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Razglasi sodišč

Stečajni postopki
in likvidacije

St 19/95 S-366
Stečajni postopek nad stečajnim dolžni-

kom Vematrade, export-import, Podjetje
za veletrgovino in storitve, d.o.o., Tržaška
65, Maribor – v stečaju, se v skladu s
členom 99/II ZPPSL zaključi, saj premože-
nje, ki bi prišlo v stečajno maso, ne zadošča
niti za stroške stečajnega postopka.

Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v

15 dneh po objavi tega sklepa v Uradnem
listu RS.

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

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 5. 8. 1998

St 12/96-73 S-367
To sodišče v stečajnem postopku nad

dolžnikom Tesnila Trebnje, p.o., – v ste-
čaju, Velika Loka, vabi vse upnike na na-
rok za obravnavanje osnutka glavne razdeli-
tve dne 24. 9. 1998 ob 9. uri v sobi 108
tega sodišča.

Upniki si lahko vpogledajo osnutek za
glavno razdelitev v pisarni gospodarskega
oddelka sodišča v sobi št. 58, vsak delovni
dan med uradnimi urami od 9. do 12. ure.

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 10. 8. 1998

St 33/97 70 S-368
To sodišče je dne 3. 6. 1998 sprejelo

naslednji sklep:
I. Prisilna poravnava nad podjetjem

W & G Podjetje za proizvodnjo strojev in
opreme, d.o.o., Maribor, Sokolska 60,
Maribor, in njegovimi upniki po predlogu
dolžnika, ki glasi:

– razred A: 20% poplačilo v roku 1 leta z
obrestno mero T + 1%,

– razred B: konverzija v lastninske deleže,
– razred C: 100% poplačilo upnikov v 5

letih,
je sprejeta in se potrdi.
II. Terjatve unpikov so razvrščene v na-

slednje razrede:
– razred A: razred terjatev navadnih up-

nikov,
– razred B: terjatev upnika, ki je konver-

tiral terjatev v lastniški kapital,

Razpisi
 delovnih mest

Št. 122-1/98-0016-04 Ob-5921
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi drugega odstavka 258.j čle-

na zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o prekrških (Ur. l. RS, št. 35/97 in
87/97):

a)
– 1 prosto mesto sodnika za prekrš-

ke s sedežem v Dravogradu,
– 1 prosto mesto sodnika za prekrš-

ke s sedežem v Radljah ob Dravi.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne

pogoje za izvolitev za sodnika za prekrške iz
258.d člena zakona o spremembah in do-
polnitvah zakona o prekrških in pogoje za
izvolitev za sodnika za prekrške, določene v
drugem odstavku 258.e člena zakona o spre-
membah in dopolnitvah zakona o prekrških.

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

Št. 122-1/98-0016-04 Ob-5922
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 15. člena zakona o sodniški

službi (Ur. l. RS, št. 19/94, 8/96 in 24/98):
a)
– 4 prosta mesta okrožnih sodnikov

na Okrožnem sodišču v Kopru,
– 1 prosto mesto okrožnega sodnika

na Okrožnem sodišču v Ljubljani,
– 2 prosti mesti okrožnih sodnikov

na Okrožnem sodišču v Ljubljani, ki bo-

– razred C: terjatev ločitvenega upnika,
katerega položaj se tudi po potrditvi prisilne
poravnave ne spremeni.

Pogoj prisilne poravnave ter odstotki po-
plačila terjatev za vsakega od razredov se
nahajajo v načrtu finančne reorganizacije, ki
jo je predložil dolžnik in so sestavni del tega
izreka sklepa.

Seznam upnikov, katerih terjatve so ugo-
tovljene z navedbo ugotovljenih in zmanjša-
nih zneskov njihovih terjatev so sestavni del
tega izreka sklepa.

Navedena prisilna poravnava je postala
pravnomočna 22. 6. 1998.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 13. 8. 1998

sta dodeljena na delo na Vrhovno sodiš-
če Republike Slovenije,

– 1 prosto mesto okrožnega sodnika
na Okrožnem sodišču v Murski Soboti,

– 1 prosto mesto okrožnega sodnika
na Okrožnem sodišču na Ptuju.

b)
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika

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

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

na Okrajnem sodišču na Ptuju,
– 2 prosti mesti okrajnih sodnikov na

Okrajnem sodišču v Slovenj Gradcu,
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika

na Okrajnem sodišču v Žalcu.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne

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

K I/b
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne

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

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

Ministrstvo za pravosodje

Ob-5865
Institut “Jožef Stefan”, Ljubljana, Jamova

39, razpisuje mesto
vodje odseka za računalniško avtoma-

tizacijo in regulacije
Kandidati, ki se bodo prijavili na razpis,

morajo poleg z zakonom določenih splo-
šnih pogojev za vodilne raziskovalne delav-
ce izpolnjevati še naslednje:

– doktorat znanosti ustrezne smeri,
– izkušnje pri vodenju raziskovalnih skupin

na ožjem raziskovalnem področju ter pri vo-
denju dela in vzgoji kadrov na tem področju,

– 5 let delovnih izkušenj.
Prijavi na razpis morajo kandidati priložiti

življenjepis, znanstveno in strokovno biblio-
grafijo in programsko usmeritev.

Izbrani kandidat bo moral predstaviti
Znanstvenemu svetu Instituta programsko
usmeritev ožjega raziskovalnega področja,
ki mora vsebovati poleg programa dela še
kadrovsko sestavo, organizacijo in sredstva
za izvajanje.
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Izbrani kandidat bo imenovan za štiri leta.
Pisne prijave na razpis z dokazili o izpol-

njevanju pogojev bomo sprejemali 15 dni
po objavi na naslov: Institut “Jožef Stefan”,
Sekretariat, Jamova 39, Ljubljana.

Institut “Jožef Stefan”, Ljubljana

Št. 49/98 Ob-5866
Na podlagi 8. člena zakona o delovnih

razmerjih (Ur. l. RS, št. 14/90) in zakona o
visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 67/93) Uni-
verza v Mariboru, Pravna fakulteta, razpisu-
je delovna mesta visokošolskih sodelavcev
za področja:

1. civilno pravo,
2. gospodarsko pravo in gospodarski

sistem in
3. pravno zgodovino.
Delovna mesta razpisujemo za nedolo-

čen čas s polnim delovnim časom s trilet-
nim mandatom.

Vsi prijavljeni kandidati morajo izpolnje-
vati pogoje, določene v zakonu o visokem
šolstvu.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev pošljite v osmih dneh po objavi raz-
pisa na naslov: Univerza v Mariboru, Pravna
fakulteta, Mladinska ulica 9, 2000 Maribor.

Pravna fakulteta
Univerze v Mariboru

Javna naročila
po zakonu

o javnih naročilih

Javni razpis za izbiro izvajalca
brez omejitev

Preklic

Št. 54/98-14 Ob-5908
Mestna občina Novo mesto, Novo me-

sto, Seidlova cesta 1, preklicuje ponovni
javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev
za izdelavo, dobavo in montažo opreme za
kuhinjo vrtca Labod v Novem mestu, objav-
ljen v Uradnem listu RS, št. 54 z dne 31. 7.
1998, Ob-5313.

Mestna občina Novo mesto

Preklic

Ob-5909
Telekom Slovenije, d.d., PE Maribor, Ti-

tova c. 38, Maribor, preklicuje javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za izbiro
izvajalca za izgradnjo KKO Lenart – smer
Radehova, objavljen v Uradnem listu RS,
št. 47 z dne 29. 6. 1998, Ob-3964.

Preklic

Telekom Slovenije, d.d., PE Maribor, Ti-
tova c. 38, Maribor, preklicuje javni razpis

za izbiro izvajalca brez omejitev za izbiro
izvajalca za izgradnjo KKO in RNO Ptuj –
smer Rabelčja vas, objavljen v Uradnem li-
stu RS, št. 46 z dne 19. 6. 1998, Ob-3763.

Telekom Slovenije, d.d.
PE Maribor

Popravek

Ob-5910
V javnem razpisu za izbiro izvajalca brez

omejitev za investicijski nakup PC računal-
niške opreme, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 57 z dne 14. 8. 1998, Ob-5589, se
v 2. točki drugi odstavek pravilno glasi: 290
osebnih računalnikov različnih konfigura-
cij, 81 tiskalnikov različnih modelov.

Telekom Slovenije, d.d.

Popravek

Št. 0048/1-308/57-3-98 Ob-5846
V javnem razpisu za dobavo mleka in

mlečnih izdelkov, kruha, pekarskega in slaš-
čičarskega peciva, testenin, sokov, ostalih
prehrambenih artiklov in artiklov za osebno
rabo, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 57 z dne 14. 8. 1998, Ob-5979, se v
1. in 9. točki objave telefonska številka kon-
taktne osebe pravilno glasi: 061/59-666
int. 313.

Ministrstvo za notranje zadeve

Popravek

Ob-5924
V javnem razpisu za izbiro izvajalca brez

omejitev za nakup masnega spektrometra
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., objavljenim
v Uradnem listu RS, št. 57 z dne 14. 8.
1998, Ob-5713, se točka 7. spremeni in
se pravilno glasi:

7. Rok v katerem bodo ponudniki
obveščeni o izidu javnega razpisa. Razpisna
komisija bo izbrala dobavitelja najkasneje v
roku enega meseca po odpiranju ponudb.
Ponudniki bodo o izidu obveščeni
najkasneje v 7 dneh po sprejetem sklepu o
izbiri.

Kmetijski inštitut, Ljubljana

Razveljavitev

Št. 60-1779/98 Ob-5915
Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.

l. RS, št. 24/97) objavljamo

razveljavitev postopka
javnega razpisa za izbiro izvajalca brez

omejitev za gradnjo kanalizacije v
naselju Resa in sekundarne

kanalizacije v Straži (Stara cesta, Ob
Krki)

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: JP Komunala, d.o.o., Novo mesto, Roz-
manova ulica 2, kont. oseba Andreja Gor-

še, gr. inž., tel. 068/321-514, faks
068/324-115.

2. Predmet: sklep o razveljavitvi pos-
topka javnega razpisa za izbiro izvajal-
ca brez omejitev za gradnjo:

a) kanalizacije v naselju Resa in
b) sekundarne kanalizacije v Straži (Sta-

ra cesta, Ob Krki),
objavljeni v Uradnem listu RS, št. 56 z

dne 7. 8. 1998, Ob-5366.
3. Razlog za razveljavitev javnega razpi-

sa je neupoštevanje določil zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97).

Št. 60-1778/98 Ob-5917
Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.

l. RS, št. 24/97) in revizije postopka
javnega naročila revizijske komisije za javna
naročila št. 019-95/98-738-JO z dne 4. 8.
1998, objavljamo

sklep o razveljavitvi postopka
javnega razpisa za izbiro izvajalca brez
omejitev za gradnjo vodohrana Hrastje

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

2. Predmet sklepa: razveljavitev po-
stopka javnega razpisa za izbiro izvajal-
ca brez omejitev za gradnjo vodohrana
Hrastje, ki je bil objavljen v Uradnem listu
RS, št. 37 z dne 15. 5. 1998, Ob-2446A.

3. Razlog za razveljavitev: javni razpis
razveljavljamo na podlagi odločitve revizij-
ske komisije za javna naročila pod
št. 019-95/98-738-JO z dne 4. 8. 1998.

Komunala Novo mesto, d.o.o.

Št. 011-1/97 Ob-5768
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Stanovanjski sklad Občine Slovenj Gra-
dec in Občina Mislinja, Šolska cesta 34,
kont. oseba Drago Pogorevc,
tel. 0602/56-081, faks 0602/56-065.

2. Predmet javnega naročila: izgrad-
nja bloka z osmimi neprofitnimi stano-
vanji in knjižnico, gradbena, obrtniška
in instalacijska dela.

3. Orientacijska vrednost naročila:
58,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: pred-
viden začetek del je september 1998, za-
ključek oktober 1999.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: ponudbena cena, reference in uspo-
sobljenost ponudnika, plačilni pogoji ter dru-
ga merila, navedena v razpisni dokumenta-
ciji.

6. Predložitev ponudb: upoštevane bo-
do ponudbe, ki bodo predložene najkasne-
je do 22. 9. 1998 do 9.30, na naslov: Ob-
čina Mislinja, Šolska cesta 34, 2382 Misli-
nja.

Ponudba mora biti oddana v zapečateni
kuverti z jasno oznako: “Ponudba – Ne od-
piraj”, s številko objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS.
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7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 22. 9. 1998
ob 10. uri v sejni sobi Občine Mislinja, Šol-
ska cesta 34, Mislinja.

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

8. Rok, v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa: ponudniki
bodo obveščeni o izidu javnega razpisa naj-
kasneje v 15 dneh po javnem odpiranju po-
nudb.

9. Razpisna dokumentacija je na voljo
vsak delovni dan od 8. do 12. ure do vključ-
no 28. 8. 1998 na Občini Mislinja za
10.000 SIT, plačljivo v gotovini ali na žiro
račun Občine Mislinja,
št. 51840-630-25643.

10. Naročnik si pridržuje pravico ločene
oddaje gradbenih, obrtniških in instalacij-
skih del.

11. Ostali podatki: dodatne informacije
se dobijo na naslovu kot pod 1. točko.

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

Ponudba mora veljati do vključno
15. 10. 1998.

Občina Mislinja

Št. 532/98 Ob-5769
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Veterinarski zavod Slovenije, kont. ose-
ba Zupančič Friderika (tel. 061/163-082),
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: pisarniški potrošni

material za leto 1998 in 1999.
3. Orientacijska vrednost naročila:

10,200.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek 21. 8. 1998, zaključek 9. 10. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 7. 9. 1998 do
14. ure, na naslov: Veterinarski zavod Slo-
venije, prevzemnik tajništvo, Cesta v Mestni
log 47a, 1000 Ljubljana, p.p. 4251,
tel. 061/33-40-33, faks 061/33-40-33.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 14. 9. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Veterinarski zavod
Slovenije, odpiranje vodi mag. Jernej Hoče-
var, Cesta v Mestni log 51a, Ljubljana,
tel./faks 061/33-40-33.

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

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

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Veterinarski zavod Sloveni-
je, kont. oseba Zupančič Friderika,
tel. 061/763-082, Cesta v Mestni log 51a,
Ljubljana, tel/faks 061/33-40-33.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
od 24. 8. 1998 do 4. 9. 1998.

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

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

čila: 9. 10. 1998.

Št. 532/98 Ob-5770
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Veterinarski zavod Slovenije, kont. ose-
ba mag. Jernej Hočevar, dr. vet. med., Ce-
sta 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: tiskanje obrazcev za

leto 1998 in 1999.
3. Orientacijska vrednost naročila:

17,400.000 SIT.
4. Dobavni  rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: 1,7 meseca ali 50 dni, za-
četek 21. 8. 1998, zaključek 9. 10. 1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 7. 9. 1998 do
14. ure, na naslov: Veterinarski zavod Slo-
venije, prevzemnik tajništvo, Cesta v Mestni
log 47a, 1000 Ljubljana, p.p. 4251,
tel. 061/33-40-33, faks 061/33-40-33.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 14. 9. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Veterinarski zavod
Slovenije, odpiranje vodi mag. Jernej Hoče-
var, Cesta v Mestni log 51a, Ljubljana,
tel./faks 061/33-40-33.

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

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

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Veterinarski zavod Sloveni-
je, kont. oseba mag. Jernej Hočevar, dr.
vet. med., Cesta v Mestni log 51a, Ljublja-
na, tel./faks 061/33-40-33.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
od 24. 8. 1998 do 4. 9. 1998.

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

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

čila: 9. 10. 1998.

Št. 532/98 Ob-5771
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Veterinarski zavod Slovenije, kont. ose-
ba mag. Zmagomir Kralj, dr. vet. med., Ce-
sta 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: 2 × podvozje (šasija

s kabino) tovornega vozila nosilnosti
2.000 kg.

3. Orientacijska vrednost naročila:
10,600.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 1,7 meseca ali 50 dni, za-
četek 21. 8. 1998, zaključek 9. 10. 1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 7. 9. 1998 do
14. ure, na naslov: Veterinarski zavod Slo-
venije, prevzemnik tajništvo, Cesta v Mestni
log 47a, 1000 Ljubljana, p.p. 4251,
tel. 061/33-40-33, faks 061/33-40-33.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 14. 9. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Veterinarski zavod
Slovenije, odpiranje vodi mag. Jernej Hoče-
var, Cesta v Mestni log 51a, Ljubljana,
tel./faks 061/33-40-33.

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

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

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Veterinarski zavod Sloveni-
je, kont. oseba mag. Zmagomir Kralj, dr.
vet. med., Cesta v Mestni log 51a, Ljublja-
na, tel/faks 061/33-40-33.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
od 24. 8. 1998 do 4. 9. 1998.

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

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

čila: 9. 10. 1998.

Št. 532/98 Ob-5772
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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



Stran 5816 / Št. 58-59 / 21. 8. 1998 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Veterinarski zavod Slovenije, kont. ose-
ba mag. Zmagomir Kralj, dr. vet. med., Ce-
sta 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: 2 × nadgradnja to-

vornega vozila (za prevoz živalskih tru-
pel in odpadkov) nosilnosti do 2.000 kg.

