakan-Ficko, Zdenka Gumilar in Silva Zavašnik.
Podjetje je izdajatelj časopisa Vestnik in
radia Murski val. Oba medija se v glavnem
financirata iz lastnih virov.
V strukturi prihodkov Vestnika predstavlja naročnina 63%, oglasi 35% in 2% ostali
prihodki.
V strukturi prihodkov Murskega vala znašajo prihodki od oglasov 91%, 8% znaša
sofinanciranje in 1% ostali prihodki.
Ob-5707
Ime programa: TV Železniki.
Večinski lastnik: AVAC, d.o.o., Na plavžu 20, Železniki.
Direktor podjetja: Reya Jože.
Viri financiranja: letna dotacija občine
(200.000 SIT) in EPP.
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Ob-5708
Ime javnega glasila: TVM Miklavž.
Vir financiranja: dotacije.
Sedež pravne osebe: Miklavž, Nad izviri 6.
Direktor: Ernest Centrih.
Upravni svet: Štefan Tacer, Dušan Janžek, Dušan Makovec, Ivan Knez, Ivan Pelko, Darko Kaučič.
Ob-5709
Firma pravne osebe: Radio Robin, radijska dejavnost, d.o.o.
Sedež pravne osebe: Tolminskih puntarjev 12, Nova Gorica.
Vir financiranja: ekonomska propaganda
(prodaja reklamnega časa).
Fizične osebe z več kot 10% kapitala v
lasti: Aljoša Gregorič, David Šuligoj, Črtomir Špacapan.
Ob-5711
Firma pravne osebe: TV Robin, televizijska dejavnost, d.o.o.
Sedež pravne osebe: Tolminskih puntarjev 12, Nova Gorica.
Vir financiranja: prodaja reklamnega
časa.
Fizične osebe z več kot 10% kapitala v
lasti: Gorjup Ivan.
Ob-5730
Ime glasila: VI – TEL, podjetje za avdio-video dejavnosti in radiodifuzijo,
d.o.o., Gregorčičeva 13, Dornberk.
Vir financiranja:
– produkcija in predvajanje reklamnih
sporočil,
– produkcija TV oddaj in prispevkov po
naročilu.
Fizične osebe, ki imajo v lasti nad 10%
kapitala in upravljalskih pravic: Ivan Saksida, Zalošče 13, Dornberk, Ivo Šinigoj, Zalošče 30L, Dornberk, Miran Rijavec, Bojana Vodipivca 14, Dornberk.

Razne objave
Ob-5652
Občina Loški Potok, Hrib 102, Loški
Potok, objavlja na podlagi sklepa 1. korespondenčne seje Občinskega sveta z dne
10. 7. 1998
ponovno javno dražbo
za prodajo nepremičnine
1. Predmet prodaje je objekt nekdanje
Zdravstvene postaje Draga v Občini Loški
Potok, stoječ na parceli številka stp 5,
stavbišče v izmeri 3 a 59 m2, ki je pripisana
pri zemljiško knjižnem vložku št. 23 v k. o.
Draga.
2. Javna dražba bo 9. 9. 1998 ob 9. uri
v prostorih Občine Loški Potok, Hrib 102,
Loški Potok.
3. Izklicna cena predmetne nepremičnine je 7,419.566 SIT.
Ostali pogoji:
4. Izklicna cena se dviguje po 50.000
SIT. Kupec, ki bo na dražbi uspel, mora
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kupnino plačati ob podpisu pogodbe. Prostori se prodajo v obstoječem stanju.
5. Na dražbi lahko sodelujejo vse pravne in fizične osebe. Dražitelji, ki so fizične
osebe, morajo pred pričetkom javne dražbe predložiti dokazilo, da so državljani Republike Slovenije, dražitelji, ki so pravne
osebe, pa morajo pred pričetkom dražbe
predložiti overjeno kopijo izpiska iz sodnega registra.
6. Dražitelji so dolžni vplačati varščino v
višini 10% izklicne cene, ki mora biti vplačana najmanj dva dni pred pričetkom dražbe na žiro račun Občine Loški Potok številka 51310-630-12024 pri Agenciji RS za
plačilni promet. Plačilo varščine morajo
dražitelji pred pričetkom javne dražbe dokazati s predložitvijo potrjenega virmanskega naloga ali potrjene položnice o vplačani
varščini.
7. Varščina bo uspešnemu dražitelju vračunana v kupnino, drugim pa bo vrnjena
brezobrestno v roku pet dni po končani
dražbi.
8. Izbrani kupec mora skleniti kupoprodajno pogodbo v petih dneh po dražbi. Če
pogodba v tem roku ni sklenjena, se varščina ne vrne.
9. Dražba je uspešna tudi, če se dražbe
udeleži en ponudnik, ki pravočasno vplača
varščino.
10. Prometni davek, stroške sestave kupoprodajne pogodbe in stroške zemljiškoknjižnega prepisa je dolžan poravnati kupec.
11. Vsa ostala določila, pomembna za
odnose med prodajalcem in kupcem - uspešnim dražiteljem, bodo zajeta v kupoprodajni pogodbi.
Informacije o javni dražbi so možne vsak
delovni dan od 7. do 15. ure na sedežu
Občine Loški Potok ali na lokaciji predmetne nepremičnine, po predhodnem dogovoru z Viljemom Veselom, dipl. inž., tel.
061/867-147.
Občina Loški Potok
Ob-5731
Miran Mladovan iz Nove Gorice, Vinka
Vodopivca 22, kot likvidacijski upravitelj
družbe Marking, Marketing, inženiring Nova
Gorica, d.o.o., s sedežem Gradnikove brigade 61, Nova Gorica, na podlagi sklepa
skupščine družbe in pooblastila iz 381. člena ZGD, pozivam upnike, da prijavijo svoje
terjatve do družbe v roku 30 dni od dneva
objave tega oglasa na moj naslov: Miran
Mladovan (likvidacijski upravitelj), Vinka Vodopivca 22, Nova Gorica.
Marking, Marketing,
inženiring, d.o.o., Nova Gorica
Miran Mladovan
(likvidacijski upravitelj)
Ob-5666
Adriatic, zavarovalna družba, d.d., Koper, preklicuje police stroge evidence
obrazca 1-N, od številke 25141 do 25150.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Bulc Mitja, Selo pri Ihanu 17 A, Domžale, preklicuje priglasitveni list z opravilno
št. 06-0093/94, izdan 25. 2. 1994.
s-57029
Cizerl Ernest, Ob plantaži 26, Limbuš,
preklicuje priglasitveni list št. 064-1973/94,
izdan v Mariboru. m-1549
Hoedlmayr, d.o.o., Leskaškova 2, Ljubljana, preklicuje potrdilo za registracijo vozila –
Berlingo, št. šasije VF7MFLFXF65199967 in
Xsara, št. šasije VF7N1KFXF36349291, ki
sta bili ocarinjeni po ECL 45507/04081998.
s-57217
Hrašovec Jožica, s.p., Zg. Voličina 41,
Voličina, preklicuje reprezentativno obrtno
dovoljenje št. 019887/0487/00-31/1995,
izdala OZS 6. 3. 1995. m-57051
Keramičarstvo Mojzer Miran, s. p, Regentova 10, Maribor, preklicuje štampiljko
pravokotne oblike z vsebino: Keramičarstvo
Mojzer Miran s.p., Regentova 10, 2000 Maribor, telefon 062/303-634. m-1611
Keramičarstvo Mojzer Miran, s. p, Regentova 10, Maribor, preklicuje obrtno dovoljenje
št. 047811/2749/00-74/95.
m-1610
Keramičarstvo Mojzer Miran, s.p., Regentova 10, Maribor, preklicuje priglasitveni list št. 064-0504/94. m-57050
Lilek Iztok, Selnica ob Muri 123, Ceršak,
preklicuje
priglasitveni
list
št. 065-0481/96. m-1602
NEOFORM D.O.O., Parmova 41, Ljubljana, preklicuje delovno dovoljenje
št. 424-6745/98-484, izdano 16. 7. 1998
na ime Aliovski Šaban. s-57047
Porsche Slovenija, d.o.o., Einspielerjeva 6, Ljubljana, preklicuje potrdilo o homologaciji za vozilo SEAT Alhambra 1. 9 TDI,
št. šasije VSSZZZ7MZXV504399, št. motorja AFN643224, št. homologacije
A1024179, izdano 15. 7. 1998. s-57155
Sa & Si, d.o.o., Rozmanova 13, Ljubljana, preklicuje štampiljko pravokotne oblike z vsebino: Sa & Si d.o.o., gradbeništvo in nepremičnine, LJUBLJANA.
s-57069
Splošno zidarstvo Aleš Novak, Vinarje
32, Maribor, preklicuje obrtno dovoljenje
št. 046670/0491/00-74/1995.
m-57080

Izgubljene listine
preklicujejo
Potne listine in osebne izkaznice
Ahačič Marko, Breg 70, Žirovnica, potni list št. AA 266473, izdala UE Jesenice
13. 7. 1992. g-57111
Anderle Sebastjan, Čopova ul. 25, Celje, potni list št. BA 514401, izdala UE Celje 16. 1. 1996. p-57023

Antonič Tatjana, Mladinska 16, Gornja
Radgona, potni list št. BA 29832, izdala UE
Gornja Radgona 3. 6. 1993. p-57017
Antončič Igor, Tribanska c. 2 B, Koper,
potni list št. AA 200914. p-57171
Antončič Marija, Lobetova, Novo mesto,
potni list št. AA 553786. p-57170
Atanasov Vane, Jenkova ulica 8, Kranj,
potni list št. BA 564636, izdala UE Kranj
28. 8. 1996. s-57127
Bergelj Aleš, Ulica pregnancev 13, Ljubljana, potni list št. AA 315750, izdala UE
Ljubljana. s-57027
Bergoč Darjo, Vilharjeva ul. 21, Pivka,
potni list št. AA 233664. p-57158
Bergoč Stegel Majda, Vilharjeva 21, Pivka, potni list št. AA 272968. p-57157
Beseničar Vida Marija, Cesta v Zajčjo
Dobravo 15, Ljubljana, potni list št.
AA530056. s-57304
Boh Peter, Ziherlova 2, Ljubljana, potni
list št. BA 0003353. s-57219
Bone Marija Ivanka, Zg. Duplek 13,
Spodnji Duplek, potni list št. AA 66292,
izdala UE Maribor 20. 2. 1992. p-57014
Bonifer Doroteja, Novo polje c. X/1,
Ljubljana, potni list št. BA 665194, izdala
UE Ljubljana 24. 9. 1997. s-57170
Breitmoser Marjeta, Ringbergstr. 47,
Bad Wiessee, potni list št. AA 253288, izdala UE Tržič 2. 9. 1992. p-57011
Brelih Mirjana, Suha 29, Škofja Loka,
potni list št. BA 158284. s-57302
Brkič Drago, Franca Mlakarja 30, Ljubljana, potni list št. BA 721090. s-57300
Burić Boris, Iršičeva ulica 8, Celje, potni
list št. AA 836586, izdala UE Celje
9. 3. 1993. p-57140
Cimerman Matija, Naklo 4a, Logatec,
potni list št. BA 628282, izdala UE Logatec
19. 5. 1997. s-57172
Čikotić Seumin, Smrekarjeva 42, Izola,
potni list št. BA 577645. p-57174
Djuragič Veselko, Beblerjev trg 1, Ljubljana, potni list št. AA 822992, izdala UE
Ljubljana 9. 3. 1993. s-57038
Dolinar Stanko, potni list št. AA 041879,
izdalo MNZ 20. 3. 1992. p-57031
Domadenik Marija, Fram 133, Fram, potni list št. BA 436619, izdala UE Maribor
21. 2. 1995. p-57132
Drašček Andraž, Cesta gradenj 5, Vrhnika, potni list št. BA 634603. s-57231
Družanović Senada, Rožna dolina c.
XX/20 A, Ljubljana, potni list št. AA 678956.
s-57297
Erman Gregor, Cesta na Ježah 30, Ljubljana, potni list št. AA 943345, izdala UE
Ljubljana 4. 4. 1992. s-57169
Fetahi Azman, Greenwiška c. 10, Maribor, potni list št. BA 503045, izdala UE
Maribor 31. 8. 1995. p-57146
Ferlež Zlatko, Pesnica pri Mariboru 50f,
Pesnica, potni list št. AA 159990, izdala UE
Pesnica 4. 5. 1992. m-1606

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Fijolič Roman, Orešje na Bizeljskem 41,
Bizeljsko, potni list št. BA 121821. s-57233
Fišer Sanja, Medenska 45, Ljubljana,
potni list št. BA 797835, izdala UE Ljubljana 26. 6. 1998. s-57121
Fugina Matej, Gallusovo nabrežje 7,
Ljubljana, potni list št. BA 770041, izdala
UE Ljubljana. s-57044
Gaber Robert, Cerovec 17 a, Šentjur pri
Celju, potni list št. BA 469356, izdala UE
Šentjur pri Celju 6. 6. 1995. p-57020
Glasenčnik Marko, Sp. Razbor 18, Podgorje, potni list št. BA 457444. g-57220
Gregorič Borut, Cankarjeva 11, Nova
Gorica, potni list št. BA 510768. g-57289
Habjan Sebastjan, Glavarjeva 47, Ljubljana, potni list št. BA 587709, izdala UE
Ljubljana. s-57024
Hajrudinovič Elvir, Šutna 31, Kamnik,
potni list št. BA 555360. s-57183
Herceg Martin, Dečno selo 23, Artiče,
potni list št. BA 619254, izdala UE Brežice
14. 5. 1997. p-57022
Horvat Andrej, Str. Makole 5, Makole,
potni list št. AA 557032, izdala UE Slovenska Bistrica 2. 11. 1992. p-57149
Hribar Tomaž, Celovška 264, Ljubljana,
potni list št. AA 247034, izdala UE Ljubljana
24. 6. 1992. s-57109
Hrvić Ramiz, Ulica Lojzeta Hrovata 5,
Kranj, potni list št. BA 157450, izdala UE
Kranj 12. 7. 1993. s-57113
Hudolin Mateja, Endliharjeva 19, Ljubljana, potni list št. BA 478464. s-57255
Iskra Jože, Bevke 67, Vrhnika, potni list
št. BA 214262, izdala UE Vrhnika
6. 12. 1993. s-57173
Ivančič Egon, Zali breg 10a, Nova Gorica, maloobmejno prepustnico AI 62536.
g-57308
Ivančič Egon, Zali Breg 10 A, Nova Gorica, potni list št. AA 983640. g-57309
Ivančič Katja, Zali breg 10 A, Nova Gorica, potni list št. AA 983651. g-57306
Ivančič Katja, Zali breg 10 A, Nova Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI
74640. g-57307
Jamal Naji, Primorska 8, Maribor, potni
list št. BA 536171. p-57181
Janičijević Mojca, Ulica k Studencu 3,
Medvode, potni list št. AA 000870569, izdala UE Ljubljana. s-57021
Jež Emil, Hrašče 13, Podnanos, potni
list št. AA 381607. g-57226
Jelen Jožef Janez, Sotelsko 18, Krško,
potni list št. AA 333787, izdala UE Krško
14. 7. 1992. p-57139
Jelerčič Janez, Čepovan 112, Čepovan,
potni list št. BA 149836. g-57291
Jevtić Melita, Cankarjeva 31a, Radovljica, potni list št. BA 159737, izdala UE Radovljica 14. 10. 1993. g-57106

Št.