3. Orientacijska vrednost naročila:
7,800.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 1,7 meseca ali 50 dni, za-
četek 21. 8. 1998, zaključek 9. 10. 1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 7. 9. 1998 do
14. ure, na naslov: Veterinarski zavod Slo-
venije, prevzemnik tajništvo, Cesta v Mestni
log 47a, 1000 Ljubljana, p.p. 4251,
tel. 061/33-40-33, faks 061/33-40-33.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 14. 9. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Veterinarski zavod
Slovenije, odpiranje vodi mag. Jernej Hoče-
var, Cesta v Mestni log 51a, Ljubljana,
tel./faks 061/33-40-33.

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

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

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Veterinarski zavod Sloveni-
je, kont. oseba mag. Zmagomir Kralj, dr.
vet. med., Cesta v Mestni log 51a, Ljublja-
na, tel/faks 061/33-40-33.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
od 24. 8. 1998 do 4. 9. 1998.

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

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

čila: 9. 10. 1998.
Veterinarski zavod Slovenije

Ob-5773
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za šolstvo in šport, kont. ose-
ba Margareta Jeraj, dia, Trubarjeva 3, Ljub-
ljana, tel. 061/212-838, faks
061/13-12-327, soba št. 10.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: rekonstrukcija stav-
be na Poljanskem nasipu 2 in Kopitarje-

vi 4 v Ljubljani za potrebe Pravne fakul-
tete v Ljubljani, GOI dela – I. faza.

3. Orientacijska vrednost naročila:
385,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 6 mesecev ali 180 dni,
začetek 10. 10. 1998 in/ali zaključek
10. 4. 1999.

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

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

Najnižja ponudba ni nujno najugodnejša.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo

predložene najkasneje do 22. 9. 1998 do
10. ure, na naslov: LIZ Inženiring, prevzem-
nica Krampelj Majda, Vurnikova 2, 1000
Ljubljana, tel. 061/133-62-52, faks
061/319-245, soba št. 511.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 22. 9. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Ministrstvo za šols-
tvo in šport, odpiranje vodi Marina Cankar,
dia, Trubarjeva 5, Ljubljana,
tel. 061/212-838, sejna soba št. 95.

7. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: LIZ Inženiring, kont. oseba
Janez Sitar, dig, Vurnikova 2, Ljubljana,
tel. 061/133-62-52, faks 061/319-245,
soba št. 511.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 31. 8. 1998 za 100.000 SIT.

Način plačila: z virmanom, na račun šte-
vilka: 50105-601-11966.

8. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 7. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 30. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 25. 10. 1998.
Republika Slovenija

Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-5774
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15,
Ljubljana, kont. oseba Janko Poteko,
tel. 061/13-11-243, soba št. 307.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izdelava in tiskanje

obrazcev in tiskovin.
3. Orientacijska vrednost naročila:

35,000.000 SIT.
Rok začetka in dokončanja del: začetek

1. 12. 1998 in zaključek 1. 12. 1999.
4. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-

vane pri ocenjevanju ponudb: najnižja cena,
druga merila, navedena v razpisni dokumen-
taciji.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 21. 9. 1998 do
12. ure, na naslov: Telekom Slovenije, d.d.,
prevzemnik tajništvo sektorja za nabavo in
logistiko, Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, so-
ba št. 306, III. nadstropje.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 22. 9. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Telekom Slovenije,
d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, VIII. nad-
stropje, soba 801, odpiranje vodi Avgust
Rebič.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 12. 10. 1998.

7. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Telekom Slovenije, d.d., Ci-
galetova 15, Ljubljana, kont. oseba Janko
Poteko, soba št. 307.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 18. 9. 1998 za 10.000 SIT.

Način plačila: plačilo na žiro račun na-
ročnika, s pripisom “plačilo razpisne doku-
mentacije”, na račun številka:
50100-601-35407.

8. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 7. točko.
9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 1. 1. 2000.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 12. 10. 1998.
Telekom Slovenije, d.d.

Ob-5775
Mestna občina Ljubljana na podlagi za-

kona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97)
ter odredbe o obvezni vsebini razpisne in
ponudbene dokumentacije (Ur. l. RS,
št. 33/97 in 63/97) in zakona o graditvi
objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86,
Ur. l. RS, št. 59/96) objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za adaptacijo

upravnih prostorov v objektu Adamič
Lundrovo nabrežje 2/pritličje – ob

Stritarjevi ulici, Ljubljana: gradbena in
obrtniška dela

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Mestna občina Ljubljana, Ljubljana,
Mestni trg 1, kont. oseba Jožica Lekše,
Oddelek za gospodarjenje z nepremičnina-
mi MOL, Adamič Lundrovo nabrežje 2/IV,
soba 419, tel. 061/306-11-29, faks
061/306-12-10.

2. Predmet javnega naročila: adaptaci-
ja upravnih prostorov v pritličju stavbe
Adamič Lundrovo nabrežje 2 – ob Stri-
tarjevi ulici, Ljubljana: gradbena in obrt-
niška dela.
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3. Orientacijska vrednost naročila:
40,000.000 SIT.

4. Začetek in dokončanje del: predvide-
ni začetek del 26. 10. 1998, rok za dokon-
čanje 15. 12. 1998.

5. Merila za izbor najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: cena, garancija in plačilni pogoji.

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

6. Rok za oddajo ponudb
Naročnik mora ponudbe prejeti osebno

ali po pošti do 22. 9. 1998 do 11. ure, v
zaprti zapečateni ovojnici, na naslov: Mest-
na občina Ljubljana, Oddelek za gospodar-
jenje z nepremičninami, Adamič Lundrovo
nabrežje 2/IV. nadstropje, soba 434,
tel. 061/306-11-10, faks 061/306-12-10.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 22. 9. 1998
ob 13. uri, na naslovu: Mestna občina Ljub-
ljana, Oddelek za gospodarjenje z nepre-
mičninami, Adamič Lundrovo nabrežje 2/IV.
nadstropje, soba 436, tel. 061/306-11-10,
faks 061/306-12-10.

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

Ponudniki bodo o izidu razpisa obvešče-
ni v roku 7 dni od podpisanega sklepa o
izbiri najugodnejšega ponudnika.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Mestna občina Ljubljana,
Oddelek za gospodarjenje z nepremičnina-
mi, Ljubljana, Adamič Lundrovo nabrežje
2/IV. nadstropje, soba 419, kont. oseba
Jožica Lekše, tel. 061/306-11-29, faks
061/306-12-10.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
za pristojbino v višini 10.000 SIT.

Način plačila: virman ali splošna položni-
ca, na račun številka: 50100-845-50358,
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, z
namenom nakazila: “Pristojbina za razpis
adaptacija upravnih prostorov, Adamič Lun-
drovo nabrežje 2, Ljubljana”.

Pri dvigu razpisne dokumentacije je po-
trebno priložiti dokazilo o plačilu pristojbine.

10. Ostali podatki
Dodatne informacije oziroma pojasnila v

zvezi z razpisno dokumentacijo zahtevajte
pisno po faksu 061/306-12-10, pod šifro:
“OGN-JR/5-98 – adaptacija Kresije”, do
vključno 15. 9. 1998. Vprašanja in odgovo-
ri bodo poslani vsem prevzemnikom razpi-
sne dokumentacije.

Skupni ogled prostorov, ki se bodo
adaptirali, je 31. 8. 1998 ob 9. uri, na Ada-
mič Lundrovem nabrežju 2/pritličje (recep-
cija-vratar).

Naročnik si pridržuje pravico morebitne-
ga manjšega obsega del od razpisane vred-
nosti glede na razpoložljiva finančna sreds-
tva. V tem primeru ponudnik nima pravice
do uveljavljanja odškodnine.

Nepravočasno prispelih in nepravilno
opremljenih ponudb komisija ne bo obrav-

navala in bodo ponudnikom vrnjene neod-
prte. Upoštevane bodo le popolne ponud-
be z vsemi zahtevanimi podatki.

Predstavnik ponudnika mora komisiji za
odpiranje ponudb predložiti pisno poobla-
stilo.

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

Ponudba mora veljati 90 dni.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 23. 10. 1998.
Mestna občina Ljubljana, Ljubljana

Št. 36/98 Ob-5776

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Naročnik del je Zveza kulturnih dru-
štev Sevnica (v nadaljevanju: ZKD Sevnica),
Kvedrova 25, Sevnica, kont. oseba je Al-
bert Felicjan, tel./faks 0608/81-455.

2. Predmet javnega naročila: obrtniška,
instalacijska in gradbena dela.

Navedba vsebine: konservatorska in
obnovitvena dela na sevniškem gradu.

3. Orientacijska vrednost naročila:
16,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: pri-
četek je praviloma najkasneje 21. septem-
bra 1998, zaključek pa 22. 10. 1998.

5. Merilo za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane pri izbiri: glede na posebnost del zau-
panje v strokovnost izvajalcev za to področ-
je del.

6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 10. septembra
1998 do 11. ure, na naslov: ZKD Sevnica,
Kvedrova 25, 8290 Sevnica.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
z navedbo predmeta naročila “ZKD Sevnica
– konservatorska in obnovitvena dela na
sevniškem gradu”, naslovom: ZKD Sevni-
ca, Kvedrova 25, 8290 Sevnica, na hrbtni
strani pa mora biti označen naslov pošiljate-
lja.

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

Javno odpiranje ponudb bo v četrtek,
10.septembra 1998 ob 13. uri, na naslovu:
ZKD Sevnica, Kvedrova 25, Sevnica. Odpi-
ranje bo vodil Borut Simončič.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu javne-
ga razpisa najkasneje do vključno 17. 9.
1998.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: v pisarni ZKD Sevnica, Kve-
drova 25, Sevnica, in sicer od 25. avgusta
1998 do 8. septembra 1998, vsak delovnik
od 8. do 12. ure, pri Albertu Felicjanu, na
istem naslovu, tel./faks 0608/81-455.

10. Dodatne informacije se dobijo prav
tako na naslovu: ZKD Sevnica, Kvedrova
25, Sevnica, pri Albertu Felicjanu, tel./faks
0608/81-455.

11. Opcija ponudbe je 60 dni.
Zveza kulturnih društev Sevnica

Ob-5779
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Hrastnik, kont. osebe Sihur To-
maž, Hočevar Anton, Kraner Janez, Pot Vit-
ka Pavliča 5, Hrastnik, tel. 0601/43-600,
faks 0601/44-041, soba št. 31.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: pločnik ob regio-
nalni cesti, R 336 od km 3.175 do km
3.550 km z namestitvijo semaforjev
(utripajoča luč nad prehodom za pešce).

3. Orientacijska vrednost naročila:
10,000.000 SIT.

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

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 31. 8. 1998 do
12. ure, na naslov: Občina Hrastnik, organi-
zacija Direkcija za prostor, okolje in javne
komunalne službe, prevzemnik vložišče, Pot
Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik,
tel. 0601/43-600, faks 0601/44-041, so-
ba št. 9.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 31. 8. 1998
ob 14. uri, na naslovu: Občina Hrastnik,
Direkcija za prostor, okolje in javne komu-
nalne službe, odpiranje vodi Kraner Janez,
Pot Vitka Pavliča 5, Hrastnik,
tel. 0601/43-600, faks 0601/44-041, sej-
na soba.

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

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

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Direkcija za prostor, okolje
in javne komunalne službe, kont. oseba Si-
hur Tomaž, Pot Vitka Pavliča 5, Hrastnik,
tel. 0601/43-600, faks 0601/44-041, so-
ba št. 31.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 28. 8. 1998 za 20.000 SIT.

Način plačila: na ŽR Občine Hrastnik z
navedbo predmeta naročila, na račun šte-
vilka 52710-630-10061.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

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

čila: 11. 9. 1998.
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Ob-5780
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Hrastnik, kont. osebe Sihur To-
maž, Hočevar Anton, Kraner Janez, Pot Vit-
ka Pavliča 5, Hrastnik, tel. 0601/43-600,
faks 0601/44-041, soba št. 31.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: rekonstrukcija par-
tizanske ceste na Dolu pri Hrastniku,

I. faza – od 0.0+20.00 do 0.2+40.00,
II. faza – od 0.2+40.00 do 0.5+80.00.
3. Orientacijska vrednost naročila:

10,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek 20. 9. 1998 in zaključek 20. 10. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 31. 8. 1998 do
12. ure, na naslov: Občina Hrastnik, orga-
nizacija Direkcija za prostor, okolje in jav-
ne komunalne službe, prevzemnik vložišče,
Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik,
tel. 0601/43-600, faks 0601/44-041, so-
ba št. 9.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 31. 8. 1998
ob 13. uri, na naslovu: Občina Hrastnik,
Direkcija za prostor, okolje in javne komu-
nalne službe, odpiranje vodi Kraner Janez,
Pot Vitka Pavliča 5, Hrastnik,
tel. 0601/43-600, faks 0601/44-041, sej-
na soba.

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

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

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Direkcija za prostor, okolje
in javne komunalne službe, kont. oseba Si-
hur Tomaž, Pot Vitka Pavliča 5, Hrastnik,
tel. 0601/43-600, faks 0601/44-041, so-
ba št. 31.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 28. 8. 1998 za 20.000 SIT.

Način plačila: na ŽR Občine Hrastnik z
navedbo predmeta naročila, na račun števil-
ka: 52710-630-10061.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

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

čila: 11. 9. 1998.
Občina Hrastnik

Št. 006-1/98-21 Ob-5781
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Mestna občina Novo mesto, kont. ose-
ba Mirko Grahek, Seidlova cesta 1, Novo
mesto, tel. 068/317-270, faks
068/322-731, soba št. 31/I.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: vzdrževanje gozdnih
cest na območju Mestne občine Novo
mesto v letu 1998:

1. profiliranje vozišča,
2. gramoziranje vozišča,
3. čiščenje koritnic in propustov,
4. izdelava propustov.

3. Orientacijska vrednost naročila:
12,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 3 mesece, začetek 1. 10.
1998 in zaključek 31. 12. 1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 10. 9. 1998 do
12. ure, na naslov: Mestna občina Novo
mesto, prevzemnik Sekretariat za komunal-
ne zadeve, Seidlova c. 1, 8000 Novo me-
sto, tel. 068/317-232, faks 068/322-721,
soba št. 32/I.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 10. 9. 1998
ob 12.30, na naslovu: Mestna občina Novo
mesto, odpiranje vodi Jenič Pavel, Seidlova
cesta 1, Novo mesto, tel. 068/317-232,
faks 068/322-731, soba št. 67/II.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 30. 9. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Mestna občina Novo me-
sto, kont. oseba Mirko Grahek, Seidlova
cesta 1, Novo mesto, tel. 068/317-270,
faks 068/322-731, soba št. 31/I.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 2. 9. 1998 za 10.000 SIT, vsak delov-
nik od 9.-12. ure.

Način plačila:  ob predložitvi plačilnega
naloga o plačilu materialnih stroškov na ŽR
Mestne občine Novo mesto,
št. 52100-630-40115, s pripisom “vzdrže-
vanje gozdnih cest na območju Mestne ob-
čine Novo mesto”.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 10. 11. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 16. 10. 1998.
Mestna občina Novo mesto

Ob-5782
Na podlagi tretjega odstavka 18. člena

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Brežice, kont. oseba Branko
Blaževič, Cesta prvih borcev 18, Brežice,
tel. 0608/62-050, faks 0608/61-850, so-
ba št. 51.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: sanacija lesne go-
be v gradu Brežice.

3. Orientacijska vrednost naročila:
5,000.000 SIT.

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

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 21. 9. 1998 do
12. ure, na naslov: Občina Brežice, prev-
zemnik sprejemna pisarna, Cesta prvih bor-
cev 18, 8250 Brežice, tel. 0608/62-050,
faks 0608/61-850, soba št. 10.

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

Javno odpiranje ponudb bo 22. 9. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Občina Brežice, od-
piranje vodi Tadeja Hočevar, Cesta prvih
borcev 18, Brežice, tel. 0608/62-050, faks
0608/61-850, sejna soba.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 13. 10. 1998.

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

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 8. 9. 1998 za 15.000 SIT.

Način plačila: z virmanom, na račun šte-
vilka: 51620-630-13063.

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

Ponudba mora veljati do 22. 11. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 16. 10. 1998.
Občina Brežice

Št. 80/98 Ob-5783
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Osnovna šola Otočec, kont. oseba An-
dreja Grom, Šolska cesta 20, Otočec,
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tel. 068/75-310, faks 068/75-310, soba
št. 58.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nabava vozila (mini-

busa) z najmanj 20 sedeži za prevoz
šolarjev.