Jurak Damir, Majeričeva 4, Maribor, potni list št. AA 241272, izdala UE Maribor
18. 6. 1992. p-57144
Kapič Linda, Jakčeva 2, Ljubljana, potni
list št. BA 841110, izdala UE Ljubljana
24. 7. 1998. s-57056
Kavaš Marjanca, Dolnja Bistrica
št. 143a, Črenšovci, potni list št. BA
192117, izdala UE Lendava. P-57015
Kladnik Dragica, Gotska 7, Ljubljana,
potni list št. BA 314879, izdala UE Ljubljana 22. 3. 1994. s-57158
Kondič Marko, Kolodvorska cesta 23,
Postojna, potni list št. BA 604949, izdala
UE Postojna 28. 5. 1997. p-57147
Kovačič Bojan, Rozmanova 39, Koper,
potni list št. BA 48282. g-57223
Kovačič Maksimiljan, Blaguš 32, Sv. Jurij, potni list št. BA 739954, izdala UE Gornja Radgona 14. 1. 1998. p-57016
Kranjc Maja, Simoničev breg 4, Gornja
Radgona, potni list št. AA 260913. p-57179
Krsmanović Mileta, Archimetova 3, Ljubljana, potni list št. AA 304686, izdala UE
Ljubljana 18. 7. 1992. s-57171
Kuruc Zlatko, Na Golovcu 2, Celje, potni list št. AA 184040, izdala UE Celje
16. 6. 1992. p-57019
Kvržić Anđelko, Toplarniška 13, Ljubljana, potni list št. AA 454642, izdala UE Ljubljana 9. 9. 1992. s-57042
Lah Helena, Šikole 31a, Pragersko, potni list št. BA 687772, izdala UE Ptuj 18. 8.
1997. g-57054
Logar Ljudmila, Malo Polje 9, Col, potni
list št. BA 77351, izdala UE Ajdovščina
30. 6. 1993. g-57110
Logar Urban, Bilečanska 4, Ljubljana,
potni list št. BA 797883, izdala UE Ljubljana. 26. 6. 1998. s-57124
Martinjak Boštjan, Tržaška 204/A, Ljubljana, potni list št. AA 57290. s-57249
Medved Marija, Rožar 12, Črni Kal, potni list št. AA 352995, izdala UE Koper
27. 7. 1992. g-57175
Meglič Gregor, Golnik 115, Kranj, potni
list št. AA 797740. p-57173
Meserko Matjaž, Šmartinska 24, Ljubljana, potni list št. BA 589475. s-57246
Milanič Josip Marjan, Šared 50, Izola, maloobmejno prepustnico št. AI 99634. g-57292
Mlačnik Tanja, Smokuč 63, Žirovnica,
preklic potnega lista objavljen v UL RS,
št. 37/98. p-57180
Modic Gašper Rajko, Iztokova 11, Medvode, potni list št. AA 146216, izdala UE
Ljubljana 13. 5. 1992. s-57061
Mokorel Grega, Glinškova ploščad 8,
Ljubljana, potni list št. AA 823924, s-59051
Naji Majda, Primorska 8, Maribor, potni
list št. AA 612014. p-57182
Nedelko Tatjana, Za vasjo 11, Maribor,
potni list št. AA 123512, izdala UE Maribor
24. 4. 1992. p-57133
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Nesić Ivan, Jenkova c. 9, Velenje, potni
list št. BA 409381, izdala UE Velenje 12. 9.
1994. p-57026
Nikolić Novica, Cesta na Vrtače 3, Velenje, potni list št. BA 162550, izdala UE
Velenje 30. 7. 1993. p-57152
Novakovič Mališa, Grajzerjeva 28, Ljubljana, potni list št. BA 523206, izdala UE
Ljubljana 30. 4. 1996. s-57094
Oblak Marija, Hafnerjevo naselje 1, Škofja Loka, potni list št. AA 655765, izdala UE
Škofja Loka 23. 12. 1992. s-57085
Pavasović Zoran, Goriška 71, Ljubljana,
potni list št. AA 340735. s-57200
Pongrac Goran, Loperšice 47/a, Ormož, potni list št. BA 396393. g-57222
Pozderec Matija, Flandrova 9, Ljubljana,
potni list št. BA 171999, izdala UE Ljubljana 20. 7. 1993. s-57100
Poznič Mateja, Utik 20, Vodice, potni list
št. BA 773893, izdala UE Ljubljana 18. 5.
1998. s-57144
Protić Alenka, Ljubljanska ul. 64, Maribor, potni list št. BA 433826, izdala UE
Maribor 7. 12. 1994. p-57034
Puhalj Elda, Veluščkova 2, Koper, potni
list št. AA 208044, izdala UE Koper
5. 6. 1992. g-57052
Puhalj Elda, Veluščkova ulica 2, Koper,
petletno listino za prehod meje z Italijo št. AI
36671, izdala UE Koper. g-57053
Radaković Miodrag, Pod kostanji 6, Celje, potni list št. BA 107460, izdala UE Celje
30. 6. 1993. p-57142
Raktelj Primož, Sončna pot 23, Portorož, potni list št. AI 100156, izdala UE Piran
10. 7. 1995. g-57176
Reberšak Luka, Ljubljanska 34a, Radovljica, potni list št. BA 0608365, izdala UE
Radovljica 11. 4. 1997. s-57166
Rečnik Gregor, Mestni trg 1, Slovenske Konjice, potni list št. BA 782440, izdala UE Slovenske Konjice 1. 6. 1998.
p-57138
Rušt Primož, V. Vodopivca 67, Nova Gorica, potni list št. AA 551355. g-57293
Salamadija Bojan, Okrogarjeva 5, Celje,
potni list št. BA 683991. p-57178
Sedič Denis, Knezova 18, Ljubljana, potni list št. AA 530033, izdala UE Ljubljana.
s-57152
Sedič Edis, Knezova 18, Ljubljana, potni list št. AA 530034, izdala UE Ljubljana.
s-57151
Sedič Ismeta, Knezova 18, Ljubljana,
potni list št. AA 530345, izdala UE Ljubljana. s-57153
Sedlar Vesna, Obirska 1b, Ljubljana, potni list št. BA 560411, izdala UE Ljubljana
17. 9. 1996. s-57146
Selan Janez, Mavsarjeva 110, Notranje
Gorice, potni list št. BA 799703, izdala UE
Ljubljana 17. 6. 1998. s-57161
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Seliškar Pavla, Komanova 7, Ljubljana,
potni list št. AA 247880. s-57248
Setnikar Marinka, Linhartova 64, Ljubljana, potni list št. BA 376068, izdala UE Ljubljana 21. 7. 1994. s-57092
Sever Janez, Št. Jurij 132, Grosuplje,
potni list št. AA 238871, izdala UE Grosuplje. s-57007
Shkreli Anita, Ločna 14, Novo mesto,
potni list št. AA 993580, izdala UE Novo
mesto 9. 6. 1993. s-57098
Silič Nataša, Cesta na Lenivec 22, Sežana, potni list št. BA 739331, izdala UE
Sežana 8. 4. 1998. p-57012
Simić Borivoje, Škapinova ulica 12, Celje, potni list št. BA 539666, izdala UE Celje
26. 3. 1996. p-57030
Skrbinek Branko, Gregorčičeva 11,
Ljubljana, potni list št. AA 691664. s-57317
Slatinek Danilo, Jocova 53, Maribor, potni list št. AA 390852, izdala UE Maribor
14. 8. 1992. p-57136
Slatinek Katja, Jocova 53, Maribor, potni list št. BA 700067, izdala UE Maribor
8. 8. 1997. p-57135
Slatinek Majda, Jocova 53, Maribor, potni list št. AA 390850, izdala UE Maribor
14. 8. 1992. p-57134
Stančin Petra, Loka pri Framu 10, Fram,
potni list št. BA 371771, izdala UE Maribor.
p-57110
Strah Miran, Ciril Metodov trg 12, Ljubljana, potni list št. AA 109843, izdala UE
Ljubljana 6. 4. 1992. s-57059
Stupar Zoran, Fabianijeva 41, Ljubljana,
potni list št. BA 443840, izdala UE Ljubljana 2. 3. 1995. s-57041
Sulejmanović Almir, Koželjskega 3, Velenje, potni list št. BA 785505. p-57155
Susman Iva, Gradišnikova 8, Borovnica,
potni list št. AA 131632. s-57253
Šplajt Martin, Cankarjeva ul. 13, Celje,
potni list št. BA 307742, izdala UE Celje
23. 12. 1993. p-57145
Štrovs Nina, Chengdujska 6, Ljubljana,
potni list št. BA 814127, izdala UE Ljubljana 8. 7. 1998. s-57107
Šturbej Silvo, Dobovec pri Ponikvi 13,
Šentjur pri Celju, potni list št. BA 272393.
p-57183
Šturm Maja, Zvezda 18, Ljubljana, potni list
št. AA 697005, izdala UE Metlika. s-57178
Šuštar Darja, Kresniške poljane 82, Kresnice, potni list št. AA 669870, izdala UE
Litija 30. 12. 1992. s-57108
Trdin Dominik, Stranska vas 7, Dobrova,
potni list št. BA 681988, izdala UE Ljubljana. s-57018
Usenik Alenka Magdalena, Zapotok 41,
Ig, potni list št. BA 522664. s-57179
Valcl Rajko, Ob gozdu 1, Lenart, potni
list št. BA 11251, izdala UE Lenart.
s-57093
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Veldin Milena, Jelenče 22, Pesnica, potni list št. BA 113896, izdala UE Pesnica
19. 7. 1993. g-57177
Vidovič Natalija, Sedlašek 32 a, Podlehnik, potni list št. BA 344541, izdala UE Ptuj
18. 5. 1994. g-57051
Vodopivec Cveta, Prvačina 233, Dornberk, potni list št. BA 330004, izdala UE
Nova Gorica 31. 5. 1994. g-57117
Vodopivec Cveta, Prvačina 233, Dornberk, prepustnico št. AI 83610, izdala UE
Nova Gorica 26. 1. 1995. g-57118
Vodopivec Marjan, Prvačina 233, Dornberk, prepustnico št. AI 87317, izdala UE
Nova Gorica 28. 3. 1995. g-57115
Vodopivec Marjan, Prvačina 233, Dornberk, potni list št. AA 983028, izdala UE
Nova Gorica 21. 5. 1993. g-57116
Vogrič Ivan, Šentviška gora 18, Slap ob
Idrijci, potni list št. AA 253714, izdala UE
Tolmin 1. 7. 1992. g-57114
Vogrič Matjana, Cigaletova 11, Ljubljana, potni list št. AA 463676, izdala UE Ljubljana. s-57063
Vrbat-Strmecki Jožica, Žibertova 1, Ljubljana, potni list št. AA 598489, izdala UE
Ljubljana. s-57097
Vuga Martina, Lemutova 4, Nova Gorica, potni list št. AA 469158, izdala UE Nova
Gorica 30. 10. 1992. g-57003
Vukelič Gojko, Štefana Kovača 8, Radenci, potni list št. BA 29846, izdala UE
Gornja Radgona 3. 6. 1993. p-57153
Zadnik Darko, Ul. I. celjske čete 23,
Šentjur, potni list št. AA 413623, izdala
UE Šentjur pri Celju 14. 8. 1992.
p-57021
Zadnikar Drago, Cesta Andreja Bitenca
105, Ljubljana, potni list št. AA 819658.
s-57303
Zajec Jera, Gmajna 49, Notranje Gorice, potni list št. BA 731299, izdala UE Ljubljana 14. 1. 1998. s-57159
Zajec Jernej, Gmajna 49, Notranje Gorice, potni list št. BA 706936, izdala UE Ljubljana 15. 10. 1997. s-57162
Zaveršek Boštjan, Erjavčeva 4, Celje,
potni list št. BA 776592. p-57172
Zec Deželak Nataša, Zarnikova 4, Ljubljana, potni list št. BA 666105, izdala UE
Ljubljana 23. 7. 1997. s-57086
Zorc Nives, Gornji trg 18, Ljubljana, potni list št. AA 873105. s-57247
Zorč David, Brdo 44, Bovec, preklic potnega lista št. AA 782047, izdala UE Tolmin,
objavljeno
v
Uradnem
listu
RS
št. 22/98-g-22030. g-57050
Zupančič Bojan, Dedni Dol 17, Višnja
Gora, potni list št. BA 779222, izdala UE
Grosuplje 15. 5. 1998. s-57001
Zupančič Tanja, Ziherlova 18, Ljubljana,
potni list št. AA 57990, izdala UE Ljubljana.
s-57028

Žibert Daniel, Ogrinčeva 7, Ljubljana,
potni list št. BA 411639. s-57287
Žnidar Miha, Klanec 1, Komenda, potni
list št. AA 011425. s-57261
Žonta Zmaga, Grivška pot 3, Ajdovščina, potni list št. AA 381643. g-57224
Žonta Jolanda, Grivška pot 33, Ajdovščina, potni list št. AA 381285. g-57225

Druge listine
Ahačič Marko, Breg 70, Žirovnica, vozniško dovoljenje. g-57122
Alić Elvir, Kalesija Mahala 4, Zvornik,
spričevalo o zaključnem izpitu, izdala Srednja gradbena šola v Ljubljani leta 1992.
s-57251
Anastasov Nežka, Brdnikova 32, Ljubljana, osebno izkaznico ser. št. 14803, izdala
UE Ljubljana. s-57025
Andoljšek Karmen, Srebrniče 19, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 34083. g-57185
Arnuš Branko, Klinetova 8, Maribor, vozniško
dovoljenje,
kat.
BCDEFGH,
št. 34050, izdala UE Maribor. m-1600
Artič Marija, Trlično 9, Rogatec, vozniško dovoljenje, št. 8557. p-57185
Artič Petrina, Log 19, Rogatec, spričevalo 4. letnika Srednje kmetijske in gospodinjske šole Šentjur. g-57284
Babšek Aleš, Šolska ul. 7, Limbuš, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 99760. m-1604
Barukčić Franko, Verovškova ulica 45,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 167319, S 841209, izdala UE Ljubljana. s-57143
Baša Marjana, Potol 8, Dornberk, vozniško dovoljenje, kat. BGH. g-57259
Benetek Silvo, Kačiče Pared 26, Divača, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
580527. p-57176
Benita Jagodnik Tanja, Koseze 55, Ilirska Bistrica, delovno knjižico. g-57076
Bergauer Irena, Vreclova 6, Hoče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 105374, izdala UE Maribor. m-1617
Beznec Peter, Cankarjeva 9, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8483,
izdala UE Ljutomer. p-57038
Bezovšek Nevenka, Perkova 3, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9560,
izdala UE Kamnik. s-57296
Božič Gregor, Janka Mlakarja 1, Maribor, indeks EPF v Mariboru, št. 81507915.
m-1621
Bogataj Rok, Župančičeva 12, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
934261, reg. št. 142995. s-57237
Bokša Srečko, Trgovišče 61, Velika
Nedelja, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. 6796, izdala UE Ormož. s-57004
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Borštnar Mihael, Pod jezom 35, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 66849, S 848597, izdala UE Ljubljana.
s-57032
Boštjančič Erik, Mala Bukovica 35 A,
Ilirska Bistrica, vozniško dovoljenje,
št. 001016086. g-57214
Bratnik Aleš, Zg. Draga 17a, Višnja Gora, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 13714. g-57279
Brkič Drago, Ulica Franca Mlakarja 30,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 813370, št. reg. 152039. s-57299
Brumen Ivan, Sp. Ključarovci 32, Velika
Nedelja, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 3202, izdala UE Ormož. g-57274
Budrinič Dejan, Borova vas 14, Maribor,
indeks št. 81389403, EPF Maribor.
m-1558
Capjak Mirjana, Plešičeva ulica 39, Ljubljana, delovno knjižico. s-57305
Celcer Robert, Vončinova 12, Maribor,
delovno knjižico reg. št. 11094-1997.
m-1620
Cipot Marjan, Vavpotičeva ulica 9, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 11386, izdala UE Kamnik. s-57102
Clemente A., Cankarjeva 26, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH.
g-57313
Colnar Valentina, Kidričeva 8, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 2747,
izdana 3. 1. 1995. m-1596
Cotar Dane, Ljubljanska 25b, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 110830.
m-1555
Cvikl Andrej, Jenkova 42 c, Maribor, delovno knjižico reg. št. 10196-1997. m-1548
Časar Žarko, Fokovci 32a, Fokovci, delovno knjižico zap. št. 52503, 22918, izdana dne 8. 4. 1983. p-57036
Černelč Andrej Antonijo, Ples 5a, Bistrica ob Sotli, spričevalo 4. letnika GCC.
p-57006
Černigoj Marjana, Pod gričem 19, Nova
Gorica, listino. g-57295
Černivec Matija, Ulica Metoda Mikuža
18, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 321410, reg. št. 188167.
s-57182
Črnčec Jasna, Malna 46/a, Jurovski dol,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
000199158, izdala UE Lenart. m-1559
Čučkin Martin, Povšetova ulica 57, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
687025, reg. št. 99438. s-57216
Derganc Tomaž, Šarhova ulica 2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 182247, S 1014742, izdala UE Ljubljana. s-57040
Dević Milorad, Seškova cesta 2, Medvode, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
690277, št. reg. 196099. s-57311

Št.