3. Orientacijska vrednost naročila:
6,500.000 SIT.

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

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 7. 9. 1998 do
13. ure, na naslov: Osnovna šola Otočec,
prevzemnik pooblaščena oseba v pisarni OŠ
Otočec, Šolska cesta 20, 8222 Otočec,
tel. 068/75-310, faks 068/75-310, soba
št. 59.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 8. 9. 1998 ob
13. uri, na naslovu: Osnovna šola Otočec,
odpiranje vodi predsednik komisije oziroma
njegov namestnik, Šolska cesta 20, Otočec,
tel. 068/75-310, faks 068/75-310, soba
št. 57.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 11. 9. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Osnovna šola Otočec, kont.
oseba Andreja Grom, Šolska cesta 20, Oto-
čec, tel. 068/75-310, faks 068/75-310,
soba št. 59.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 31. 8. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: z virmanom, na račun šte-
vilka: 52100-603-30122.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

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

čila: 2. 10. 1998.
Osnovna šola Otočec

Ob-5784
Na podlagi prvega in 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 mag. Viktor Lednik, Razlagova
14, Maribor, tel. 062/22-90-250, faks
062/227-056.

2. Predmet javnega naročila: čiščenje
prostorov EPF na Razlagovi 14 in Razla-
govi 20, za obdobje 12 mesecev.

3. Orientacijska vrednost naročila:
17,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: storitev čiščenja za ob-
dobje 12 mesecev.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika in druge omejitve, ki bodo upošte-
vane: najnižja cena in drugi kriteriji, določe-
ni z zakonom in razpisno dokumentacijo.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pris-
pele na naslov naročnika v 20 dneh po ob-
javi razpisa do 12. ure, prevzemnik mag.
Viktor Lednik.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene 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 16. 9. 1998
ob 9. uri, na naslovu naročnika, sejna soba,
Razlagova 14, I. nadstropje.

Odpiranje ponudb bo vodila strokovna
komisija.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 30. 9. 1998.

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

Zainteresirani ponudniki lahko dvignejo
razpisno dokumentacijo na sedežu naročni-
ka pri mag. Viktorju Ledniku, dekanat EPF.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
od 21. 8. 1998 do vključno 10. 9. 1998,
od 8. do 12. ure, za 3.000 SIT, v tajništvu
naročnika, Razlagova 14, I. nadstropje.

Ob dvigu razpisne dokumentacije je po-
trebno predložiti dokazilo o vplačilu na ra-
čun naročnika, št. 51800-609-1242 – za
razpisno dokumentacijo.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije lahko dobijo intere-

senti pri mag. Viktorju Ledniku,
tel. 062/22-90-250 ali faks 062/227-056,
vsak delovni dan med 8. in 12. uro.

10. Postopek izbire izvajalca: izvajalec
bo izbran po javnem razpisu za izbiro izvajal-
ca brez omejitev po zakonu o javnih naroči-
lih (Ur. l. RS, št. 24/97) in bo z njim skle-
njena pogodba za čiščenje poslovnih pro-
storov za obdobje 12 mesecev.

Ponudba mora biti veljavna do 15. 12.
1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 16. 10. 1998.

Univerza v Mariboru
Ekonomsko-poslovna fakulteta

Št. 35205-8/08 Ob-5812
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, Le-
nart v Slovenskih goricah,
tel. 062/727-347, faks 062/727-352.

2. Predmet javnega naročila: gradbena,
obrtniška in instalacijska dela.

Navedba vsebine: rekonstrukcija kot-
lovnice, postavitev dimnika in vkop ci-
stern za utekočinjeni naftni plin.

Kraj izpolnitve: Lenart v Slovenskih gori-
cah, upravna zgradba.

3. Orientacijska vrednost naročila:
14,000.000 SIT. Dela se bodo izvajala v
dveh fazah: leta 1998 v vrednosti
4,000.000 SIT in v letu 1999 v vrednosti
10,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: I. fa-
za: začetek 25. 9. 1998 in dokončanje
15. 11. 1998, II. faza: začetek 1. 5. 1999
in dokončanje 31. 7. 1999.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– ponudbena cena,
– reference ponudnika,
– rok plačila situacij.
6. Vsebina ponudbe: ponudba mora vse-

bovati vse elemente, naštete v navodilu po-
nudnikom za izdelavo ponudbe.

7. Ponudbe v pravilno zapečatenih ovoj-
nicah z oznako: “Ne odpiraj – ponudba za
rekonstrukcijo kotlovnice, postavitev dimni-
ka in vkop cistern za utekočinjen naftni plin”
je potrebno oddati do 10. 9. 1998 do 12.
ure, ne glede na način prenosa na naslov:
Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230
Lenart v Slovenskih goricah.

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

8. Javno odpiranje ponudb bo 11. 9.
1998 ob 10. uri v prostorih Občine Lenart,
Trg osvoboditve 7, Lenart v Slovenskih gori-
cah, soba 24/II.

9. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni najkasneje v 15 dneh od dneva
odpiranja ponudb.

10. Razpisno dokumentacijo lahko po-
nudniki dvignejo na Občini Lenart, kont. ose-
ba: Vinko Kramberger, tel. 062/727-347,
int. 49, faks 062/727-352.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 4. 9. 1998, vsak delovnik med 8. in 12.
uro.

Projektna dokumentacija bo na vpogled
na Občini Lenart, ponudniki pa si lahko ko-
pije projektov naročijo po predhodnem do-
govoru in proti plačilu pri:

– ISO, Inženiring, storitve, organizacija,
s.p., Zdravko Reberšek, Kapla 57, Tabor –
strojne instalacije, tel. 063/719-144;

– Kiproma Lenart, Kraigherjeva 19/a,
Lenart v Slovenskih goricah, za gradbeni
del, postavitev dimnika in vkop cisterne za
utekočinjen naftni plin; tel. 062/723-088;

– Elektroenergetski inženiring F. Juvan,
s.p., Rore 2, Ljubno, za elektroinstalacije,
tel. 063/841-168.

11. Naročnik si pridržuje pravico, da za-
radi premajhne odobritve predvidenih fi-
nančnih sredstev za sofinanciranje ali iz dru-
gih utemeljenih razlogov odstopi od naroči-
la II. faze del oziroma po predhodnem pi-
snem obvestilu izvajalca prekine dela na
objektu. Prekinitev del je možna že tudi v I.
fazi.

12. Dodatna pojasnila glede razpisne
dokumentacije lahko zainteresirani ponud-
niki dobijo na uradu Občinske uprave obči-
ne Lenart, Trg osvoboditve 7, Lenart v Slo-
venskih goricah, tel. 062/727-347 (Vinko
Kramberger, ob njegovi odsotnosti pa Edo
Zorko, tajnik občine).

13. Ponudba mora veljati do 15. 10.
1998.

14. Predvideni datum objave sklepa o
dodelitvi naročila: 2. 10. 1998.
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Št. 35205-8/98 Ob-5813
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) in programa urejanja stavb-
nih zemljišč za leto 1998 Občina Lenart
objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za

izgradnjo navezovalnega kanala 3 na
kanalizacijski kolektor od območja Ob

gozdu do Livarne
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, Le-
nart v Slovenskih goricah.

2. Predmet javnega naročila: izgradnja
navezovalnega kanala 3 na kanalizacijski ko-
lektor od območja Ob gozdu do Livarne po
projektu Inženiring biro, Maribor,
št. 800646.

Navedba vsebine: navezovalni kanal 3
se bo gradil v dolžini 570 m, predvidena
je izgradnja 17. revizijskih jaškov, in si-
cer:

– del kanala dimenzije 800 mm v dol-
žini 40 m,

– del kanala dimenzije 600 mm v dol-
žini 319 m,

– del kanala dimenzije 500 mm v dol-
žini 34 m in

– del kanala dimenzije 400 mm v dol-
žini 177 m.

3. Orientacijska vrednost naročila:
10,000.000 SIT.

4. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– ponudbena cena,
– reference ponudnika,
– rok plačila situacij.
5. Vsebina ponudbe: ponudba mora vse-

bovati vse elemente, naštete v navodilu po-
nudnikom za izdelavo ponudbe.

6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje v 20 dneh od objave
razpisa, to je do 10. 9. 1998 do 12. ure na
naslov: Občina Lenart, Trg osvoboditve 7,
Lenart v Slovenskih goricah.

7. Ponudbe morajo biti oddane v za-
pečateni kuverti z oznako: “Ne odpiraj –
Ponudba za javni razpis – navezovalni ka-
nal 3”.

Na kuverti mora biti razviden tudi ponud-
nik.

8. Javno odpiranje ponudb bo 11. 9.
1998 ob 8. uri v prostorih Občine Lenart,
Trg osvoboditve 7, Lenart v Slovenskih gori-
cah, soba 24/II.

9. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni najkasneje v 15 dneh od dneva
odpiranja ponudb, to je do 26. 9. 1998.

10. Naročnik si pridržuje pravico, da
zmanjša obseg del. Izvajalec v primeru
zmanjšanja obsega naročila ni upravičen do
uveljavljanja odškodnine iz tega naslova.

11. Zainteresirani ponudniki lahko dvig-
nejo razpisno dokumentacijo na Občini Le-
nart, Trg osvoboditve 7, Lenart v Slovenskih
goricah, soba št. 19/I.

12. Razpisna dokumentacija je na raz-
polago od dneva objave razpisa v Uradnem
listu RS, pa do 28. 8. 1998 vsak delovnik
med 7. in 12. uro.

13. Dodatna pojasnila glede razpisne do-
kumentacije lahko zainteresirani ponudniki
dobijo na Občini Lenart, tel. 062/727-346,

int. 26 oziroma 10 (Irena Golob, Silvo Sla-
ček).

14. Postopek za izbiro izvajalca: javni
razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do 15. 10. 1998.
Predviden datum objave sklepa o dode-

litvi naročila do 2. 10. 1998.
Občina Lenart

Št. 403-41/98-21303 Ob-5834
Občina Jesenice, Titova 78, Jesenice,

objavlja na podlagi prvega in drugega od-
stavka 18. člena zakona o javnih naročilih
(Ur. l. RS, št. 24/97)

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za

izvedbo gradbenih, obrtniških in
instalacijskih del pri adaptaciji sejne
dvorane Občine Jesenice, Titova 78

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: 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 sejne
dvorane Občine Jesenice, Titova 78.

3. Orientacijska vrednost naročila:
5,500.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: rok
začetka: 5. 10. 1998, rok dokončanja:
7. 12. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be:

– ponudbena cena (s prometnim dav-
kom),

– plačilni pogoji.
Najcenejši ponudnik ni nujno, da je tudi

najugodnejši.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upo-

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

predložene do vključno 11. 9. 1998, do
12. ure, na naslov Občina Jesenice, Titova
78, 4270 Jesenice, soba št. 1.

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

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

Javno odpiranje ponudb, na katerega so
vabljeni vsi ponudniki, bo v petek 11. 9.
1998, ob 12. uri na naslovu Občina Jeseni-
ce, Titova 78, Jesenice, v konferenčni sobi
v I. nadstropju.

8. Ponudniki bodo obveščeni o izidu raz-
pisa najkasneje do 16. 9. 1998.

9. Zainteresirani ponudniki lahko dvigne-
jo razpisno dokumentacijo na Občini Jese-
nice, Titova 78, soba št. 43, I. nadstropje,
pri Alenki Justin.

Razpisna dokumentacija je na voljo po-
nudnikom v času razpisa, in sicer proti izka-
zu, podpisu ter plačilu 12.000 SIT na ŽR
proračun Občine Jesenice,
št. 51530-630-50155, sklicevanje na
št. 780001. Kot dokaz o plačilu morajo po-
nudniki predložiti fotokopijo virmana.

10. Ostali podatki:
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 9. točko.

11. Ponudba mora veljati 70 dni.
12. Predvideni datum objave dodelitve

naročila je 25. 9. 1998.
Občina Jesenice

Ob-5836
Na podlagi uredbe o ratifikaciji okvirnega

sporazuma med Vlado RS in Komisijo Evrop-
skih skupnosti o uresničevanju ukrepov o fi-
nančnih, tehničnih in drugih oblikah sodelova-
nja (17/93), v zvezi z 9. točko prvega odstav-
ka zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97) objavlja Republika Slovenija, Mini-
strstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

razpis
za dobavo analitične laboratorijske

opreme
Analitično laboratorijsko opremo, ki je

namenjena Inštitutu za biologijo Republike
Slovenije, Kmetijskemu inštitutu Slovenije
in Fitosanitarni inšpekciji Republike Slove-
nije, financira Evropska Komisija iz sredstev
Phare, v okviru Državnega operativnega pro-
grama za Slovenijo (SL - 9704.01.02/7).

Na razpis se lahko enakopravno prijavijo
vse pravne in fizične osebe iz držav, članic
Evropske Unije in iz držav, prejemnic sred-
stev programa Phare, ki ponujajo dobavo
blaga z izvorom v teh državah.

1. Predmet
Razpis za dobavo laboratorijske opreme

za potrebe Biološkega inštituta, Kmetijske-
ga inštituta ter Fitosanitarno inšpekcijsko
službo.

Ponudniki se lahko prijavijo na razpis v
celoti ali pa za posamezne dele. Ponujena
oprema mora biti skladna z opisom, ki je
naveden v tehničnih specifikacijah.

Opremo je potrebno dostaviti na nasled-
nje naslove:

– LOT 1: Centre PLANTA, Inštitut za bio-
logijo, Večna pot 111, Ljubljana, (kont. ose-
ba dr. Maja Ravnikar),

– LOT 2: Kmetijski inštitut Slovenije,
Hacquetova 17, Ljubljana, (kont. oseba dr.
Gregor Urek),

– LOT 3: Kmetijski inštitut Slovenije,
Hacquetova 17, Ljubljana, (kont. oseba dr.
Ana Gregorčič),

– LOT 4: IRSKGLR, fitosanitarna inšpek-
cija, Parmova 33, Ljubljana, (kont. oseba
Janez Maček).

2. Razpisna dokumentacija:
Ponudba mora biti pripravljena v an-

gleškem jeziku in mora ustrezati naslednjim
dokumentom:

– navodilom ponudnikom za pogodbe o
nakupu,

– posebnim razpisnim pogojem za po-
godbe o nakupu,

– tehničnim specifikacijam,
– ponudbenemu predračunu,
– splošnim pravilom za ponudnike in

sklenitev pogodbe za dobavo blaga.
Našteti dokumenti predstavljajo popolno

razpisno dokumentacijo, ki jo je na podlagi
pisne zahteve mogoče dobiti brezplačno na
naslednjem naslovu: Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, Phare - ESPU, Du-
najska 58, Ljubljana, Slovenija, kont. oseba
Mojca Mehikić, tel. 386-61-178-9068, faks
386-61-178-9155.

Pisne zahteve za pridobitev razpisne do-
kumentacije morajo prispeti na zgornji na-
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slov s priporočeno pošto najkasneje šest
tednov po objavi tega razpisa v Uradnem
listu RS.

3. Predložitev ponudb
Ponudbe v angleškem jeziku morajo pris-

peti najkasneje do 2. 10. 1998 do 12. ure
na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano, Phare - ESPU, Dunaj-
ska 58, Ljubljana, Slovenija.

Ponudbe v zaprti ovojnici morajo biti ja-
sno označene: “Ne odpiraj – za razpis: Ana-
litična laboratorijska oprema”.

Odpiranje ponudb bo javno, na istem
naslovu, dne 3. 10. 1998 ob 13. uri po
lokalnem času.

Republika Slovenija,
Ministrstvo za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano

In accordance with Regulation on
ratification of Framework Agreement
between the Government of Republic of
Slovenia and European Commission on
implementation of measures on financial,
technical and other forms of co-operation
(OG RS 17/93) and referring to Law on
Public Procurement, section 9, paragraph
1 of article 55 (OG RS 24/97) the Republic
of Slovenia, Ministry of Agriculture, Forestry
and Food invites to tender for

Procurement
of Analytical Laboratory Equipment

Supply.
Analytical laboratory equipment for

National Institute of Biology, Agricultural
Institute of Slovenia and Phytosanitary
Inspection Office is financed by the
European Commission from Phare funds in
the framework of Country Operational
Programme for Slovenia (SL -
9704.01.02/7).

Participation is open in equal terms to all
natural and legal persons of the Member
States of the European Union and of the
beneficiary countries of the Phare
programme who offer to supply goods
originating from those countries.

1. Subject
Invitation to tender for the analytical

laboratory equipment needed for National
Institute for Biology, Agricultural Institute of
Slovenia and Phytosanitary Inspection
Office.

Any tenderer may tender for all the
equipment or for separate lot(s). The
supplies tendered must confirm with the
descriptions set out in the Technical
Specifications.

The supplies must be delivered to the
following addresses:

– LOT 1: Centre PLANTA National
Institute of Biology, Večna pot 111,
Ljubljana (contact person: dr. Maja
Ravnikar),

– LOT 2: Agricultural Institute of
Slovenia, Hacquetova 17, Ljubljana,
(contact person: dr. Gregor Urek),

– LOT 3: Agricultural Institute of
Slovenia, Hacquetova 17, Ljubljana,
(contact person: dr. Ana Gregorčič),

– LOT 4: IRSKGLR, Phytosanitary
Inspection, Parmova 33, Ljubljana (contact
person: Janez Maček).

2. Tender dossier:

The offer must be in English and must
conform with following documents:

1. Instructions to Tenderers for Supply
Contracts;

2. Special Tender Conditions for Supply
Contracts,

3. Technical Specifications,
4. Schedule of Prices,
5. General Regulations for Tenders and

the Award of Supply Contracts.
These documents constitute the

complete tender dossier and may be
obtained free of charge by written request
from: Ministry of Agriculture, Forestry and
Food, PHARE ESPU, Dunajska 58, 1000
Ljubljana; Contact Person: Ms. Mojca
Mehikić, Phone: 386/61-178-9068, faks
386/61-178-9155.