Dojčinov Zorančo, Obrtniška 18, Koper,
delovno knjižico. g-57083
Dolen Majda, Grašičeva 1a, Radomlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 485916.
g-57188
Dolenšek Mihael, Draga pri Šentrupertu
33, Šentrupert, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 992149, reg. št. 8788. s-57205
Dolgan Ana, Prem 44, Prem, spričevalo.
p-57008
Dolinšek Andrej, Pivola 16, Hoče, vozniško dovoljenje kat. BGH, št. 73141, izdala UE Maribor 26. 8. 1992. m-1597
Dolinšek Ljubica, Staneta Severja 11,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 50163, izdala UE Maribor. m-1581
Drame Marija, Ptujska 111, Pragersko,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7202,
izdala UE Maribor. m-1573
Drašler Vanja, Čebelarska ul. 2, Radizel, Orehova vas, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 113049. m-1591
Drašček Andraž, C. Gradenj 5, Vrhnika,
vozniško
dovoljenje,
kat.
ABFGH,
št. 11429. s-57312
Dreven Antun, Ulica solidarnosti 2, Litija,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S
995555. s-57240
Durič Vesna, Sneberska cesta 118 A,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1002869, reg. št. 198506. s-57238
Eržen Miha, Obirska ulica 15, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 212809,
S 1103455, izdala UE Ljubljana. s-57165
Esih Teodora, Betnavska 127, Maribor,
spričevalo 4. letnika Srednje Tekstilne šole
v Mariboru. m-1570
Fabinc Ivanović Lahorka, Ul. bratov Učakar 22, Ljubljana, spričevalo 4. letnika Gimnazije Šentvid, izdano leta 1998. s-57008
Fajdiga Andrej, Sobrače 4, Šentvid pri
Stični, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
S 404073. s-57204
Feher Horvath Alexandra, Tomšičeva 2,
Lendava, delovno knjižico zap. št. 230, ser.
št. A 0180535, izdala UE Lendava.
p-57024
Ferfila Robert, Senožeče 68, Senožeče, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 9852, izdala UE Sežana. g-57276
Ferle Mihaela, Zagrad 13, Radeče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8164.
p-57177
Ferlež Zlatko, Pesnica pri Mariboru 50f,
Pesnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 8875, izdala UE Pesnica. m-1605
Filej Jasmina, Pod kostanji 2, Celje, spričevalo 3. letnika Srednje šole za gostinstvo
in turizem v Celju, izdano leta 1997.
m-1531
Filip Željko, Viška cesta 49a, Ljubljana,
zavarovalno polico št. 600002, izdala Zavarovalnica Tilia. s-57033
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Finžgar Damjan, Zvezna 37, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 111634,
izdala UE Maribor. m-1536
Franko Martin, Triglavska ulica 30 E,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. S 841459, reg. št. 74444. s-57221
Furlan Luka, Vipavska c. 14a, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. GH. g-57084
Gantar Marjeta, Podlubnik 162, Škofja
Loka, obvezno zavarovanje št. 0531588, izdala Zavarovalnica Tilia, d.d., Novo mesto.
g-57065
Gavranić Nedeljko, Grablovičeva ulica
40, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 632469, reg. št. 189425.
s-57196
Gazvoda Dragoslav, Prušnikova 64,
Ljubljana, delovno knjižico. s-57031
Geržina Metka, Studenec 14, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9648,
izdala UE Postojna. g-57075
Gerbec Igor, Staneta Severja 8, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 37839, izdala UE Maribor. m-1583
Gobec Cvetka, Ul. Kozjanskega odreda
19, Rogaška Slatina, delovno knjižico.
p-57175
Gobec Milan, Polzela 197/a, Polzela,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 25538,
izdala UE Žalec. p-57025
Gobec Verica, Mladinska ul. 27, Vuzenica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 5565, izdala UE Radlje ob Dravi.
p-57137
Gomizelj Vida, Ilirska ulica 6, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije Ajdovščina, izdano leta 1970. s-57119
Gorenc Jože, Gornji Lenart 56, Brežice,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEF, št. 1070.
p-57184
Gorenšek Sabina, Lipa 33, Frankolovo,
spričevalo 1. letnika-poklic šivilja-krojač, izdano leta 1997. g-57130
Gostečnik Janez, Naklo 25, Logatec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 3335,
S266422, izdala UE Logatec. s-57064
Gregorič Bruno, Kidričeva 25/a, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH.
g-57263
Gros Poljanka, Vratji vrh 16, Apače, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 12984.
g-57272
Gumilar Bojan, Regentova 11, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 80937.
m-1569
Gungl Maksimiljan, Sp. Velka 104, Zgornja Velka, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 5258. m-1560
Gurbaj Ivica, Hoška ul. 14, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 99419, izdala UE Maribor. m-1575
Guček Mojca, Lažišče 61a, Dobje pri
Planini, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
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nje gostinske šole v Celju št. 835, izdano
leta 1995. m-1574
Habič Ž., Cesta 27. aprila 65, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S000185165. g-57294
Hafner Valter, Sejmiška 17, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 25265,
ser. št. S 000085072, izdala UE Domžale.
s-57035
Hajnžič Kristina, Cafova 2, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu Trgovske šole v
Mariboru, izdano leta 1980. m-1603
Harb Igor, Ul. talcev 49, Miklavž, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 109814, izdala UE Maribor. m-1535
Hasić Ermina, Prisoje 4, Koper, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 25899. p-57002
Hauptman Andrej, Nad čreto 4, Kamnica, vozniško dovoljenje, kat. ABCFHG, izdala UE Maribor, št. 54024. m-1595
Hojnik Peter, Bresterniška ul. 111, Kamnica, zavarovalno polico št. 0576740, izdala Zavarovalna družba Adriatic. s-57043
Hozjan Marjan, Ženik 49, Sv. Jurij, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. 6816, izdala UE Gornja Radgona. g-57129
Hrastnik Milan, Glinškova 11, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 60361,
izdala UE Maribor. m-1589
Hribar Stojan, Prešernova 7, Ljubljana,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolnov, št. 02/13-1863/95. s-57310
Hrnaut Hasan, Markova 33, Bertoki,
6000 Koper, vozniško dovoljenje. g-57074
Hudoklin Dominik, Ob Težki vodi 15, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 21154. g-57090
Ibraimov Muhamed, Cesta 6. maja 9,
Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 10096. s-57282
Ilič Milan, Jurčičeva 12, Novo mesto,
izkaznico vojnega veterana št. 020848, izdana 20. 7. 1997. g-57010
Intihar Davor, Sinja Gorica 24, Cerknica, študentsko izkaznico, št. 08001416.
s-57288
Irgolič Jože, Vukovski dol 34a, Jarenina,
plovno
dovoljenje
KP
3404,
št. 02/03-4035/95 z dne 17. 8. 1995.
m-1613
Ivanović Anka, Opekarniška 12 D, Celje,
vozniško dovoljenje, št. 23557. p-57160
Ivanović Milenko, Opekarniška 12 D,
Celje, vozniško dovoljenje, št. 11282.
p-57161
Jagodic Danielle, Posavskega ulica 26,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 483547, št. reg. 194756. s-57290
Jaklič Aleš, Lošca 26, Vrhnika, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 6218. s-57212
Jaklič Franci, Pavšičeva ulica 4, Logatec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
534429, št. reg. 3461. s-57278
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Jakšič Željko, Žibernik 28 A, Rogaška
Slatina, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. 11727. p-57154
Janežič Barbara, Pod strahom 16, Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 180359, S 445077, izdala UE Ljubljana. s-57156
Janežič Ciril, Zgornje Vodale 1, Tržišče,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 6050,
izdala UE Sevnica. p-57131
Janežič Tomaž, Pijava Gorica 202, Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
893315. s-57265
Jarc Fredi, Ob Blažovnici 33, Limbuš,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 103571,
izdala SO Maribor. m-1571
Jašari Pretnar Minira, Vurnikova ulica 8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1106541, št. reg. 161670. s-57301
Jenko Tomaž, Mavčiče 5, Mavčiče, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. 29614,
S 359415, izdala UE Kranj. g-57138
Jerala Franc, Samotorica 8, Horjul, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 185399, S
216872, izdala UE Ljubljana. s-57101
Jerele Alenka, Dol. Gradišče 7, Šentjernej, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 30218. g-57213
Jerič David, Sokolska ul. 6, Mirna, zavarovalno polico, št. SLV 143769, izdala Slovenica Nova Gorica. s-57193
Jerončič Danijel, Grajska 14, Kanal, vozniško dovoljenje, kat. BGH. g-57258
Jesenek Davorin, Javornik 40, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 12342, izdala UE Ravne na Koroškem.
g-57068
Jugovac Sandi, Veluščkova 2, Izola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10403, izdala UE Izola. g-57203
Jurič Vid, Strossmayerjeva 11, Maribor,
vozniško
dovoljenje,
kat.
ABFGH,
št. 60646, izdala UE Maribor. m-1554
Kamenik David, Legen 23, Šmartno, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 10026, izdala UE Slovenj Gradec. g-57271
Kanus Primož, Ograde 16, Stari trg pri
Ložu, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 9726, izdala UE Cerknica. s-57128
Kavalar Ciril, Moste 77, Žirovnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 2064, izdala UE Jesenice. g-57140
Kavčič Bojan, Cankarjeva 2, Tolmin, vozniško dovoljenje, št. S 834486, izdala UE
Tolmin. g-57254
Kavčič Suzana, Kozlovičeva 31, Koper,
potrdilo-M delnice št. 011-55083. g-57132
Kek Janko, Ižanska cesta 410, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10067, S
110233, izdala UE Vrhnika. s-56037
Kenig Gašper, Zg. Pirniče 71b, Medvode, zavarovalno polico, št. 567390, izdala
Zavarovalnica Tilia. s-57286

Kenig Rastko, Glavarjeva ulica 49, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
št. S 972035, št. reg. 88469. s-57285
Kikelj Dolgan Nada, Koblarjeva ulica 17,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 000107167, S 1164144, izdala UE
Ljubljana. s-57034
Klančnik Zoran, Morje 79, Fram, delovno knjižico. m-1614
Klopčič Bojan, Na griču 45, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 72594,
izdala UE Maribor. m-1584
Kožel Gorazd, Kurirčkova 16, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 72063,
izdala UE Maribor. m-1556
Koželj Boštjan, Ljubljanska 46, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 21549.
p-57165
Kocjančič Pavel, Velike Loče 17, Materija, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 12690. g-57191
Kofol Valter, Kortine 14, Črni Kal, spričevala Srednje tehnične in naravoslovne šole v Postojni, šolska leta 1991/92,
1992/93 in 1993/94. g-57277
Kolarič Simona, Zgornje Partinje 21, Jurovski dol, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 10297. m-1618
Kolenc Srečko, Ul. gorenjskega odreda
18, Kranj, vozovnico št. 832000, izdal Alpetour. g-57077
Kondrad Vogrin, Veronikova 7, Orehova
vas, delovno knjižico, izdala UE Maribor.
m-1594
Kopač Ida, Železniška 3, Domžale, zavarovalno polico št. AO 00101174489, izdala Zavarovalna hiša Slovenica. s-57147
Korda Zdravko, V. Vlahoviča 87, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 20196,
izdala
UE
Maribor
10. 11. 1992. m-57071
Koren Rolando, Stantetova 1, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 24716.
p-57162
Korošec Anton, Novi trg 22, Kamnik,
osebno izkaznico, št. 17772. s-57235
Kos Kavčič Nataša, Kneža 8/A, Most na
Soči,
vozniško
dovoljenje,
št.
S
000793528, izdala UE Tolmin. g-57256
Kosta Eva, Maroltova 11, Ljubljana, zavarovalno polico št. 00101167872, izdala
Zavarovalnica Slovenica. s-57154
Kotnik Janko, Ljubija št. 6, Mozirje, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. 8713,
izdala UE Mozirje. p-57035
Kovačič Polonca, Polje ob Sotli 5, Buče, spričevalo 4. letnika SCPET-smer ekonomski tehnik, izdano leta 1998 v Ljubljani.
g-57014
Kozina Boštjan, Gosposvetska ul. 11,
Kranj, polico obveznega zavarovanja
št. 286998, izdala Zavarovalnica Tilia, d.d.,
Novo mesto. g-57013
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Kragelj Tina, Cankarjeva 52, Nova Gorica, spričevalo o zaključnem izpitu, izdano
leta 1993. p-57037
Kraigher Niko, Sebenje 14, Zasip, Bled,
odločbo št. 015172/3588/00-54/1995,
izdala OZS, dne 6. 3. 1995. g-57023
Krajnc Janez, Vinička vas 4, Lenart v
Slov. goricah, odločbo o obrtnem dovoljenju št. 019650/0126/00-31/1995, izdala
OZS 6. 3. 1995. m-1612
Kramar Dušan, Dolnja Bistrica, Črenšovci, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 10713, izdala UE Lendava. p-57148
Kramar Milan, Moste 11/N, Žirovnica,
vozniško dovoljenje S 00795678. g-57081
Kramar Sonja, Moste 11/N, Žirovnica,
vozniško dovoljenje, št. S 795679.
g-57079
Kramolc Sašo, Lokovica 7 a, Prevalje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, izdala UE
Ravne na Koroškem. g-57241
Kranjc Bojan, Hočko pohorje 14 g, Hoče, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 73869, izdala UE Maribor. m-57119
Kranjc Milenka, Lamutova ulica 8, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
352516, reg. št. 139954. s-57210
Krečič Miha, Šared 23 c, Izola, vozniško
dovoljenje, kat. H, št. 9923, izdala UE Izola. g-57087
Križanovskij Oleg, Viška cesta 49a, Ljubljana, vozno karto, št. 1898 s 100 procentnim popustom. s-57227
Križman Gregor, Krekova 27, Maribor,
delovno knjižico št. 1571/1992, izdala UE
Maribor. m-1607
Krizmanić Reno, Šifrerjeva ulica 8, Ljubljana, zavarovalno polico št. SLV 178873,
izdala Slovenica. s-57163
Kuhar Štefan, Radvanjska 8, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 20485,
izdala UE Maribor. m-57114
Kuran Juro, Jakobovo naselje 39, Murska Sobota, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. 34072. p-57159
Kusur Nermin, Voljčeva 5, Vrhnika, delovno dovoljenje št. 424-5880/98-488.
s-57167
Ladinik Franc, Plat 15, Mežica, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 15358, izdala UR
Ravne na Koroškem. g-57071
Lampe Srečko, Črni vrh 41, Črni vrh,
izkaznico vojnega invalida za popust pri vožnji, št. 730, izdala UE Idrija 24. 11. 1997.
p-57001
Lampreht Vesna, Na zelenici 5c, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 8566, izdala UE Vrhnika. s-57006
Leskovar Veronika, Zgornje Gameljne
45, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 219637, S 1190335, izdala UE
Ljubljana. s-57157

Št.

Leskovec Sašo, Rovte 15, Rovte, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 6740, S
1168812, izdala UE Logatec. s-57046
Leskovec Viko, Koče 27, Prestranek,
listino. g-57243
Leupunšček Gorazd, Kanalski lom 24,
Most na Soči, vozniško dovoljenje, št.
S1155857, izdala UE Tolmin. g-57211
Levc Majda, Habatova 13, Trzin, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 00397986,
št. reg. 3603, izdala UE Domžale. g-57015
Longar Lilijana, Zavrh 43/d, Voličina,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 94284,
izdala UE Lenart. m-57082
Lovrenčič Sandi, Zg. Duplek 192, Spodnji Duplek, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1092766, VNMB 94660, izdala UE
Maribor. m-1563
Lovšin Štefan, Lepovče 5a, Ribnica, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. 324, izdala UE Ribnica. s-57091
Luthar Barbara, Ulica Koroškega
bat. 11, Ljubljana, spričevalo o končani Osnovni šoli Maksa Pečarja v Ljubljani, izdano
leta 1993. s-57104
Malovrh Franc, Hotavlje 76, Gorenja vas,
potrdilo o strokovni usposobljenosti za prodajalca, št. 1304-1083-94, izdano 22. 6.
1994. s-57148
Marinič Jana, Barbana 9, Dobrovo, spričevalo III. letnika in spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje frizerske šole-smer kozmetik.
g-57134
Marinko Stojan, Ljubljanska 93, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. H, št. S
001172227, št. reg. 32121. s-57280
Markuš Mark, Tunjiška cesta 2 B, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. A, št. 1355,
izdala UE Kamnik. s-57239
Marot Božidar, Bevško 45b, Trbovlje,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št. 02/13-1272/89, izdala Pristaniška
kapitanija Koper 5. 7. 1989. g-57131
Martelanc Igor, Cankarjeva 52, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BCGH.
g-57275
Martinovič Pijana, Likozarjeva 23, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1194468, št. reg. 48966, izdala UE
Kranj. g-57016
Matjašič Ivan, Trate 30, Zgornja Velka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 5723,
izdala UE Pesnica. m-1544
Mavrič Erik, Berižoni 10, Ankaran, maturitetno spričevalo št. 2/1665, izdano leta
1998. g-57078
Maček Petra, Clevelandska ulica 43,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 207490, S 1043118, izdala UE Ljubljana. s-57168
Medja Ciril, Žirovnica 23, Žirovnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 866932.
g-57266
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Medved Marjeta, Koseč 21, Kobarid,
vozniško dovoljenje št. S 001054802, izdala UE Tolmin. g-57082
Meglič Gregor, Golnik 115, Golnik, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
2866785, reg. št. 40081, izdala UE Kranj.
g-57236
Menhart Peter, Kozjak nad Pesnico 67a,
Zgornja Kungota, vozniško dovoljenje kat.
BGH, št. 9308. m-1568
Meserko Matjaž, Šamrtinska cesta 24,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABCEGH, št. S 263593, reg. št. 60957.
s-57245
Mezek Ludvik, Log 195, Ruše, certifikat
za voznika, ki prevaža nevarne snovi,
št. 008701, izdalo MNZ 26. 7. 1996.
m-1567
Mezek Ludvik, Log 195, Ruše, vozniško
dovoljenje, kat. BCFGHE, št. 3560, izdala
UE Ruše. m-1565
Mešanović Hazira, Prešernova 20, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 22829. p-57163
Miklič Barbara, Pražakova 7, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu II. Gimnazije
v Ljubljani, izdano leta 21. 6. 1967, št. 18.
s-57095
Miljavec Aljoša, Gradnikove brigade 51,
Nova Gorica, študentsko izkaznico,
št. 24950514. s-57234
Minič Mirjana, Koroška 90, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 95831, izdala UE Maribor. m-1538
Miović Bojan, Krekova 12, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 34848, izdala UE Maribor. m-57120
Mlakar Jerneja, Kremen 31a, Krško,
spričevalo 1. letnika, št. II EKT 91, izdala
Ekonomska šola leta 1995. s-57139
Motnikar Izidor, Malo Hudo 23 A, Grosuplje, delovno knjižico, ser št. A 0348471.
s-57252
Muhič Peter, Brilejeva ulica 19, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 154931, S 933141, izdala UE Ljubljana. s-57096
Muminović Hasan, Brodarjev trg 2, Ljubljana, delovno dovoljenje št. 0424474561,
izdano 22. 6. 1998. s-57036
Munda Darja, Mlaška cesta 3, Kranj, listino. p-57018
Murgelj Danijel, Hrib pri Orehku 16, Novo mesto, spričevalo 1. letnika Šolskega
centra Novo mesto, oblikovalec kovin, izdano leta 1998. s-57215
Musil Andrej, Lackovega odreda 16,
Limbuš, zaključno spričevalo Osnovne šole
Rado Robič Limbuš, izdano leta 1983.
m-57058
Muster Dušan, Počehova 50, Maribor,
dvojnik vozniškega dovoljenja št. 78629, izdala UE Maribor. m-1547
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Nedimović Dragan, I. tankovske 1, Sežana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 16720, izdala UE Sežana. g-57202
Novak Dušan, Partizanska 71, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 108537,
izdala UE Maribor. m-1530
Novak Peter, Gosposvetska 34, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 20580, izdala UE Maribor. m-57115
Ogrizek Bogomila, Moše Pijade 12, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 38691, izdala UE Maribor. m-1562
Ovčak Marija Magda, Židankova ulica 9,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 42455, S 729613, izdala UE Ljubljana.
s-57164
Ošlaj Ciril, Filovci 22, Bogojina, vozniško dovoljenje št. 2288. p-57150
Pal Boris, Kardeljeva 57, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 1399, izdala UE Maribor 23. 10. 1997. m-1566
Palamar Sead, Tomačevo 12, Ljubljana,
delovno knjižico. s-57105
Patarić Dragan, Petrovičeva 3, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1107519. s-57181
Pavič Stevo, Ul. frankolovskih žrtev 44,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 29426, izdala UE Celje. p-57141
Pavkovič Damjan, Arto 5a, Studenec,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 9280.
p-57004
Pavlić Marin, Borisa Kalina 85, Solkan,
vozniško dovoljenje, kat. BGH. g-57198
Paškulin Martina, Gradnikove brigade
11, Nova Gorica, študentsko izkaznico,
št. 19329887. s-57228
Petan Žarko, Beethovnova ulica 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
632967, reg. št. 63122. s-57192
Petovar Aleksandra, Dupleški vrh 46,
Spodnji Duplek, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 113608, izdala UE Maribor.
m-57123
Petrovčič David, Moste 89 F, Ljubljana,
spričevali 1. in 2. letnika Srednje Agroživilske šole v Ljubljani, izdani leta 1994 in
1995. s-57180
Pečjak Irena, Zg. Prekar 4, Kresnice,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 29/93,
S 0001219790, izdala UE Domžale.
s-57055
Planko Irena, Cmereška gorca 12a, Pristava pri Mest., vozniško dovoljenje,
št. 15521. p-57007
Plejič Irena, Slovenska vas 46, Jesenice
na Dolenjskem, spričevalo osnovne šole,
št. mat. lista 2/267, št. del. 62-6-203, izdala OŠ Velika dolina. g-57019
Plošnik Uroš, Markovičeva 15, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 102894,
izdala UE Maribor 8. 1. 1997. m-1619
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Pogorelčnik Miran, Gregorčičeva 10,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 345. p-57166
Poje Zvonko, Draga 29/m, Kočevje, vozniško dovoljenje, št. 7777. g-57283
Polše Franjo, Vojkova cesta 85, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 44329, S
146798, izdala UE Ljubljana. s-57150
Poredoš Jožef, Petanjci 51 g, Tišina,
vozniško dovoljenje št. 13958. p-57013
Potočnik Bogdan, Malečnik 270, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 93889, izdala UE Maribor. m-1543
Praznik Edvard, Ulica Goce Delčeva 29,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 48784, S 62431, izdala UE Ljubljana.
s-57030
Prebil Robert, Polje c. XL 28, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 177492,
S 888830, izdala UE Ljubljana. s-57103
Primožič Davor, Ravne 17, Pobegi, vozniško dovoljenje. g-57209
Prvinšek Zorka, Gradišče 15b, Vrhnika,
zavarovalno polico št. 0566646, izdala
Zavarovalnica Adriatic. s-57125
Prvinšek Zorka, Gradišče 15 b, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 3074,
izdala UE Vrhnika. s-57126
Puhalj Elda, Veluščkova 2, Koper, vozniško dovoljenje št. 10670. g-57009
Purg Bernarda, Breg 53, Majšperk, indeks Pravne fakultete v Mariboru,
št. 71101577. m-1599
Pustišek Janez, Dergomaška ulica 68,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 297185, št. reg. 12521. s-57315
Radiković Marija Ana, Tbilisijska ulica 56,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 204075, S 1013504, izdala UE Ljubljana. s-57058
Radlovič Vesna, Nanoška 36, Ljubljana,
pomorsko knjižico, št. 1463. s-57229
Rajh Robert, Betnavska 63, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 84816,
izdala UE Maribor. m-1564
Raun Rodman, II. prekomorske brigade
48, Koper, indeks Ekonomsko poslovne fakultete v Mariboru. g-57260
Razpotnik Primož, Goričica pri Ihanu
12a, Domžale, vojaško knjižico št. BC
016744, izdala UE Domžale. s-57141
Rejc Rajko, Turistična ul. 12, Naklo, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg.
št. 44125, S 807670. g-57080
Renko Draga, Mavčiče 121, Mavčiče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 85412,
izdala UE Kranj. g-57136
Resman Janez, Zapuže 22, Begunje na
Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 15040. g-57137
Rešek Drago, Pod anteno 14, Portorož,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 5470,
izdala UE Piran. g-57186