Written requests for the Tender Dossier
should be received by registered mail at the
above mentioned address at latest 6 weeks
after publication of this announcement in
the Official Gazette.

3. Submission of tenders
Tenders in English must be submitted,

at latest on 2. 10. 1998 at 12 a.m. at:
Ministry of Agriculture, Forestry and Food,
PHARE ESPU, Dunajska 58, Ljubljana,
Slovenia. The envelope has to be marked:
“Do not open – for Tender – Analytical
Laboratory Equipment”. They will be opened
in public session on 3. 10. 1998 at 13 a.m.
local time at the same address.

Republic of Slovenia,
Ministry of Agriculture,

Forestry and Food

Ob-5814
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Telekom Slovenije, PE Maribor, kont.
oseba Romana Berniak, dipl. inž., Titova
c. 38, Maribor, tel. 062/44-252, faks
062/104-444.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izbira izvajalca za
gradnjo KKO Lenart – smer Radehova.

3. Orientacijska vrednost naročila:
30,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 3 mesece, začetek 1. 10.
1998 in zaključek 30. 12. 1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 11. 9. 1998 do
8. ure, na naslov: Telekom Slovenije, PE
Maribor, prevzemnik vložišče, Titova c. 38,
2001 Maribor, tel. 062/44-414, faks
062/104-444.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 11. 9. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Telekom Slovenije,
PE Maribor, odpiranje vodi Dušan Nova-
čan, dipl. prav., Titova c. 38, Maribor,
tel. 062/44-400, faks 062/104-444, sej-
na soba.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 20. 9. 1998.

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

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 7. 9. 1998.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Telekom Slovenije, PE Maribor, kont.
oseba Romana Berniak, dipl. inž., Titova
c. 38, Maribor, tel. 062/44-252, faks
062/104-444.

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

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

čila: 20. 9. 1998.

Ob-5815
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Telekom Slovenije, PE Maribor, kont.
oseba Romana Berniak, dipl. inž., Titova
c. 38, Maribor, tel. 062/44-252, faks
062/104-444.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izbira izvajalca za
izgradnjo KKO in RNO Ptuj – smer Ra-
belčja vas.

3. Orientacijska vrednost naročila:
29,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 3 mesece, začetek 1. 10.
1998 in zaključek 30. 12. 1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 11. 9. 1998 do
8. ure, na naslov: Telekom Slovenije, PE
Maribor, prevzemnik vložišče, Titova c. 38,
2001 Maribor, tel. 062/44-414, faks
062/104-444.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 11. 9. 1998
ob 9.30, na naslovu: Telekom Slovenije,
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PE Maribor, odpiranje vodi Dušan Nova-
čan, dipl. prav., Titova c. 38, Maribor,
tel. 062/44-400, faks 062/104-444, sej-
na soba.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 20. 9. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo: Telekom Slovenije, PE Maribor,
kont. oseba vložišče, Titova c. 38, Maribor,
tel. 062/44-414, faks 062/104-444, soba
št. 006.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 7. 9. 1998.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Telekom Slovenije, PE Maribor, kont.
oseba Romana Berniak, dipl. inž., Titova
c. 38, Maribor, tel. 062/44-252, faks
062/104-444.

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

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

čila: 20. 9. 1998.
Telekom Slovenije, d.d.,

PE Maribor

Št. 2339 Ob-5816
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Krško, kont. oseba Zdravko Pili-
povič, CKŽ 14, Krško, tel. 0608/22-771,
faks 0608/22-221, soba št. 203.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: sanacija strehe na
Domu XIV. divizije na Senovem.

3. Orientacijska vrednost naročila:
20,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in do-
končanja del: 60 dni po podpisu pogodbe.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 22. 9. 1998 do
10. ure, na naslov: Občina Krško, prevzem-
nik Zdravko Pilipovič, CKŽ 14, 8270 Krš-
ko, tel. 0608/22-771, faks 0608/22-221,
soba št. 203.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 22. 9. 1998
ob 10.30, na naslovu: Občina Krško, odpi-
ranje vodi Vinko Bah, CKŽ 14, Krško,
tel. 0608/22-771, faks 0608/22-221, so-
ba št. E.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 13. 10. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Krško, kont. oseba
Zdravko Pilipovič, CKŽ 14, Krško,
tel. 0608/22-771, faks 0608/22-221, so-
ba št. 203.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 15. 9. 1998 za 5.000 SIT.

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

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Biro Rostohar, kont. oseba Vladimir Ro-
stohar, Golek 4, Krško, tel. 0608/231-340.

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

Ponudba mora veljati do 22. 11. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 15. 10. 1998.
Občina Krško

Št. 228 Ob-5817
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Zdravstveni dom Domžale, kont. osebi
Marija Grošelj, Cvetka Vesel, Mestni trg 2,
Domžale, tel. 061/711-015, faks
061/714-459.

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

štirih zobozdravniških aparatov KaVo
Systematica 1060S.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 11,000.000
SIT, 21. 8. 1998..

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 6 tednov od sklenitve po-
godbe.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 11. 9. 1998 do
12. ure, na naslov: Zdravstveni dom Dom-
žale, prevzemnik tajništvo, Mestni trg 2,
1230 Domžale, tel. 061/711-015, faks
061/714-459.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 15. 9. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Zdravstveni dom
Domžale, odpiranje vodi Meta Kos Jarc,
dipl. jur., Mestni trg 2, Domžale.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 30. 9. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo: Zdravstveni dom Domžale, kont.

oseba Maja Mušič, Mestni trg 2, Domžale,
tel. 061/711-015, faks 061/714-459.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 9. 9. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: z virmanom, na račun šte-
vilka: 50120-603-55396.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 1. točko.
Ponudba mora veljati do 30. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 30. 9. 1998.
Zdravstveni dom Domžale

Ob-5818
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Kuzma, kont. oseba Matiš Mi-
lan, Kuzma 24, Kuzma, tel. 069/55-201,
faks 069/55-201.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: sanacija plazu na
LC 197100 Radovci–Vidonci od km
3,0–3,1 + 15 m v Vidoncih.

3. Orientacijska vrednost naročila:
10,500.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: za-
četek septembra 1998 in zaključek okto-
bra 1998.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 17. 9. 1998 do
14. ure, na naslov: Občina Kuzma, Kuzma
24, 9263 Kuzma, tel. 069/55-201, faks
069/55-201.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 18. 9. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Občina Kuzma, Kuz-
ma 24, Kuzma, tel. 069/55-201, faks
069/55-201.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 28. 9. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Kuzma, kont. ose-
ba  tajnik Matiš Milan, Kuzma 24, Kuzma,
tel. 069/55-201, faks 069/55-201.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
za 5.000 SIT.

Način plačila: virman, na račun številka:
51900-630-76059.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 30. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: september 1998.
Občina Kuzma
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Ob-5824
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Kočevje, kont. oseba Borut Ho-
čevar, Ljubljanska c. 26, Kočevje,
tel. 061/851-390, faks 061/855-531.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izvajala se bodo
naslednja vzdrževalna dela na gozdnih
cestah v državnih gozdovih: ročno in
strojno vzdrževanje, obnova obrabne
plasti vozišča, izvedba odvodnjavanja,
zimsko vzdrževanje, postavitev promet-
ne signalizacije.

3. Orientacijska vrednost naročila:
15,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 5 mesecev, začetek 1. 7.
1998 in zaključek 30. 11. 1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 11. 9. 1998 do 8. ure,
na naslov: Občina Kočevje – urad župana,
prevzemnik Urad župana, Ljubljanska c. 26,
1330 Kočevje, tel. 061/851-130, faks
061/855-531.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 11. 9. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Občina Kočevje, od-
piranje vodi Nevenka Drobnič, dipl. inž. gr.,
Ljubljanska c. 26, Kočevje,
tel. 061/851-390, faks 061/855-531, so-
ba št. 27.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa
najkasneje v 15 dneh od odpiranja ponudb.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Zavod za gozdove Sloveni-
je – Območna enota Kočevje, kont. oseba
Veko Zavolovšek, Rožna ul. 39, Kočevje,
tel. 061/853-331.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 11. 9. 1998 za 10.000 SIT.

Način plačila: z virmanom, na račun šte-
vilka: 51300-630-10077 – občinski prora-
čun, pri APP Kočevje.

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

Ponudba mora veljati 90 dni.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: v 15 dneh po odpiranju ponudb.
Občina Kočevje

Št. 17/98 Ob-5825
Na podlagi 18. člena zakona o javnih

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Javni zavod Zavod Planica, kont. oseba
Jožef Lavtižar, Rateče 22, Rateče – Plani-
ca, tel. 064/886-030, faks 064/886-031,
e-mail: zavodplanica@s5.net.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine:

1. snežni top – nizkotlačni z avto-
matskim delovanjem – 2 kom,

2. merilna postaja – avtomatska za
merjenje temperature in vlage ozračja z
oddajnikom in sprejemnikoma – 1 kpl.

3. Orientacijska vrednost naročila:
9,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 45 dni.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

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

6. Rok, v katerem lahko ponudniki
predložijo ponudbe in način predložitve
ponudbe (datum, čas, naslov, oznaka)

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 18. 9. 1998 do
10. ure, na naslov: Zavod Planica, prev-
zemnik Jožef Lavtižar, Rateče 22, 4283 Ra-
teče – Planica, tel. 064/886-030, faks
064/886-031, e-mail: zavodplanica-
@s5.net.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 21. 9. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Zavod Planica, odpi-
ranje vodi Jožef Lavtižar, Rateče 22, Rate-
če – Planica, tel. 064/886-030, faks
064/886-031, e-mail: zavodplanica-
@s5.net.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 25. 10. 1998.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo ter ceno dokumentacije in
način plačila: Zavod Planica, kont. oseba
Jožef Lavtižar, Rateče 22, Rateče – Plani-
ca, tel. 064/886-030, faks 064/886-031,
e-mail: zavodplanica@s5.net.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 15. 9. 1998.

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

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

čila: 2. 10. 1998.
Zavod Planica

Št. 8176/98/1234 Ob-5826
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
kov:

Elektro-Slovenija, d.o.o., kont. osebi Si-
mona Sila ali Marija Mrzel-Ljubič, Hajdriho-

va 2, Ljubljana, tel. 061/174-32-20 ali
061/174-32-24, faks 061/174-32-22 in

Elektro Gorenjska, d.d., Bleiweisova 6,
Kranj.

2. Predmet javnega naročila: dobava
in montaža OPWR s spojkami, končne
kabelske opreme, spajanje ter meritve
optičnega kabelskega sistema za ob-
jekta DV 2 × 110 kV Moste–Bled in DV
2 × 110 kV Moste–Jesenice.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 50,000.000
SIT, začetek 21. 8. 1998 in zaključek
21. 9. 1998..

4. Rok začetka in dokončanja gradnje:
začetek oktober 1998 in zaključek decem-
ber 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be, ki bodo upoštevana pri ocenjevanju po-
nudb, so navedena v razpisni dokumentaciji.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 21. 9. 1998 do
9.15, na naslov: Elektro-Slovenija, d.o.o.,
prevzemnik Splošna tehnična služba (Kata-
rina Lipovec), Hajdrihova 2, 1000 Ljublja-
na, tel. 061/174-25-11, soba št. 3C.5.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 21. 9. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Elektro-Slovenija,
d.o.o., Hajdrihova 2, sejna soba. Odpiranje
vodi Simona Sila.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 19. 10. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Elektro-Slovenija, d.o.o.,
kont. oseba Andreja Mihevc, Hajdrihova 2,
Ljubljana, tel. 061/174-24-33, faks
061/174-24-32, soba št. 2C.1,3.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
od 24. 8. 1998 do 16. 9. 1998, med 8. in
12. uro, cena razpisne dokumentacije z
vključenim prometnim davkom je 117.150
SIT.

Način plačila: z virmanom – z oznako:
Dobava in montaža OPWR za DV 2 × 110
kV Moste–Bled in DV 2 × 110 kV Moste–
Jesenice, na žiro račun številka:
50106-601-90093, pri Agenciji za plačilni
promet.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 1. točko.
Ponudba mora veljati do 30. 11. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 30. 10. 1998.
Elektro-Slovenija, d.o.o., Ljubljana

in
Elektro Gorenjska, d.d., Kranj

Ob-5827
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
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javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Ormož, kont. oseba Andrej Ze-
lenik, Ptujska c. 6, Ormož,
tel. 062/701-041, faks 062/701-721, so-
ba št. 13.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: sanacija plazu na
krajevni cesti Lešniški vrh.

3. Orientacijska vrednost naročila:
5,000.000 SIT.

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

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

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

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

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 7. 9. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Občina Ormož, odpi-
ranje vodi Pavla Ivanuša, Ptujska c. 6, Or-
mož, tel. 062/701-041, faks 062/701-721,
soba št. 15.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 21. 9. 1998.

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

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 28. 8. 1998.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Občina Ormož, kont. oseba Andrej Ze-
lenik, Ptujska c. 6, Ormož,
tel. 062/701-041, faks 062/701-721, so-
ba št. 13.

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

Ponudba mora veljati do 7. 11. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 2. 10. 1998.

Ob-5828
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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 Ormož, kont. oseba Pavla Ivanuša,
Ptujska c. 6, Ormož, tel. 062/701-041, faks
062/701-721, soba št. 9.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: restavriranje fresk

grad Ormož.

3. Orientacijska vrednost naročila: 11,5
mio SIT.

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

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 2. 9. 1998 do 9.
ure, na naslov: Občina Ormož, prevzemni-
ca Dragica Vurušič, Ptujska c. 6, 2270 Or-
mož, tel. 062/701-041, faks
062/701-721, soba št. 14.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 2. 9. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Občina Ormož, odpi-
ranje vodi Pavla Ivanuša, Ptujska c. 6, Or-
mož, tel. 062/701-041, faks 062/701-721,
soba št. 4.

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

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

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

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 31. 8. 1998 do 10. ure.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 2. 11. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 21. 9. 1998.
Občina Ormož

Ob-5829
Na podlagi 18. člena zakona o javnih

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za

Dolgo polje jug – obnova vodovodnih
priključkov

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Mestna občina Celje, Trg celjskih kne-
zov 9, Celje.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: Dolgo polje jug – ob-
nova vodovodnih priključkov.

3. Orientacijska vrednost naročila:
9,500.000 SIT.

4. Predvideni pričetek del je oktobra
1998, konec v dveh mesecih.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– ponudbena cena,
– reference pri tovrstnih delih,
– fiksnost cen,

– druge ugodnosti.
6. Rok za predložitev ponudb
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo

predložene najkasneje do 1. 9. 1998 do
12. ure, ne glede na način predložitve, na
naslov: Mestna občina Celje, Komunalna
direkcija, Prešernova 27/II, 3000 Celje.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena “Ne odpiraj – ponudba za Dolgo polje
jug – obnova vodovodnih priključkov”.

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

Javno odpiranje ponudb bo v sredo,
2. 9. 1998 ob 9. uri, na naslovu: Mestna
občina Celje, Komunalna direkcija, Prešer-
nova 27/II, Celje, v sejni sobi.

Predstavniki ponudnikov morajo predlo-
žiti strokovni komisiji, ki bo vodila odpiranje,
pooblastila za zastopanje.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje v 8 dneh po sprejetju sklepa
o izboru najugodnejšega ponudnika.

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

Ponudniki lahko dvignejo razpisno doku-
mentacijo z razpisnimi pogoji, od dneva ob-
jave v Uradnem listu RS, pa do vključno
26. 8. 1998, med 8. in 10. uro, na naslo-
vu: 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-Kanaliza-
cija, 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 Tonetu Gajšku, gr.
teh., na VO-KA Celje, tel. 063/4250-339.

Mestna občina Celje

Ob-5830
Na podlagi 18. člena zakona o javnih

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za

rekonstrukcijo
razbremenilno-regulacijskega objekta

na kanalu Ljubečna
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Vodovod-Kanalizacija, javno podjetje,
d.o.o., Lava 2a, Celje.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: rekonstrukcija razbre-
menilno-regulacijskega objekta na kanalu
Ljubečna.

3. Orientacijska vrednost naročila:
7,000.000 SIT.

4. Predvideni pričetek del: oktober
1998, konec v dveh mesecih.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– ponudbena cena,
– reference pri tovrstnih delih,
– fiksnost cen,
– druge ugodnosti.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 58-59 / 21. 8. 1998 / Stran 5825

6. Rok za predložitev ponudb
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo

predložene najkasneje do 1. 9. 1998 do
12. ure, ne glede na način predložitve, na
naslov: Vodovod-Kanalizacija, javno podjet-
je, d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena “Ne odpiraj – ponudba za Rekonstruk-
cijo razbremenilno-regulacijskega objekta
na kanalu Ljubečna”.

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

Javno odpiranje ponudb bo v sredo,
2. 9. 1998 ob 10. uri, na naslovu: Mestna
občina Celje, Komunalna direkcija, Prešer-
nova 27/II, Celje, v sejni sobi.