Rihtar Matjaž, Matjanova pot 5, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. 121759, S 392510, izdala UE Ljubljana. s-57099
Ringer Anica, Ljubljanska cesta 13, Dob,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 27597,
S 578750, izdala UE Domžale. s-57022
Rožman Simon, Hrastje, Mota 29, Radenci, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFG,
št. 7501, izdala UE Gornja Radgona.
g-57273
Rogelj Anton, Prušnikova ulica 10, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 189745, S 597549, izdala UE Ljubljana. s-57120
Rojak Slava, Igriška 27, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 54839, izdala
UE Maribor. m-1552
Romih Zdenka, Prušnikova 52, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 59692,
izdala UE Maribor. m-1534
Samastur Drago, Slokanova ul. 14, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 15269. m-1585
Saražin Matej, Sežana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 16649, izdala UE Sežana. g-57244
Sedlak Aleksander, Ob Progi 5, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. ABCDF,
št. 663, izdala UE Gornja Radgona. g-57066
Selak Marko, Dobravšče 6, Gorenja vas,
vozniško
dovoljenje,
kat.
BCEGH,
št. 22173. s-57184
Semenič Dejan, Rošpoh 74, Kamnica,
vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH,
št. 43615, izdala UE Maribor. m-1590
Serec Milena, Kuštanovci, Mačkovci,
vozniško dovoljenje št. 33320. p-57005
Seršen Bojan, Linhartova cesta 94, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 214118, S 1135967, izdala UE Ljubljana. s-57112
Skok David, Praprotnikova 12, Mozirje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8279,
izdala UE Mozirje. p-57009
Smolnikar Marijan, Gorjuša 9, Dob, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
reg. 30194, S 001036198, izdala UE
Domžale. S-57070
Smrekar Blaž, Ulica Minke Bobnar 12,
Ljubljana, ECL št. 56405, izdano dne
18. 11. 1996 za osebni avto SEAT INCA
FURGON
1. 9d,
št.
šasije
VSSZZZ9KZTR012840. s-57062
Smrekar Gracijan, Kosovelova 17, Idrija, indeks OŠ France Bevk Tolmin, izdan
leta 1976. g-57242
Sojč Ivan, Prešernova 22b, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. ABCDEG, št. 13868.
p-57168
Sojč Ivan, Prešernova 22b, Velenje, inštruktorsko voz. dovoljenje, kat. ABCDE,
št. 100. p-57169
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Soldatović Dušan, Ižanska cesta 375,
Ljubljana, zavarovalno polico št. 538485,
izdala Zavarovalnica Tilia. s-57088
Sotelšek Andrej, Gozdna pot 3, Leskovec, zavarovalno polico št. 532901, izdala
Zavarovalnica Tilia. g-57012
Spasenić Ostoja, Borkoviči 93, Banja
Luka,
osebno
delovno
dovoljenje,
št. 0424475260. s-57281
Stare Tatjana, Planina pod Golico 39,
Jesenice, delovno knjižico. g-57267
Starešinič Matej, Pod gozdom 28, Črnomelj, vozniško dovoljenje, kat. H,
št. 10442, izdala UE Črnomelj. g-57270
Sternad Miha, Zg. Selnica 6, Ruše, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 7610, izdala
UE Ruše. m-1572
Stipič Jože, Scopolijeva ulica 1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 147071, S 646263, izdala UE Ljubljana. s-57174
Strmšnik Janez, Sv. Vid 82, Vuzenica,
vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št. 5481,
izdala UE Radlje ob Dravi. p-57143
Strnad Gašper, Falska c. 124, Ruše,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 7641,
izdala UE Ruše. m-1561
Suhadolnik Polonca, Dragomerška
c. 24, Brezovica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 14103, izdala UE Vrhnika.
s-57026
Šaruga Damir, Sp. Kamenščak 22a, Ljutomer, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 12837,
izdala UE Gornja Radgona. p-57003
Šef Boris, Sp. Velka 68, Zgornja Velka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 3450,
izdala UE Pesnica. m-1550
Šefman Tomi, Dergomaška 33, Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolnov, št. 02/13-2915/96. s-57232
Šestir Urška, Šmartno ob Dreti 42,
Šmartno ob Dreti, spričevalo Vrtnarske šole
Celje. g-57269
Šilc Stanislav, Smrtnikova ulica 3, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 8169, S 135274, izdala UE Ljubljana.
s-57045
Škof Boštjan, Celestrina 6/a, Maribor,
spričevalo 3. in 4. letnika SERŠ Maribor.
m-1582
Šneberger Damijan, Langusova 14/d,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BHG,
št. 38784, izdala UE Ptuj. g-57072
Šoba Damir, Podpeč 26, Preserje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 168061, S
973622, izdala UE Ljubljana. s-57142
Šolar Nataša, Gradnikova ul. 87, Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 23669. g-57189
Šoštar Dominik, Tomšičeva 4, Slovenska Bistrica, spričevalo o končani osnovni
šoli, izdala OŠ Pohorski odred leta 1994.
g-57020

Št.

Špindler Robert, Zgornja Ščavnica 31,
Sv. Ana v Slovenskih goricah, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. 5813. m-1593
Štefan Vladislav, Kožinčev breg 36, Zagreb, delovno dovoljenje št. 0424472518,
izdano 23. 4. 1998. s-57149
Štembergar Gregor, Trnje 2, Pivka, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. 12755, izdala UE Postojna. g-57190
Štiftar Boris, Karantanska cesta 12,
Domžale, diplomo Srednje usnjarske šole v
Domžalah, izdana leta 1978. s-57264
Štifter Srečko, Zg. Gasteraj 9, Jurovski
dol, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 4447, izdala UE Maribor. m-57128
Štrucelj Darja, Meniška vas 62a, Dolenjske Toplice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 23872, izdala občina Novo mesto.
g-57135
Štumberger Slavko, Za kalvarijo 122,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 4288. m-57072
Šturm Mirko, Vratji vrh 12, Apače, diplomo Srednje gradbene šole Maribor za poklic dimnikar, izdana leta 1991. m-1576
Šuc Pavel, Dane pri Sežani 84, Sežana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 14817.
s-57207
Šumandl Peter, Zrkovska 102, Maribor,
zaključno spričevalo Osnovne šole Ludvika
Pliberška, izdano leta 1995 v Mariboru.
m-1586
Švab Jana, Police 31, Gornja Radgona,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 12681,
izdala UE Gornja Radgona. g-57197
Tajnšek Rajko, Trubarjeva 65, Celje, certifikat št. 009461 za prevoz nevarnih snovi
izdalo MNZ RS 14. 3. 1997. m-57121
Tepeš Slavko, Arbajterjeva 7, Ptuj, izjavo o ustreznosti vozila št. A 21012896 z
dne 7. 7. 1998 za motorno kolo kawasaki
tip KLE, tov. šifra LE500A s št. okvirja
LE500A-052623. m-1598
Tinauer Ivan, Šentilj 28, Šentilj v Slov.
Goricah, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 533. m-1580
Tomše Igor, Drulovka 55, Kranj, spričevalo 1. letnika. g-57073
Tomšič Jernej, Vodeniška 18, Kostanjevica na Krki, vozniško dovoljenje, kat.
BCGH, št. 11780. s-57230
Toplak Janja, Langusova ulica 30, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 23436,
izdala UE Ptuj. g-57011
Toskaj Agim, Ranca 23a, Pesnica pri
Mariboru, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH,
št. 2054, izdala UE Pesnica. m-57067
Trojanšek Polona, Ropretova cesta 29,
Mengeš, spričevalo o zaključnem izpitu, izdala Srednja trgovska šola v Ljubljani leta
1993. s-57218
Trček Petra, Škofja Loka, spričevalo o
končani OŠ. g-57268