Predstavniki ponudnikov morajo predlo-
žiti strokovni komisiji, ki bo vodila odpiranje,
pooblastila za zastopanje.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje v 8 dneh po sprejetju sklepa
o izboru najugodnejšega ponudnika.

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

Ponudniki lahko dvignejo razpisno doku-
mentacijo z razpisnimi pogoji, od dneva ob-
jave v Uradnem listu RS, pa do vključno
26. 8. 1998, med 8. in 10. uro, na naslo-
vu: 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-Kanaliza-
cija, 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 Ce-
lje, tel. 063/4250-315.

Vodovod-Kanalizacija, JP, d.o.o., Celje

Ob-5831
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve, kont. oseba Kolenc Drago, Kotni-
kova 5, Ljubljana, tel. 061/178-34-12, faks
061/178-33-77, soba št. 25.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nakup službenih vo-

zil za potrebe centrov za socialno delo v
Sloveniji.

3. Orientacijska vrednost naročila:
10,900.000 SIT.

4. Dobavni rok: 15 dni po podpisu po-
godbe.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 10. 9. 1998 do

12. ure, na naslov: Ministrstvo za delo, dru-
žino in socialne zadeve, prevzemnica Darja
Naglič, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana,
tel. 061/178-34-30, faks 061/178-33-77,
soba št. 22.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 10. 9. 1998
ob 13. uri, na naslovu: Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve, odpiranje vodi
Simona Škerjanec, Kotnikova 5, Ljubljana,
tel. 061/178-34-55, faks 061/178-33-77,
soba št. 25.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 25. 9. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve, kont. oseba Irena Sta-
novnik-Bertoncelj, Kotnikova 5, Ljubljana,
tel. 061/178-33-76, faks 061/178-33-77,
soba št. 20.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 2. 9. 1998.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve, kont. oseba Kolenc Drago, Kotni-
kova 5, Ljubljana, tel. 061/178-34-12, faks
061/178-33-77, soba št. 25.

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

Ponudba mora veljati do 25. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 9. 10. 1998.
Ministrstvo za delo, družino

in socialne zadeve

Ob-5832
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

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

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine:
a) kanalizacija v naselju Resa,
b) sekundarna kanalizacija v Straži

(Stara cesta, Ob Krki).
Kanalizacija se bo izvedla iz PVC cevi:
a) kanalizacija Resa v dolžini L = 1713 m,
b) kanalizacija v Straži (Stara cesta, Ob

Krki), v dolžini L = 648 m.
3. Orientacijska vrednost naročila: sku-

paj 43,000.000 SIT:
a) kanalizacija Resa, v znesku

31,000.000 SIT,
b) sekundarna kanalizacija v Straži (Ob

Krki, Stara cesta), v znesku 12,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: 3 mesece, začetek 25. 10.
1998 in zaključek 25. 1. 1999.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 28. 9. 1998 do
12. ure, na naslov: JP Komunala, d.o.o.,
prevzemnik JP Komunala, d.o.o., Novo me-
sto, Muzejska ulica 5, 8000 Novo mesto,
tel. 068/321-514, faks 068/324-115.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 29. 9. 1998
ob 10. 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, sej-
na soba.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 23. 10. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: JP Komunala, d.o.o., kont.
oseba Andreja Gorše, Muzejska ulica 5, No-
vo mesto, tel. 068/321-514, faks
068/324-115.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 22. 9. 1998 za 20.000 SIT, vsak delov-
nik med 9. in 12. uro, ob predložitvi potrdila
Agencije za plačilni promet RS o plačilu ma-
terialnih stroškov na račun številka:
52100-601-11459 – JP Komunala, d.o.o.,
Novo mesto, s pripisom “Kanalizacija Resa,
Straža”.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 30. 11. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 23. 10. 1998.

Ob-5833
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: JP Komunala, d.o.o., kont. oseba Bo-
goslav Nunič, Rozmanova cesta 2, Novo
mesto, tel. 068/321-514, faks
068/324-115.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: gradnja vodohrana
Hrastje.

1. gradbena dela, ki zajemajo:
– zemeljska dela,
– betonska dela,
– tesarska dela,
– ključavničarska dela,
– pleskarska dela.
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2. montažna dela, ki zajemajo izdela-
vo cevnih zvez za dotok, iztok, preliv in tlač-
ni vod s črpalko.

3. elektroinstalacije in MRO, ki zaje-
majo:

– elektroinstalacije,
– merilnoregulacijsko opremo,
– programsko opremo.
4. elektroenergetski priključek, ki

zajema:
– gradbena dela,
– elektroinstalacijska dela.

3. Orientacijska vrednost naročila:
24,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 9. 11. 1998 in zaključek 30. 4. 1999.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 28. 9. 1998 do
12. ure, na naslov: JP Komunala, d.o.o.,
prevzemnica Andreja Gorše, i. g., Muzejska
ulica 5, 8000 Novo mesto,
tel. 068/321-514, faks 068/324-115, so-
ba št. 9.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 29. 9. 1998
ob 8. 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, sej-
na soba.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 20. 10. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: JP Komunala, d.o.o., kont.
oseba Andreja Gorše, i.g., Muzejska ulica
5, Novo mesto, tel. 068/321-514, faks
068/324-115, soba št. 9.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 4. 9. 1998 za 20.000 SIT, vsak delov-
nik med 10. in 14. uro, ob predložitvi potr-
dila Agencije za plačilni promet RS o plačilu
materialnih stroškov na račun številka:
52100-601-11459 – JP Komunala, d.o.o.,
Novo mesto, s pripisom “Vodohran Hrast-
je”.

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

Ponudba mora veljati do 29. 11. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 23. 10. 1998.
JP Komunala, d.o.o., Novo mesto

Št. 488/98 Ob-5840

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Klinični center Ljubljana, kont. oseba
mag. Franci Bohinc, Zaloška cesta 2, Ljub-
ljana, tel. 061/311-634, faks
061/315-583.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: najem medicinske

opreme.
3. Orientacijska vrednost naročila:

20,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: 60 mesecev, začetek ok-
tober 1998 in zaključek 2003.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 10. 9. 1998 do
9. ure, na naslov: Klinični center Ljubljana,
prevzemnik tajništvo komercialnega sektor-
ja, Poljanski nasip 58, 1000 Ljubljana,
tel. 061/143-1100, faks 061/143-1254.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 10. 9. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Klinični center Ljub-
ljana, odpiranje vodi mag. Franci Bohinc,
Zaloška 7 (glavna stavba KC), seminar I/1.
klet, Ljubljana.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 25. 9. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Klinični center Ljubljana,
uprava, tajništvo, kont. oseba Jana Trdan,
Zaloška cesta 2, Ljubljana,
tel. 061/311-634, faks 061/315-583.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 4. 9. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: neposredno pred dvigom
dokumentacije na blagajni KC, Bohoričeva
ulica 28, Ljubljana, vsak dan med 9. in 12.
uro.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Klinični center Ljubljana, kont. oseba
mag. Franci Bohinc, Zaloška cesta 2, Ljub-
ljana, uprava, tel. 061/311-634, faks
061/315-583.

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

Ponudba mora veljati do 24. 11. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 9. 10. 1998.
Klinični center Ljubljana

Ob-5841
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Ilirska Bistrica, kont. oseba

Franc Keš, inž., Bazoviška 14, Ilirska Bistri-
ca, tel. 067/41-361, faks 067/41-284.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izgradnja kanaliza-
cije Gabrje.

Investitor si pridržuje pravico zmanjšati
obseg del.

3. Orientacijska vrednost naročila:
70,000.000 SIT.

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

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 21. 9. 1998 do
12. ure, na naslov: Komunalno stanovanj-
sko podjetje, prevzemnik sprejemna pisar-
na, Prešernova 7, 6250 Ilirska Bistrica,
tel. 067/42-081, faks 067/81-586.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 22. 9.
1998 ob 9. uri, na naslovu: Občina Ilirska
Bistrica, odpiranje vodi predsednik razpi-
sne komisije, Bazoviška 14, Ilirska Bistri-
ca, tel. 067/41-361, faks 067/41-284,
sejna soba.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 23. 10. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Komunalno stanovanjsko
podjetje, kont. oseba Darinka Antonič, Pre-
šernova 7, Ilirska Bistrica, tel. 067/81-190,
faks 067/81-586, po predhodnem telefon-
skem dogovoru.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 31. 8. 1998 za 15.000 SIT.

Način plačila: na žiro račun številka:
52210-601-11971.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 31. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 23. 10. 1998.
Občina Ilirska Bistrica

Ob-5842
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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. oseba
Gabrijel Učakar, Župančičeva ul. 3, Ljubljana,
tel. 061/17-85-209, faks 061/12-61-050.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine:
A. službena vozila za pravosodne or-

gane na področju RS:
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1. upravno vozilo I., vozilo do 2400 ccm
– 1 vozilo (okvirna cena 7,000.000 SIT),

2. upravno vozilo II., vozilo do 2000
ccm – 1 vozilo (okvirna cena 4,500.000
SIT),

3. vozila 4WD, vozilo do 1800 ccm –
7 vozil (okvirna cena 3,500.000 SIT),

4. upravno vozilo IV., vozilo do 1400
ccm – 4 vozila (okvirna cena 2,500.000 SIT),

5. dostavno vozilo, vozilo do 1400
ccm – 2 vozili (okvirna cena 1,600.000
SIT);

B. službena vozila za Upravo za izvrše-
vanje kazenskih sankcij na področju RS:

1. službeno osebno vozilo, vozilo ben-
cin 1600 ccm ali diesel 1900 ccm – 1
vozilo (okvirna cena 3,000.000 SIT),

2. službeno osebno vozilo, vozilo ben-
cin 1600 ccm ali diesel 1900 ccm – 3
vozila (okvirna cena 2,500.000 SIT),

3. kombinirano vozilo za prevoz oseb
in tovora, vozilo bencin 1600 ccm ali diesel
1900 ccm – 2 vozili (okvirna cena
2,000.000 SIT),

4. dostavno vozilo, vozilo diesel od
2500 ccm do 2800 ccm – 1 vozilo (okvirna
cena 4,500.000 SIT).

Okvirne cene pod A. in B. so mišljene za
eno vozilo.

3. Orientacijska vrednost naročila:
68,200.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 30 dni, začetek 21. 9.
1998 in zaključek 21. 10. 1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 4. 9. 1998 do
14. ure, na naslov: Ministrstvo za pravosod-
je RS, prevzemnik vložišče ministrstva, Žu-
pančičeva ul. 3, 1000 Ljubljana,
tel. 061/17-85-209.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 7. 9. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Ministrstvo za pravo-
sodje RS, odpiranje vodi Vesna Cukrov, Žu-
pančičeva ul. 3, Ljubljana,
tel. 061/17-85-404.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 18. 9. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Ministrstvo za pravosodje
RS, kont. oseba Gabrijel Učakar, Županči-
čeva ul. 3, Ljubljana, tel. 061/17-85-209.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 2. 9. 1998, od 8. do 10. ure.

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

Ponudba mora veljati do 21. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 18. 9. 1998.
Ministrstvo za pravosodje

Ob-5843
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

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

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: rekonstrukcija ces-
te Ulica 11. novembra v Leskovcu pri
Krškem.

3. Orientacijska vrednost naročila:
14,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 25. 9. 1998 in zaključek 30. 11. 1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 14. 9. 1998 do
10. ure, na naslov: Občina Krško, prevzem-
nik Niko Somrak, CKŽ 14, 8270 Krško,
tel. 0608/22-771, faks 0608/22-221.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 14. 9. 1998
ob 10.30, na naslovu: Občina Krško, odpi-
ranje vodi Vinko Bah, CKŽ 14, Krško,
tel. 0608/22-771, faks 0608/22-221, so-
ba “E”.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 5. 10. 1998.

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

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 11. 9. 1998 za 5.000 SIT.

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

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

Ponudba mora veljati do 15. 11. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 9. 10. 1998.

Ob-5844
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

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

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: Dolenja vas–Pesje,
II. faza.

3. Orientacijska vrednost naročila:
11,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 10. 1998 in zaključek 20. 11. 1998.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 14. 9. 1998 do
10. ure, na naslov: Občina Krško, prevzem-
nik Niko Somrak, CKŽ 14, 8270 Krško,
tel. 0608/22-771, faks 0608/22-221.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v 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: Občina Krško, odpi-
ranje vodi Vinko Bah, CKŽ 14, Krško,
tel. 0608/22-771, faks 0608/22-221.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 5. 10. 1998.

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

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 11. 9. 1998 za 5.000 SIT.

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

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

Ponudba mora veljati do 15. 11. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 9. 10. 1998.

Ob-5845
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

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

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: vzdrževalna dela na
gozdnih cestah na območju Občine Krš-
ko v letu 1998.

3. Orientacijska vrednost naročila:
6,500.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: do konca leta 1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 2. 9. 1998 do
10. ure, na naslov: Občina Krško, prevzem-
nik Niko Somrak, CKŽ 14, 8270 Krško,
tel. 0608/22-771, faks 0608/22-221.
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Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila.

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

Javno odpiranje ponudb bo 2. 9. 1998
ob 10.30, na naslovu: Občina Krško, odpi-
ranje vodi Vinko Bah, CKŽ 14, Krško,
tel. 0608/22-771, faks 0608/22-221, so-
ba “E”.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 18. 9. 1998.

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

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 28. 8. 1998 za 5.000 SIT.

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

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

Ponudba mora veljati do 3. 11. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 25. 9. 1998.
Občina Krško

Št. 403-7/98 Ob-5848
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za finance, Sektor za uprav-
ljanje z javnim dolgom, kont. oseba Sergej
Požar, Beethovnova 11, Ljubljana,
tel. 061/178-53-56, faks 061/178-67-05,
soba št. 801, e-mail: sergej.pozar-
@mg-rs.si.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izbor plačilnega

agenta za izplačevanje državnih vred-
nostnih papirjev za dobo enega leta,
Ljubljana.

3. Orientacijska vrednost naročila:
15,000.000 SIT: 3.000 SIT na imetnika
državnega vrednostnega papirja na izplači-
lo, vendar največ 15,000.000 SIT za celot-
no naročilo.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 18 dni, začetek 21. 8.
1998 in zaključek 7. 9. 1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 7. 9. 1998 do
10. ure, na naslov: Ministrstvo za finance,
prevzemnik Sektor za upravljanje z javnim
dolgom, Beethovnova 11, 1502 Ljubljana,
tel. 061/178-67-06, faks 061/178-67-05,
soba št. 801, e-mail: sergej.pozar-
@mg-rs.si.

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

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 7. 9. 1998
ob 10.30, na naslovu: Ministrstvo za finan-
ce, Sektor za upravljanje z javnim dolgom,
odpiranje vodi Barbara Štular Žmuc, Beet-
hovnova 11, Ljubljana,
tel. 061/178-67-06, faks 061/178-67-05,
soba št. 102, e-mail: sergej.pozar-
@mg-rs.si.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 14. 9. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Ministrstvo za finance, Sek-
tor za upravljanje z javnim dolgom, kont.
oseba Sergej Požar, Beethovnova 11, Ljub-
ljana, tel. 061/178-53-56, faks
061/178-67-05, soba št. 801, e-mail: ser-
gej.pozar@mg-rs.si.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 4. 9. 1998 za 2.000 SIT.

Način plačila: v 8 dneh od prevzema
razpisne dokumentacije, na račun številka:
50100-630-10014, sklic na 6522.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Ministrstvo za finance, Sektor za uprav-
ljanje z javnim dolgom, kont. oseba Tatjana
Krume, Beethovnova 11, Ljubljana,
tel. 061/178-55-40, faks 061/178-67-05,
soba št. 801, e-mail: tatjana.krume-
@mg-rs.si.

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

Ponudba mora veljati do 9. 11. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 18. 9. 1998.
Ministrstvo za finance

Ob-5849
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Telekom Slovenije, d.d., kont. oseba
Martin Lesar, dipl. inž., Cigaletova 15, Ljub-
ljana, tel. 061/130-48-15, 061/304-246,
faks 061/134-45-15, soba št. 302, e-mail:
martin.lesar@telekom.si.

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

Navedba vsebine: izdelava projektne
dokumentacije ter dobava in montaža
opreme, potrebne za razširitev obstoje-
čih vozlišč Elastičnega omrežja Teleko-
ma Slovenije, ki ga sestavljajo fleksibil-
ni multipleksorji MainStreet 3600/3645
NewBridge.

3. Orientacijska vrednost naročila:
140,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 40 dni po podpisu pogod-
be, začetek oktobra 1998 in zaključek ja-
nuarja 1999.

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

vane pri ocenjevanju ponudb: najnižja cena,
druga merila, navedena v razpisni dokumen-
taciji.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 21. 9. 1998 do
13. ure, na naslov: Telekom Slovenije, d.d.,
prevzemnik tajništvo Sektorja za investicije,
Cigaletova 15, 1000 Ljubljana,
tel. 061/133-48-55, faks 061/134-45-15,
soba št. 300.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 22. 9. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Telekom Slovenije,
d.d., odpiranje vodi predsednik komisije,
Cigaletova 15, Ljubljana, soba 801.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 1. 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. 061/133-48-55, faks 061/134-45-15,
soba št. 300.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 11. 9. 1998 za 10.000 SIT.

Način plačila: na račun številka:
50100-601-35407.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Telekom Slovenije, d.d., kont. oseba
Martin Lesar, dipl. inž., Cigaletova 15, Ljub-
ljana, tel. 061/133-48-15, 061/304-246,
faks 061/133-45-15, soba št. 302, e-mail:
martin.lesar@telekom.si.

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

Ponudba mora veljati do 28. 11. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 13. 10. 1998.

Ob-5850
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Telekom Slovenije, d.d., kont. oseba
Martin Lesar, dipl. inž., Cigaletova 15, Ljub-
ljana, tel. 061/130-48-15, 061/304-246,
faks 061/134-45-15, soba št. 302, e-mail:
martin.lesar@telekom.si.

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

Navedba vsebine: izdelava projektne
dokumentacije ter dobava in montaža
opreme, potrebne za popolnitev obsto-
ječih okvirjev Elastičnega omrežja Tele-
koma Slovenije, ki ga sestavljajo fleksi-
bilni multipleksorji MainStreet
3600/3645 NewBridge.

3. Orientacijska vrednost naročila:
140,000.000 SIT.
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4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 40 dni po podpisu pogod-
be, začetek oktobra 1998 in zaključek ja-
nuarja 1999.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 21. 9. 1998 do
13. ure, na naslov: Telekom Slovenije, d.d.,
prevzemnik tajništvo Sektorja za investicije,
Cigaletova 15, 1000 Ljubljana,
tel. 061/133-48-55, faks 061/134-45-15,
soba št. 300.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 22. 9. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Telekom Slovenije,
d.d., odpiranje vodi predsednik komisije,
Cigaletova 15, Ljubljana.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 1. 11. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo: Telekom Slovenije, d.d., kont.
oseba tajništvo Sektorja za investicije, Ciga-
letova 15, Ljubljana, tel. 061/133-48-55,
faks 061/134-45-15, soba št. 300.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 11. 9. 1998 za 10.000 SIT.

Način plačila: na račun številka:
50100-601-35407.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Telekom Slovenije, d.d., kont. oseba
Martin Lesar, dipl. inž., Cigaletova 15, Ljub-
ljana, tel. 061/133-48-15, 061/304-246,
faks 061/133-45-15, soba št. 302, e-mail:
martin.lesar@telekom.si.

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

Ponudba mora veljati do 28. 11. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 13. 10. 1998.
Telekom Slovenije, d.d.

Št. 2.0.4085/98 Ob-5851
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Slovenske železnice, d.d., Infrastruktu-
ra, kont. oseba Zoran Jelovčan, Kolodvor-
ska 11, Ljubljana, tel. 061/2914-593, faks
061/2914-821, soba št. 209.

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

PGD, PZI za jeklen most v km 576 + 848
proge Ljubljana–Jesenice.

3. Orientacijska vrednost naročila:
2,500.000 SIT.

4. Dobavni rok: 2 meseca.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 3. 9. 1998 do
9. ure, na naslov: Slovenske železnice, d.d.,
Infrastruktura, prevzemnik tajništvo Infra-
strukture, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana,
tel. 061/2914-584, faks 061/2914-821,
soba št. 205.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 3. 9. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Slovenske železni-
ce, d.d., Infrastruktura, odpiranje vodi ko-
misija naročnika, Kolodvorska 11, Ljublja-
na, tel. 061/2914-584, faks
061/2914-821, steklena dvorana.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 30. 9. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Slovenske železnice, d.d.,
Infrastruktura, kont. oseba Zoran Jelovčan,
Kolodvorska 11, Ljubljana,
tel. 061/2914-593, faks 061/2914-821,
soba št. 209.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 31. 8. 1998 za 10.000 SIT.

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

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 4. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 9. 10. 1998.
Slovenske železnice, d.d.,

Infrastruktura

Ob-5852
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

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

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: rekonstrukcija lokal-
ne ceste koča Bohor–Dovško.

3. Orientacijska vrednost naročila:
85,000.000 SIT.

4. Rok dokončanja del: zaključek do
konca leta 1998.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 22. 9. 1998 do
10. ure, na naslov: Občina Krško, prevzem-
nik Niko Somrak, CKŽ 14, 8270 Krško,
tel. 0608/22-771, faks 0608/22-221.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 22. 9. 1998
ob 10.30, na naslovu: Občina Krško, od-
piranje vodi Vinko Bah, CKŽ 14, Krško,
tel. 0608/22-771, faks 0608/22-221, so-
ba E.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 30. 10. 1998.

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

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 18. 9. 1998 za 5.000 SIT.

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

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

Ponudba mora veljati do 23. 11. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 30. 10. 1998.
Občina Krško

Ob-5853
Na podlagi določil odredbe o financira-

nju in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz
sredstev proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 58/94, 19/95 in 22/96), uredbe
o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest (Ur.
l. RS, št. 38/94, 20/95 in 42/98) in zako-
na o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97),
Občina Bled v sodelovanju z Zavodom za
gozdove Slovenije, OE Bled, objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Naročnik: Občina Bled, Cesta svobo-
de 13, Bled.

2. Predmet razpisa: redna vzdrževalna
in sanacijska dela na gozdnih cestah v
državnih gozdovih na področju Občine
Bled v letu 1998:

a) ročna cestarska dela zajemajo ročna
čiščenja cestnih odvodnikov oziroma draž-
nikov, čiščenja cevnih in ploščatih propu-
stov, ročne izkope koritnic in prečnih kana-
lov, ročno posipanje cestišča, urejanje bre-
žin in vzdrževanje objektov na gozdnih ce-
stah,

b) strojna vzdrževalna dela vsebujejo
gradnjo in profiliranje cestišča, valjanje ce-
stišča, nasipanje gramoznega materiala ter
vzdrževanje in izdelava objektov na gozdnih
cestah,

c) zimska vzdrževalna dela za sezono
1998/99. Pri tej postavki gre označevanje
gozdnih cest, pluženje in posipanje.

3. Orientacijska vrednost razpisanih del:
4,929.500 SIT.

Naročnik si pridržuje pravico spremeniti
razpisani obseg in vrednost del, glede na
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pridobitev sredstev (sredstva republiškega
proračuna, pristojbine, sredstva lokalne
skupnosti...). Izvajalec v tem primeru ni upra-
vičen do odškodninskega zahtevka.

4. Ponudba mora vsebovati: dokazilo o
registraciji, reference, cenik razpisanih del
in skupno vrednost razpisanih del, izhodišč-
ni cenik strojev, vključno s premiki in delov-
ne sile (v vseh cenah mora biti vključen
prometni davek), seznam lastne mehaniza-
cije, osnutek pogodbe, ki je sestavni del
razpisne dokumentacije, rok plačila, način
spremembe cen, garancijski rok, deležev
proizvajalcev. Ponudba mora biti sestavlje-
na po istem vrstnem redu, kot je sestavljen
gornji zahtevek.

5. Rok za izvedbo: pričetek in obseg del
je po dogovoru in v skladu z razpoložljivimi
sredstvi, zaključek del je 1. 12. 1998. Dela
se izvajajo po kvantalnih operativnih planih.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so: celovitost ponudbe, reference,
usposobljenosti ponudnika za realizacijo po-
nudbenih del, cene po enoti mere, strojne
in delovne kapacitete, plačilni pogoji, fik-
snost cen, garancijski roki in druge ugod-
nosti ter druga merila, navedena v razpisni
dokumentaciji.

7. Rok za oddajo ponudb: ponudbe na
javni razpis predložite osebno ali po pošti do
petnajstega dne po objavi v Uradnem listu
RS (dan objave v Uradnem listu RS se ne
šteje), do 12. ure, v sprejemno pisarno Ob-
čine Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled, v
zaprti kuverti z oznako “Ne odpiraj – Javni
razpis za izbiro izvajalca vzdrževalnih del na
gozdnih cestah Občine Bled“. Ponudbe mo-
rajo biti označene tako, da je možno preveri-
ti, da so zaprte tako, kot so bile predane.

8. Javno odpiranje ponudb bo petnajsti
dan po objavi v Uradnem listu RS (dan izda-
je Uradnega lista RS se ne šeteje) ob 13.
uri, v sejni sobi Občine Bled, Cesta svobo-
de 13, Bled.

9. Ponudniki bodo obveščeni o izboru
izvajalca najkasneje v petnajstih dneh po
javnem odpiranju ponudb.

10. Razpisno dokumentacijo lahko po-
nudniki dvignejo na Zavodu za gozdove Slo-
venije, OE Bled, Ljubljanska cesta 19, Bled,
Odsek za gozdne prometnice in tehnologijo
dela pri Andreju Klinarju, dipl. inž., z dokazi-
lom o plačilu stroškov razpisne dokumenta-
cije v višini 5.000 SIT, ki jo vplačajo na žiro
račun Zavoda za gozdove Slovenije,
št. 50106-603-54908.

Občina Bled
in

Zavod za gozdove Slovenije
Območna enota Bled

Št. 384/98-1 Ob-5854
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Zdravstveni dom Novo mesto, kont. ose-
ba Marija Florjančič, ek., Kandijska cesta
4, Novo mesto, tel. 068/391-67-01, faks
068/322-116.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine:
A) zamenjava ravne strehe na poslov-

ni stavbi v Novem mestu, Kandijska ce-
sta 4,

B) zamenjava strehe na Zdravstveni
postaji Ločna, Šmarješka cesta 3, Novo
mesto.

3. Orientacijska vrednost naročila:
14,700.000 SIT:

A) 10,000.000 SIT,
B) 4,700.000 SIT.
Ponudniki lahko ponudijo izvedbo grad-

benih del v celoti ali samo dela pod A) oziro-
ma B).

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 10 dni od podpisa pogodbe in zaključek
20 dni od podpisa pogodbe.

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

Preference za domače ponudnike ne bo-
do upoštevane.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 7. 9. 1998 do
8. ure, na naslov: Zdravstveni dom Novo
mesto, prevzemnica Jelka Fajdiga, Kandij-
ska cesta 4, 8000 Novo mesto,
tel. 068/391-67-01, faks 068/322-116,
soba št. 8/III.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 7. 9. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Zdravstveni dom
Novo mesto, odpiranje vodi Ana Bilbija, dipl.
prav., Kandijska cesta 4, Novo mesto,
tel. 068/391-67-01, faks 068/322-116,
sejna soba/III.

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

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

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Zdravstveni dom Novo me-
sto, kont. oseba Jelka Fajdiga, Kandijska
cesta 4, Novo mesto, tel. 068/391-67-01,
faks 068/322-116, soba št. 8, tajništvo.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
od 24. 8. 1998 do 2. 9. 1998, med 8. in
10. uro, za 10.000 SIT.

Način plačila: z virmanskim nalogom
(predložiti potrjen izvod), na žiro račun:
52100-603-30715, s pripisom “Javni raz-
pis za gradbena dela“.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko, samo pisno do 3. 9.
1998 do 12. ure.

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

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

čila: 25. 9. 1998.
Zdravstveni dom Novo mesto

Ob-5855
Na podlagi 18. in 34. člena zakona o

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

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Center šolskih in obšolskih dejavnosti,
Župančičeva 6, Ljubljana, kont. oseba Mar-
tin Kreč, Komenskega 12, Ljubljana,
tel. 061/134-34-02, faks 061/131-00-94.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: tri osebna kombini-

rana vozila.
3. Orientacijska vrednost naročila: 5,2

mio SIT.
4. Dobavni rok: 20 dni od sklenitve po-

godbe.
5. Merila za izbiro najugodnejšega po-

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

števane preference za domače ponudni-
ke.

6. Rok, v katerem lahko ponudniki pred-
ložijo ponudbe in način predložitve ponud-
be

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do torka, 1. 9. 1998
do 12. ure, na naslov: Center šolskih in ob-
šolskih dejavnosti, Župančičeva 6, Ljubljana,
prevzemnica Irena Škorjanc, Komenskega
12, 1000 Ljubljana, tel. 061/134-34-02,
faks 061/131-00-94.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 1. 9. 1998
ob 14. uri, na naslovu: Center šolskih in
obšolskih dejavnosti, Komenskega 12,
Ljubljana, II. nadstropje.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 8. 9. 1998.

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

Ponudba mora biti izdelana na podlagi
razpisne dokumentacije. Ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo vsak de-
lovnik od 10. do 13. ure, na Centrali Centra
šolskih in obšolskih dejavnosti, Komenske-
ga 12, Ljubljana, II. nadstropje, na podlagi
dokazila o vplačilu 2.000 SIT nepovratnih
sredstev, ki jih ponudniki nakažejo na žiro
račun, št. 50100-603-43666.

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

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

čila: 20. 9. 1998.
Center šolskih in obšolskih

dejavnosti, Ljubljana

Št. 006-10/98 Ob-5867
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
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javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Logatec, kont. oseba Marjetka
Treven, dipl. inž. gr., Tržaška cesta 15, Lo-
gatec, tel. 061/741-270, faks
061/742-930.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izvedba gradbenih,
obrtniških in instalacijskih del pri novo-
gradnji vrtca “Tabor” v Logatcu.

3. Orientacijska vrednost naročila:
100,000.000 SIT.

Čas objave: 21. 8. 1998.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek november 1998, zaključek v avgustu
1999.

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

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

6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 22. 9. 1998 do
9. ure, na naslov: Občina Logatec, prev-
zemnica Darja Mlinar, Tržaška cesta 15,
Logatec.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj –
Vrtec Tabor”. Na hrbtni strani mora biti oz-
načen naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 22. 9. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Občina Logatec,
Tržaška cesta 15, sejna soba.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 30. 10. 1998.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Logatec, Darja Mli-
nar, Tržaška cesta 15, Logatec, soba 19.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 15. 9. 1998 za 20.000 SIT.

Način plačila: z virmanom, na račun Ob-
čina Logatec, številka:
50170-630-810342.

10. Ostali podatki
Vprašanja ponudnikov se posredujejo pi-

sno na naslov pod 9. točko, do 15. 9.
1998.

Odgovori bodo posredovani pisno vsem
prevzemnikom razpisne dokumentacije.

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

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

čila: 30. 10. 1998.
Občina Logatec

Št. 4/98 Ob-5868
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Kmetijstvo Vipava, d.d., Šempeter pri

Gorici, kont. osebi inž. Zoran Štrancar in
dipl. inž. Renato Blažica, Goriške fronte 11,
Šempeter pri Gorici, tel. 065/31-611, faks
065/32-145.

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

Navedba vsebine: dobava in vgradnja
jeklene cevi ∅∅∅∅∅ 700 v dolžini 420 m ter
vgradnja dodatne črpalke s pripadajočo
regulacijo.

3. Orientacijska vrednost naročila:
38,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 1 mesec ali 30 dni, zače-
tek 25. 9. 1998 in zaključek 25. 10. 1998.

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

Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike v viši-
ni 15%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 14. 9. 1998 do
11. ure, na naslov: Kmetijstvo Vipava, d.d.,
Šempeter pri Gorici, prevzemnik tajništvo,
Goriške fronte 11, 5290 Šempeter pri Go-
rici, tel. 065/31-611, faks 065/32-145.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 14. 9. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Kmetijstvo Vipava,
d.d., Šempeter pri Gorici, odpiranje vodi
strokovna komisija za oddajo naročila, Go-
riške fronte 11, Šempeter pri Gorici,
tel. 065/31-611, faks 065/32-145.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 25. 9. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Kmetijstvo Vipava, d.d.,
Šempeter pri Gorici, kont. osebi inž. gr.
Zoran Štrancar in dipl. inž. str. Renato Bla-
žica, Goriške fronte 11, Šempeter pri Gori-
ci, tel. 065/31-611, faks 065/32-145, so-
ba št. 10.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 14. 9. 1998 za 25.000 SIT.

Način plačila: virmansko ali na blagajni
naročnika, na račun številka:
52000-601-19670, APP Nova Gorica.

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

Ponudba mora veljati do 30. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 25. 9. 1998.
Kmetijstvo Vipava, d.d.,

Šempeter pri Gorici

Ob-5878
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Elektro Maribor, javno podjetje za distri-

bucijo električne energije, d.d., Vetrinjska
ul. 2, Maribor.

2. Predmet javnega naročila: izdelava
projekta za razpis (tender documents)
za distribucijski center vodenja Elektro
Maribor.

3. Orientacijska vrednost naročila:
10,000.000 SIT.

4. Predvideni rok dobave: začetek sep-
tembra 1998, zaključek novembra 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane pri ocenjevanju ponudb, bodo razvid-
na iz razpisne dokumentacije. Opcija po-
nudbe mora veljati do sklenitve pogodbe,
predvidoma 2 meseca.

6. Rok za oddajo ponudbe je 20 dni. Pri
ocenjevanju bodo upoštevane vse ponud-
be, ki bodo predložene najkasneje do
18. 9. 1998 do 12. ure, na naslov: Elektro
Maribor, javno podjetje za distribucijo elek-
trične energije, d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000
Maribor.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Javni razpis – Ponudba
– Ne odpiraj – Distribucijski center vode-
nja” in navedena številka objave javnega raz-
pisa v Uradnem listu RS. Ta razpis v nobe-
nem primeru ne zavezuje naročnika, da bi
sprejel katerokoli ponudbo, če je ta najce-
nejša ali najugodnejša.