57 / 14. 8. 1998 / Stran 5809
Turičnik Karmen, Legen 19, Šmartno,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 13396.
g-57199
Vajnhandl Friderik, Šentiljska c. 62, Šentilj v Slov. Goricah, priglasitveni list
št. 065-0270/94. m-1533
Vake Majda, Mariborska 57, Rače, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 9052, izdala UE Maribor. m-1551
Vencelj Miha, Log pod Mangrtom 61,
Bovec,
vozniško
dovoljenje,
št. 001233600. g-57257
Vidmar Drago, Meniška vas 3b, Straža,
ADR certifikat, št. 009277. s-57298
Vidonja Jožef, Radvanjska c. 107, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 60917. m-1615
Vidrih Budislav Gregor, Gestrinova ulica
6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 58502, S 734515, izdala UE Ljubljana.
s-57145
Vintar Špela, Malgajeva ulica 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 183616, S 134359, izdala UE Ljubljana. s-57123
Vičar Nina, Sončni grič 20, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 27158.
p-57167
Vnuk Zlatka, Gradiška 107, Pesnica pri
Mariboru, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 5452, izdana 2. 7. 1993. m-57043
Volk Polonca, Topolšica 107/b, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 27515. p-57164
Volčavšek Andrej, C. Borisa Kidriča 7,
Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. A, št. S
1176248. g-57195
Vrabec Jernej, Štorje 20, Sežana, vozniško
dovoljenje,
kat.
ABCDEGH,
št. 11320. g-57208
Vrančič Vladimir, Zminec 46, Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 263382. s-57206
Vrbančič Miro, Murški vrh 50, Radenci,
vozniško dovoljenje, št. 246, izdala UE Gornja Radgona. g-57194
Vrbek Aleš, Riboznoj 18, Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 19614. g-57017
Vrenko Franc, Lastnič 3, Buče, vozniško
dovoljenje, kat. BCEGH, št. 9932, izdala
UE Šmarje pri Jelšah. p-57033
Vrhovšek Zlatko, Prožinska vas 34, Štore, vozniško dovoljenje št. 19376. p-57151
Vukovič Ksenija, Mladinska 21, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 109930,
izdala UE Maribor. m-57102
Vulić Dušan, Slape 48, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 652984,
št. reg. 186250. s-57314
Weber Magda, Valburga 40, Smlednik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
843536, reg. št. 144818. s-57250
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Zadravec Milan, Nedelica 151/a, Turnišče, vozniško dovoljenje, kat. BFGH.
št. 12810, izdala UE Lendava. p-57027
Zahovič Admir, Šentilj 70/b, Šentilj, vozniško dovoljenje, kat. GH, izdano 24. 5.
1996. m-1578
Zajec Jera, Gmajna 49, Notranje Gorice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 192529, S 1213898, izdala UE Ljubljana. s-57160
Zajec Marjetka, Tomšičeva 23, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 8055. g-57201
Zazijal Hilda, Brdce 1, Frankolovo, vozniško dovoljenje št. 26060. p-57028
Zorko Branko, Kovinarska 12, Krško,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 12200,
izdala UE Krško. p-57032
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Zornada Katja, Oktobrske revolucije
18/A, Izola, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 7278, izdala UE Izola. g-57187
Zorč Zvonko, Betonova ul. 22, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 19291,
S 735160, izdala UE Kranj. g-57089
Zrinski Boris, Slomškov trg 5, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 31898. p-57156
Zupanc Jožefa, Velika Dobrava 2a, Višnja Gora, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 11809. s-57316
Žabar Stanislav, Oktobrske rev. 27d, Izola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 4316,
izdala UE Izola. g-57133
Žgajnar Ana-Marija, Mokrška ulica 62,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 69657, S 147095, izdala UE Ljubljana.
s-57049

Žibek Darko, Regentova 4, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. 78355, izdala UE Maribor. m-1542
Žitko Janko, Na gmajno 18, Miklavž na
Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 88569, izdala UE Maribor.
m-1553
Žnidar Miha, Klanec 1, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 2330.
s-57262
Žnuderl Ivan, Sp. Ščavnica 66, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. AGH,
št. 1458, izdala UE Gornja Radgona.
g-570678
Žurman Zvezdana, Jamova cesta 54,
Ljubljana, indeks Biotehniške fakultete v
Ljubljani-smer
živilska
tehnologija.
s-57060

Vsebina

Evidenca statutov sindikatov

5741

Razglasi sodišč
Oklici dedičem
Oklici o skrbnikih in razpravah
Oklici o uvedbi postopka za nastavitev
zemljiške knjige
Amortizacije
Stečajni postopki in likvidacije

5741
5741
5741
5742
5742
5742

Razpisi delovnih mest

5742

Javna naročila po zakonu o javnih naročilih
Namera o naročilu
Javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev
Javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti
Sklepi po 42. členu

5744
5744
5745
5767
5767

Oddaja javnega naročila brez javnega
razpisa (55. člen)

5782

Javni razpisi

5784

Programi lastninskega preoblikovanja podjetij

5793

Objave delniških družb
Sklepi o povečanju in zmanjšanju kapitala
Sklici skupščin in nasprotni predlogi

5796
5796
5796

Objave po 42. členu zakona o javnih glasilih

5081

Razne objave

5801

Izgubljene listine preklicujejo
Potne listine in osebne izkaznice
Druge listine

5802
5802
5804
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NOVI OBRAZCI!

GRADBENI DNEVNIK
KNJIGA OBRAČUNSKIH IZMER
po Pravilniku o vsebini in načinu vodenja dnevnika o izvajanju
del ter o načinu označitve gradbišča
(Uradni list RS, št. 35/98)
Uradni list
Republike Slovenije

N A R O Č I L N I C A

Naročite po faksu: 125 14 18
Naročene obrazce mi pošljite na naslov

S tem nepreklicno naročam

Firma – ime naročnika
Sektor – oddelek

50070 Gradbeni dnevnik

štev. blokov

50068 Knjiga obračunskih izmer - uvodni del

štev. listov

Kraj

50069 Knjiga obračunskih izmer - seznam vloženih listov

štev. listov

Datum

50067 Knjiga obračunskih izmer - obračunski list

štev. listov

Podpis pooblaščene osebe

Ulica in številka

Žig
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PREDPISI O CESTNEM
PROMETU
Zakon o varnosti cestnega prometa z uvodnimi pojasnili
Jakoba Hvastije, Mihe Kunstlerja in Vojka Robnika in drugi predpisi
Zakon o varnosti cestnega prometa razvršča prometne nesreče, glede na posledice, v štiri kategorije. Kako
ravnati v teh primerih? Podrobnejši odgovor med drugim ponujajo uvodna pojasnila v novi knjižici Zbirke
predpisov, ki so jih napisali sodelavci Ministrstva za notranje zadeve – avtorji zakonskega besedila.
Poleg zakona o varnosti cestnega prometa so objavljeni tudi drugi predpisi, ki so neposredno povezani z
njegovim izvajanjem. Za prevoznike je predvsem zanimiv Zakon o prevozih v cestnem prometu, ki ga je
državni zbor spremenil in dopolnil junija letos. Kako sodniki za prekrške evidentirajo kazenske točke, govori
Navodilo o vodenju skupne evidence o številu izrečenih kazenskih točk storilcem prekrškov v
cestnem prometu in o izrečenih ukrepih prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja. Odgovor na
vprašanje, kakšna je najvišja dovoljena hitrost na posameznih cestah v Sloveniji, pa nam ponuja tudi
Uredba o kategorizaciji državnih cest, ki jo je spomladi letos izdala slovenska vlada.
Cena 2940 SIT

10459

Obvestilo
Naročnike uradnih objav v Uradnem listu RS obveščamo, da lahko besedila za objavo posredujejo
bodisi po pošti ali po faksu 061/12-50-199 ali pa jih oddajo osebno na sedežu uredništva. Rok za
sprejem oglasov je teden dni pred objavo. Oglasi, ki jih uredništvo prejme najpozneje v petek, so
torej objavljeni v Uradnem listu RS, ki izide praviloma naslednji petek.
Hvala za razumevanje.

Uredništvo

Naročila sprejema ČZ URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, SLOVENSKA 9,
p.p. 379/VII. Pošljete jih lahko po telefaksu 125 14 18.
Vse naše publikacije lahko kupite neposredno v prodajnem oddelku vsak dan od 7.30 do 12.30,
ob sredah tudi od 15. do 17. ure.
Informacije dobite na tel. 061/125 02 94.
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