7. Javno odpiranje ponudb bo 18. 9.
1998 ob 13. uri, v prostorih Elektro Mari-
bor, Vetrinjska ul. 2, Maribor. Odpiranje vo-
di Adolf Jurše, dipl. inž.

8. Ponudniki bodo o izidu javnega razpi-
sa obveščeni v roku 7 dni od datuma spre-
jetja sklepa o izbiri najugodnejšega ponud-
nika.

9. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo na sedežu podjetja Elektro Ma-
ribor, Vetrinjska ul. 2, v vložišču – naslednji
dan po objavi v Uradnem listu RS.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 11. 9. 1998, vsak dan med 8. in 10.
uro, za 25.000 SIT.

Način plačila: virmansko, na račun
št. 51800-601-22802, kont. oseba je Adolf
Jurše, dipl. inž.

Elektro Maribor,
Javno podjetje za distribucijo

električne energije, d.d.

Ob-5879
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Laško, kont. oseba Luka Picej,
Mestna ulica 2, Laško, tel. 063/731-122,
faks 063/731-769.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: podružnična šola z
vrtcem v Jurkloštru.

3. Orientacijska vrednost naročila:
130,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 10 mesecev.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.
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Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upo-
števane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 21. 9. 1998 do
10. ure, na naslov: Občina Laško, prevzem-
nik tajništvo oddelka za investicije in pro-
stor, Mestna ulica 2, 3270 Laško,
tel. 063/731-122.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 21. 9. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Občina Laško, odpi-
ranje vodi komisija za javna naročila, Mest-
na ulica 2, Laško, tel. 063/731-122.

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

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

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Laško, kont. oseba
tajništvo oddelka za investicije in prostor,
Mojca Petek, Mestna ulica 2, Laško,
tel. 063/731-122.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 31. 8. 1998 za 15.000 SIT.

Način plačila: po položnici ali na blagajni
Občine Laško, na račun številka:
50710-630-10131.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Občina Laško, kont. oseba Luka Picej,
Mestna ulica 2, Laško, tel. 063/731-122.

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

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

čila: 9. 10. 1998.
Občina Laško

Št. 110-1/93 Ob-5880A
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za promet in zveze – Direk-
cija RS za ceste, kont. oseba Polona An-
drejčič-Mušič, dipl. inž., Tržaška 19, Ljub-
ljana, tel. 061/178-80-47, faks
061/178-80-36, soba št. 213.

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

ske poti od MMP Rateče do Gozd Mar-
tuljka kot daljinsko kolesarsko pot.

3. Orientacijska vrednost naročila:
9,000.000 SIT.

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

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 3. 9. 1998 do
8.30, na naslov: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, prevzemnik vložišče, Tr-

žaška 19a, 1000 Ljubljana,
tel. 061/178-83-25, faks 061/178-83-26,
soba št. 123.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za PGD, PZI kolesarske poti od MMP Rate-
če do Gozd Martuljka kot daljinsko kolesar-
sko pot”. – D. L. Na hrbtni strani mora biti
označen naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 3. 9. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze – Direkcija RS za ceste, odpiranje
vodi strokovna komisija, Tržaška 19, Ljub-
ljana, tel. 061/178-80-74, faks
061/178-80-36, soba št. 320/III.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 27. 9. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, kont. oseba Irena Skubic,
Tržaška 19, Ljubljana, tel. 061/178-83-36,
faks 061/178-83-26, soba št. 416.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 28. 8. 1998 za 3.000 SIT.

Način plačila: na blagajni DDC (soba
416) oziroma z virmanom, na račun števil-
ka: 50105-601-13838.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Družba za državne ceste, d.o.o., Ljub-
ljana, kont. oseba Draga Lavrič, dipl. inž.,
Tržaška 19a, Ljubljana,
tel. 061/178-84-32, faks 061/178-83-26,
soba št. 301.

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

Ponudba mora veljati do 3. 11. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 4. 10. 1998.

Št. 110-1/93 Ob-5880B
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za promet in zveze – Direk-
cija RS za ceste, kont. oseba dr. 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 podporne-
ga zidu na cesti R 1/210 Škofja Loka–
Gorenja vas.

3. Orientacijska vrednost naročila:
20,000.000 SIT.

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

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 18. 9. 1998 do
9.30, na naslov: Družba za državne ceste,

d.o.o., Ljubljana, prevzemnik vložišče, Tr-
žaška 19a, 1000 Ljubljana,
tel. 061/178-83-25, faks 061/178-83-26,
soba št. 123.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za Sanacija podpornega zidu na cesti R
1/210 Škofja Loka–Gorenja vas”. – S. P.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 18. 9. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Ministrstvo za pro-
met in zveze – Direkcija RS za ceste, odpi-
ranje vodi strokovna komisija, Tržaška 19,
Ljubljana, tel. 061/178-81-11, faks
061/178-80-36, soba št. 220/II.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 13. 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 28. 8. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: na blagajni DDC (soba
416) oziroma z virmanom, na račun števil-
ka: 50105-601-13838.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Družba za državne ceste, d.o.o., Ljub-
ljana, kont. oseba Sašo Pirc, gr. teh., Tr-
žaška 19a, Ljubljana, tel. 061/178-84-03,
faks 061/178-83-26, soba št. 321.

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

Ponudba mora veljati do 18. 11. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 20. 10. 1998.

Št. 110-1/93 Ob-5880C
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za promet in zveze – Direk-
cija RS za ceste, kont. oseba Andrej Vižin,
dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana,
tel. 061/178-80-30, faks 061/178-80-36,
soba št. 212.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: rekonstrukcija ce-
ste R1/226 (R 241) odsek 1256 skozi
Ravne.

3. Orientacijska vrednost naročila:
28,000.000 SIT.

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

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 18. 9. 1998 do
8.30, na naslov: Družba za državne ceste,
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d.o.o., Ljubljana, prevzemnik vložišče, Tr-
žaška 19a, 1000 Ljubljana,
tel. 061/178-83-25, faks 061/178-83-26,
soba št. 123.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za Rekonstrukcija ceste R1/226 (R 241)
odsek 1256 skozi Ravne”. – D. P. Na hrbt-
ni strani mora biti označen naslov pošiljate-
lja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 18. 9. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze – Direkcija RS za ceste, odpiranje
vodi strokovna komisija, Tržaška 19, Ljub-
ljana, tel. 061/178-81-11, faks
061/178-80-36, soba št. 220/II.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 13. 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 28. 8. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: na blagajni DDC (soba
416) oziroma z virmanom, na račun števil-
ka: 50105-601-13838.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Družba za državne ceste, d.o.o., Ljub-
ljana, kont. oseba Dean Peršon, dipl. inž.,
Tržaška 19a, Ljubljana,
tel. 061/178-84-09, faks 061/178-83-26,
soba št. 318.

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

Ponudba mora veljati do 18. 11. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 21. 10. 1998.

Št. 110-1/93 Ob-5880Č
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za promet in zveze – Direk-
cija RS za ceste, kont. oseba Liljana Luis,
dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana,
tel. 061/178-80-95, faks 061/178-80-36,
soba št. 209.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: dobava posipnih

materialov za posipanje cest v RS – sa-
mo izbira najugodnejšega dobavitelja.

3. Orientacijska vrednost naročila:
230,000.000 SIT.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 21. 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 oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za Dobava posipnih materialov za posipanje
cest v RS”. – P. F. Na hrbtni strani mora biti
označen naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 21. 9. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze – Direkcija RS za ceste, odpiranje
vodi strokovna komisija, Tržaška 19, Ljub-
ljana, tel. 061/178-81-11, faks
061/178-80-36, soba št. 220/II.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 13. 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 28. 8. 1998 za 3.000 SIT.

Način plačila: na blagajni DDC (soba
416) oziroma z virmanom, na račun števil-
ka: 50105-601-13838.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Družba za državne ceste, d.o.o., Ljub-
ljana, kont. oseba Polona Fazarinc, dipl.
inž., Tržaška 19a, Ljubljana,
tel. 061/178-84-18, faks 061/178-83-26,
soba št. 311a.

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

Ponudba mora veljati do 21. 11. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 20. 10. 1998.
Ministrstvo za promet in zveze

Direkcija RS za ceste

Ob-5893
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Slovenska Bistrica, kont. oseba
Danica Sagadin Leskovar, gr. inž., Kolod-
vorska 10, Slovenska Bistrica,
tel. 062/811-457, faks 062/811-141.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: ureditev Trga svo-
bode v Slovenski Bistrici – tlakovanje
trga, postavitev stebričkov – konfinov,
zazelenitev z ostrolistnim javorjem.

3. Orientacijska vrednost naročila:
20,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 35 dni ali takoj po podpisu
pogodbe, začetek 1. 10. 1998 in zaključek
5. 11. 1998.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 11. 9. 1998 do

12. ure, na naslov: Občina Slovenska Bistri-
ca, prevzemnica Darja Benko – vložišče, Ko-
lodvorska 10, 2310 Slovenska Bistrica,
tel. 062/811-912, faks 062/811-141.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 14. 9. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Občina Slovenska
Bistrica, odpiranje vodi Danica Sagadin Le-
skovar, gr. inž., Kolodvorska 10, Slovenska
Bistrica, tel. 062/811-457, faks
062/811-141, sejna soba.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 21. 9. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Slovenska Bistrica,
kont. oseba Slavica Bezget, Kolodvorska
10, Slovenska Bistrica, tel. 062/811-457,
faks 062/811-141, tajništvo.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 28. 8. 1998 za 10.000 SIT.

Način plačila: žiro račun, na račun števil-
ka: 51810-630-25589.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

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

čila: 10. 10. 1998.
Občina Slovenska Bistrica

Ob-5903A
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Družba za avtoceste v Republiki Slove-
niji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje.

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

projekta ter projekta PGD, PZI za rekon-
strukcijo R-353 Vučja vas–Radenci.

3. Orientacijska vrednost naročila:
29,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del

Rok izdelave za idejni projekt je 60 dni,
za projekt PGD, PZI pa 120 dni po podpisu
pogodbe.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 22. 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 oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
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za: Izdelavo idejnega projekta ter projekta
PGD, PZI za rekonstrukcijo R-353 Vučja
vas–Radenci”. Na hrbtni strani mora biti oz-
načen naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 22. 9. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Direkcija Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana.

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

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 13. 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 22. 9. 1998 za 6.000 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 naslo-

vu: Družba za državne ceste, d.o.o., Ljub-
ljana, kont. oseba Tatjana Zalokar, dipl. inž.,
Tržaška 19a, Ljubljana,
tel. 061/178-83-66, faks 061/178-83-53,
soba št. 226.

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

Ponudba mora veljati do 21. 11. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 13. 11. 1998.

Ob-5903B
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Družba za avtoceste v Republiki Slove-
niji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: poročilo o vplivih na

okolje za rekonstrukcijo regionalne ce-
ste R-353 na odseku Radenci–Vučja
vas.

3. Orientacijska vrednost naročila:
6,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del

Rok izdelave osnutka PVO je do razgrni-
tve osnutka LN, predloga pa do izdelave
predloga LN. Celoten rok izdelave je vezan
na terminski potek priprave LN, predvidoma
90 dni.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 16. 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 oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za: Poročilo o vplivih na okolje za rekon-
strukcijo regionalne ceste R-353 na odse-
ku Radenci–Vučja vas”. Na hrbtni strani mo-
ra biti označen naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 16. 9. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Direkcija Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana.

Naročnik: Družba za avtoceste v Repub-
liki Sloveniji, d.d., odpiranje vodi strokovna
komisija, Tržaška 19, Ljubljana,
tel. 061/178-81-11, soba št. 220/II.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 8. 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 16. 9. 1998 za 5.200 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 naslo-

vu: Družba za državne ceste, d.o.o., Ljub-
ljana, kont. oseba Mojca Novak, dipl. inž.,
Einspielerjeva 6, Ljubljana,
tel. 061/132-22-41, faks 061/133-70-68.

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

Ponudba mora veljati do 21. 11. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 9. 10. 1998.

Ob-5903C
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Družba za avtoceste v Republiki Slove-
niji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: odsek obalne ceste

Škofije–Srmin: izdelava PGD, PZI in PZR
dokumentacije.

3. Orientacijska vrednost naročila:
85,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del

Rok pričetka izdelave projekta za prido-
bitev gradbenega dovoljenja (PGD) je 1. ok-
tober 1998. Končni rok za oddajo projekt-
ne dokumentacije PGD, PZI je 1. marec
1999.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 22. 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 oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za: Odsek obalne ceste Škofije–Srmin: iz-
delava PGD, PZI in PZR dokumentacije”.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 22. 9. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Direkcija Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana.

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

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 13. 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 16. 9. 1998 za 5.500 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 naslo-

vu: Družba za državne ceste, d.o.o., Ljub-
ljana, kont. oseba Marjan Kovač, dipl. inž.,
Einspielerjeva 6, Ljubljana,
tel. 061/132-22-41, faks 061/133-70-68.

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

Ponudba mora veljati do 21. 11. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 13. 11. 1998.
Družba za avtoceste

v Republiki Sloveniji, d.d.

Ob-5904
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Mestna občina Novo mesto, kont. ose-
ba Danica Okleščen, Seidlova cesta 1, No-
vo mesto, tel. 068/317-206, faks
068/322-731, soba št. 46.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: dokončanje anek-
sov športne dvorane Marof v Novem me-
stu.

3. Orientacijska vrednost naročila:
25,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 16. 10. 1998 in zaključek 10. 12.
1998.

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



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 58-59 / 21. 8. 1998 / Stran 5835

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 17. 9. 1998 do
10. ure, na naslov: Mestna občina Novo
mesto, prevzemnik Služba za investicije,
Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto,
tel. 068/317-206, soba št. 46.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 17. 9. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Mestna občina Novo
mesto, odpiranje vodi Pavle Jenič, Seidlova
cesta 1, Novo mesto.

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

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

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Mestna občina Novo me-
sto, kont. oseba Služba za investicije, Seid-
lova cesta 1, Novo mesto,
tel. 068/317-206, soba št. 46.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 28. 8. 1998 za 5.000 SIT, vsak delov-
nik od 7.30 do 10. ure.

Način plačila: z virmanom, z oznako: “Za
razpisno dokumentacijo – ŠD Marof”, na
račun številka: 52100-630-40-115.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Mestna občina Novo mesto, kont. ose-
ba Danica Okleščen, Seidlova cesta 1, No-
vo mesto, tel. 068/317-206, soba št. 46.

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

Ponudba mora veljati 60 dni od roka
predaje.

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

Mestna občina Novo mesto

Ob-5905
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Mestna občina Murska Sobota, kont.
oseba Perhavec Brigita, Kardoševa 2, Mur-
ska Sobota, tel. 069/31-000, faks
069/21-861, soba št. 10.

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

za izgradnjo pokrajinske in študijske
knjižnice v Murski Soboti.

3. Orientacijska vrednost naročila:
16,000.000 SIT.

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

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji: ugodna cena in plačilni pogoji,
roki izpolnjevanja dosedaj sklenjenih po-
godb.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 23. 9. 1998 do

12. ure, na naslov: Mestna občina Murska
Sobota, prevzemnica Perhavec Brigita, Kar-
doševa 2, 9000 Murska Sobota,
tel. 069/31-000, faks 069/21-861, soba
št. 10.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 23. 9. 1998
ob 13. uri, na naslovu: Mestna občina Mur-
ska Sobota, odpiranje vodi Anton Štihec,
Kardoševa 2, Murska Sobota,
tel. 069/31-000, faks 069/21-861, sejna
soba.

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

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

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Mestna občina Murska So-
bota, kont. oseba Perhavec Brigita, Kardo-
ševa 2, Murska Sobota, tel. 069/31-000,
faks 069/21-861, soba št. 10.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 23. 9. 1998 za 2.000 SIT.

Način plačila: virman, na račun številka:
51900-630-76001.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 8. 11. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 16. 10. 1998.
Mestna občina Murska Sobota

Ob-5914
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Vitanje, kont. oseba Ivica Fijavž,
Vitanje 67, Vitanje, tel. 063/775-042, faks
063/775-134.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: prevozi otrok v JZ

Osnovna šola Vitanje v Občini Vitanje.
3. Orientacijska vrednost naročila:

8,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: 9 mesecev, začetek 1. 10.
1998 in zaključek 24. 6. 1999.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 2. 9. 1998 do
11.30, na naslov: Občina Vitanje, prevzem-
nica Ivica Fijavž – sprejemna pisarna, Vita-
nje 67, 3205 Vitanje, tel. 063/775-042,
faks 063/775-134.

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

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 2. 9. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Občina Vitanje, od-
piranje vodi Fric Gorazd, Vitanje 67, Vita-
nje, tel. 063/775-042, faks 063/775-134.

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

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

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Vitanje, kont. ose-
ba Ivica Fijavž, Vitanje 67, Vitanje,
tel. 063/775-042, faks 063/775-134.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 31. 8. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: virman, na račun številka:
50720-630-10168.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Občina Vitanje, kont. oseba Ošlak An-
ton, Vitanje 67, Vitanje, tel. 063/775-032.

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

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 18. 9. 1998.

Občina Vitanje

Št. 01504-4/98-1/2 Ob-5919
Na podlagi 18. in 19. člena zakona o

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

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik.

2. Predmet razpisa: sanacija opornih zi-
dov na severnem pobočju Malega gradu.

3. Razpisna dokumentacija
Ponudniki lahko dvignejo razpisno doku-

mentacijo za predmet razpisa med 8. in 12.
uro, na Občini Kamnik, Glavni trg 24, Kam-
nik, soba št. 37/a, v roku 8 dni po objavi
razpisa in ob predložitvi potrdila o vplačilu
odkupnine v višini 5.000 SIT, na žiro račun
št. 50140-637-813087, s pripisom “Javni
razpis za sanacijo opornih zidov na sever-
nem pobočju Malega gradu”.

Dodatna pojasnila v zvezi s ponudbo so
možna še 8 dni po objavi v Uradnem listu
RS, po tel. 061/818-105, ali osebno, ven-
dar po predhodni najavi, ali potrebne stro-
kovne informacije na tel. 064/221-163 –
Zavod za varstvo naravne in kulturne dediš-
čine v Kranju.

4. Orientacijska vrednost investicije je
7,000.000 SIT.

5. Rok pričetka del
Pričetek del je takoj po podpisu pogod-

be. Rok za izvedbo je 30 dni.
6. Merilo za izbiro najugodnejšega po-

nudnika: merila so navedena v razpisni do-
kumentaciji.

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

7. Dostava ponudbe
Ponudbo je potrebno dostaviti v vložišče

Občine Kamnik najkasneje do 10. septem-
bra 1998, do 10. ure, zapečateno, v zaprti
ovojnici, z navedbo točnega naslova ponud-
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nika, z oznako “Mali grad – Ne odpiraj!”, na
naslov: Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240
Kamnik.

8. Odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 10. septem-

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

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

9. O izbiri bodo ponudniki pisno obveš-
čeni najkasneje v roku 15 dni po odpiranju
ponudb.

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

Občina Kamnik

Št. 19/98 Ob-5920
Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.

l. RS, št. 24/97) Pomurski namakalni kon-
zorcij, g.i.z., Murska Sobota, Lendavska 11,
objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za

izvedbo namakalnega sistema
1. Naročnik: Pomurski namakalni kon-

zorcij, g.i.z., Murska Sobota, Lendavska 11,
Murska Sobota.

2. Predmet razpisa: izvedba namakalne-
ga sistema Ivanci.

3. Razpisna dokumentacija bo na razpo-
lago v prostorih Pomurskega namakalnega
konzorcija, g.i.z., Lendavska 11, Murska
Sobota, kont. oseba Miran Žilavec,
tel. 069/36-670.

Stroške razpisne dokumentacije, v višini
15.000 SIT je potrebno poravnati na ŽR
št. 51900-601-18096 s sklicevanjem na:
konzorcij – razpisna dokumentacija.

4. Vrednost razpisanih del iz 2. točke
tega razpisa znaša 71,076.211 SIT.

5. Rok za pričetek in dokončanje razpi-
sanih del je odvisen od realizacije proračun-
skih sredstev za te namene in se opredelita
v izvajalski pogodbi.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

–usposobljenost ponudnika za izvajanje
razpisanih del,

–reference in kvaliteta,
–cena,
–roki,
–plačini pogoji,
–zavarovanje resnosti ponudbe,
–garancijski rok za izvedbo dela.
Dodatni pogoji in merila bodo zahtevani

v razpisni dokumnetaciji.
Zapečatene kuverte morajo biti označe-

ne z napisom: “Ponudba Ivanci, Ne odpiraj”.
7. Opcije ponudbe ne smejo biti krajše

od 30 dni.
8. Rok za oddajo ponudb
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo

predložene do 7. septembra 1998, do 9.
ure na naslov: Pomurski namakalni konzor-
cij, g.i.z., Lendavska 11, Murska Sobota.

9. Javno odpiranje ponudb bo v pone-
deljek 7. septembra 1998 ob 12. uri v pro-
storih PNK, g.i.z., Murska Sobota, Lendav-
ska 11.

10. Ponudniki bodo o izidu javnega raz-
pisa obveščeni v roku 15 dni.

Pomurski namakalni konzorcij, g.i.z.,
Murska Sobota

Ob-5923
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Stanovanjski sklad Občine Maribor, Po
pooblaščeni organizaciji Staninvest Maribor,
p.o., kont. oseba Marodi Suzana, Gregorči-
čeva 19, Maribor, tel. 062/229-3553, faks
229-3540, soba št. 408/IV.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: zamenjava strešne
kritine, obnova fasade in stavbnega po-
hištva, popravilo in oplesk stopnišča in
izvedba etažnega ogrevanja na objektu
Pobreška 9, Maribor.

3. Orientacijska vrednost naročila:
27,000.000 SIT.

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

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 10. 9. 1998 do
8.30, na naslov: Staninvest Maribor, p.o.,
Grajska ul. 7, Maribor, prevzemnik tajniš-
tvo, Gregorčičeva 19, 2000 Maribor,
tel. 062/225-011, soba št. 409.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 10. 9. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Stanovanjski sklad
Občine Maribor, po pooblaščeni organiza-
ciji Staninvest Maribor, p.o., odpiranje vodi
Armando Hreščak, dipl. inž., Gregorčičeva
19, Maribor, tel. 062/229-340, soba
št. 410/IV.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 25. 9. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Staninvest Maribor, p.o.,
kont. oseba Marodi Suzana (pon., sred.,
petek od 8.-10. ure, 2 dni po predlož. potr-
dila o vplačilu razpisne dokumentacije), Gre-
gorčičeva 19, Maribor, tel. 062/229-340,
soba št. 408/IV.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 7. 9. 1998 za 10.000 SIT.

Način plačila: negotovinsko s predloži-
tvijo potrdila na račun števil-
ka:51800-601-11903 – pristojbina za javni
razpis.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 15. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 25. 9. 1998.
Staninvest Maribor, p.o.

Javni razpis za izbiro izvajalca
s predhodnim ugotavljanjem

sposobnosti

Ob-5777

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

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti po 50.
členu zakona o javnih naročilih

1. Ime in sedež naročnika: OŠ Ljudski
vrt, kont. oseba Karmen Mlakar, Županči-
čeva 10, Ptuj, tel. 062/771-512, faks
062/779-644.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: živila in material za

prehrano.
3. Orientacijska vrednost naročila:

16,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 12 mesecev.
5. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika in druge omejitve, ki bodo upo-
števane: najnižja cena in drugi kriteriji, do-
ločeni z zakonom in razpisno dokumenta-
cijo.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pris-
pele v 20 dneh po objavi razpisa do 12.
ure, na naslov: OŠ Ljudski vrt, prevzemnica
Karmen Mlakar, Župančičeva 10, Ptuj,
tel. 062/771-512, faks 062/779-644.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 9. 9. 1998
ob 13. uri, na naslovu naročnika.

Odpiranje ponudb bo vodila strokovna
komisija.

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

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

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: zainteresirani ponudniki lah-
ko dvignejo razpisno dokumentacijo na se-
dežu naročnika pri Karmen Mlakar.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
od 21. 8. 1998 do vključno 9. 9. 1998, od
8. do 12. ure, za 5.000 SIT, v tajništvu ali
računovodstvu naročnika.

Ob dvigu razpisne dokumentacije je po-
trebno predložiti dokazilo o vplačilu na ra-
čun naročnika, št. 52400-603-30138 – za
razpisno dokumentacijo.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije lahko dobijo intere-

senti pri Karmen Mlakar, tel. 062/771-512
ali faks 062/779-644, vsak delovni dan
med 8. in 12. uro.

10. Postopek izbire izvajalca
Izvajalci bodo izbrani po javnem razpisu

s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti po
50. členu zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) in bo z njimi sklenjena po-
godba za obdobje 12 mesecev.
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Ponudba mora biti veljavna do 30. 9.
1998.

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

Zavod OŠ Ljudski vrt

Št. 402/98 Ob-5778
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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:

OŠ Maksa Durjave, Maribor, Ruška c. 15,
kont. oseba Tatjana Červek, Ruška c. 15,
tel. 062/316-650, faks 062/316-650.

2. Predmet javnega razpisa: nabava ži-
vil.

3. Orientacijska vrednost naročila:
6,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 12 mesecev.
5. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika in druge omejitve, ki bodo upo-
števane: najnižja cena in drugi kriteriji, do-
ločeni z zakonom in razpisno dokumenta-
cijo.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pris-
pele na naslov naročnika v 20 dneh po ob-
javi razpisa do 12. ure, prevzemnica Tatja-
na Červek, OŠ Maksa Durjave, Maribor,
Ruška c. 15.

Zaprte kuverte morajo biti jasno označe-
ne z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko Uradnega lista RS ter z navedbo
predmeta naročila.

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

Javno odpiranje ponudb bo 14. 9. 1998
ob 13. uri, na naslovu naročnika: Ruška
c. 15. Odpiranje ponudb bo vodila strokov-
na komisija.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 21. 9. 1998.

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

Zainteresirani ponudniki lahko dvignejo
razpisno dokumentacijo na sedežu naroč-
nika pri Tatjani Červek, od 24. 8. 1998
do vključno 1. 9. 1998, od 8. do 10. ure.
Ob dvigu dokumentacije je potrebno
predložiti dokazilo o vplačilu 5.000 SIT,
na žiro račun naročnika,
št. 51800-603-30208 – za razpisno do-
kumentacijo.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije lahko dobijo intere-

senti pri Tatjani Červek, tel. 062/316-650
ali faks 062/316-650, vsak delovni dan
med 8. in 12. uro.

10. Postopek izbire izvajalca: izvajalci
bodo izbrani po javnem razpisu s pred-
hodnim ugotavljanjem sposobnosti po 50.
členu zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97) in bo z njimi sklenjena pogod-
ba za dobavo naročil za obdobje 12 me-
secev.

Ponudba mora biti veljavna do 21. 11.
1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 1. 10. 1998.

Javni zavod
OŠ Maksa Durjave, Maribor

Ob-5846

Na podlagi prvega odstavka 18. člena in
v zvezi s 50. členom zakona o javnih naroči-
lih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti za dobavo
blaga

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Center Dolfke Boštjančič Draga, Ig,
kont. oseba Irena Lenarčič, tel. 662-591,
faks 662-282.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: kurilno olje – EL

(320.000 litrov).
3. Orientacijska vrednost naročila:

13,696.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja dobav: 12 mesecev, zače-
tek 15. 10. 1998 in zaključek 14. 10.
1999.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: najnižja končna cena in ostali pogoji,
navedeni v razpisni dokumentaciji.

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

6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 11. 9. 1998 do
12. ure, na naslov: Center Dolfke Boštjan-
čič Draga, 1292 Ig – tajništvo centra.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – Ne odpi-
raj”, številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS, navedbo predmeta naročila
“Kurilno olje – EL”, naslovom naročnika,
na hrbtni strani pa mora biti označen na-
slov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 14. 9. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Center Dolfke Bošt-
jančič Draga – Ig, odpiranje bo vodil Jan
Ulaga.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 30. 9. 1998.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Center Dolfke Boštjančič
Draga, Ig – tajništvo centra.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do vključno 8. 9. 1998, vsak delovni dan
od 9. do 12. ure, za 5.000 SIT.

Način plačila: negotovinski, na ŽR
50106-603-41591.

10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Center Dolfke Boštjančič Draga, Ig,
kont. oseba Irena Lenarčič, tel. 662-591,
faks 662-282, do 8. septembra 1998.

11. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca  s predhodnim ugotav-
ljanjem sposobnosti po 50. členu zakona o
javnih naročilih.

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

čila v Uradnem listu RS: 6. 10. 1998.

Ob-5847

Na podlagi prvega odstavka 18. člena in
v zvezi s 50. členom zakona o javnih naroči-
lih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Center Dolfke Boštjančič Draga, Ig,
kont. oseba Irena Lenarčič, tel. 662-591,
faks 662-282.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: dnevni odvoz, pra-

nje in dobava opranega perila (132.000
kg).

3. Orientacijska vrednost naročila:
19,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 12 mesecev, začetek
15. 10. 1998 in zaključek 14. 10. 1999.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: najnižja končna cena in ostali pogoji,
navedeni v razpisni dokumentaciji.

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

6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 11. 9. 1998 do
12. ure, na naslov: Center Dolfke Boštjan-
čič Draga, 1292 Ig – tajništvo centra.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – Ne od-
piraj”, številko objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS, navedbo predmeta na-
ročila “Dnevni odvoz, pranje in dobava
opranega perila”, naslovom naročnika, na
hrbtni strani pa mora biti označen naslov
pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 14. 9. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Center Dolfke Bošt-
jančič Draga – Ig, odpiranje bo vodila Zden-
ka Hitejc.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 30. 9. 1998.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Center Dolfke Boštjančič
Draga, Ig – tajništvo centra.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do vključno 8. 9. 1998, vsak delovni dan
od 9. do 12. ure, za 5.000 SIT.

Način plačila: negotovinski, na ŽR
50106-603-41591.

10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Center Dolfke Boštjančič Draga, Ig,
kont. oseba Irena Lenarčič, tel. 662-591,
faks 662-282, do 8. septembra 1998.

11. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca  s predhodnim ugotav-
ljanjem sposobnosti po 50. členu zakona o
javnih naročilih.
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Ponudba mora veljati do 31. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila v Uradnem listu RS: 6. 10. 1998.
Center Dolfke Boštjančič Draga, Ig

Zbiranje predlogov

Ob-5918
Ministrstvo za delo, družino in socialne

zadeve, Ljubljana, Kotnikova 5, objavlja na
podlagi zakona o izvrševanju proračuna (Ur.
l. RS, št. 5/96, 78/97, 87/97 in 34/98) in
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97)

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

oddajo naloge “Spremljanje odnosa
javnosti do novega sistema

pokojninskega in invalidskega
zavarovanja”

1. Naročnik: Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve, Ljubljana, Kotnikova 5.

2. Predmet razpisa: redno spremljanje
odnosa javnosti do novega sistema po-
kojninskega in invalidskega zavarova-
nja.

3. Čas trajanja naloge: od 25. septem-
bra 1998 do 31. decembra 1998.

4. Način izvajanja naročil:
– javnomnenjske ankete se izvajajo red-

no dvakrat mesečno po naročnikovem izbo-
ru. Podatke anketnih merjenj mora ponud-
nik, obdelane in analizirane, vsakič posre-
dovati v obliki pisnega poročila, najpozneje
v petih dneh po prejemu naročila. Ponudnik
bo moral tako v času trajanja naloge izvesti
skupno 7 javnomnenjskih anket in pisnih
poročil;

– priprava, izdelava in predvajanje au-
diovizuelnih oddaj o novem pokojninsko-in-
validskem sistemu. Ponudnik bo moral tako
v času trajanja naloge izdelati, posneti in
zagotoviti predvajanje 10 oddaj na RTV Slo-
venija, I. program (približno ena oddaja na
teden), v trajanju najmanj 5 minut.

5. Način plačila: enkrat mesečno v tride-
setih dneh po izdaji računa.

6. Skupna orientacijska vrednost naloge
znaša 13,000.000 SIT, vključno s promet-
nim davkom.

7. Ponudba mora biti sestavljena v skla-
du z 12. členom odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil.

8. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika:

– reference pri javnomnenjskih raziska-
vah in pripravi audiovizuelnih oddaj,

– cena in plačilni pogoji,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
9. Razpisna dokumentacija je brezplač-

na in jo pooblaščene osebe ponudnikov lah-
ko dvignejo na recepciji Ministrstva za delo,
družino in socialne zadeve, Kotnikova 5,
Ljubljana, od 24. avgusta do 31. avgusta
1998, vsak dan od 9. do 11. ure, pri Tanji
Oberski, tel. 061/178-33-45.

10. Ponudbe morajo biti oddane v zape-
čateni kuverti z oznako “Ne odpiraj, javni
razpis št. ... – raziskovalna naloga”. Ponud-

be morajo prispeti na naslov: Ministrstvo za
delo, družino in socialne zadeve, prevzem-
nica Darja Naglič, Kotnikova 5, 1000 Ljub-
ljana, tel. 061/178-34-30, soba št. 22, do
8. septembra 1998 do 13. ure.

11. Odpiranje ponudb bo 9. septembra
1998 ob 10. uri, v prostorih naročnika, Kot-
nikova 5/IV, Ljubljana, sejna soba. Pred-
stavniki ponudnikov, ki bodo prisotni, mora-
jo imeti s seboj pooblastilo ponudnika za
zastopanje.

12. O izbiri bodo ponudniki obveščeni
do 16. septembra 1998.

13. Postopek izbire izvajalca: z zbira-
njem predlogov.

Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve

Ob-5863
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca z zbiranjem

predlogov
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Telekom Slovenije, d.d., PE Koper, Ko-
lodvorska c. 9, Koper, kont. oseba Pupo-
vac Jovan, tel. 066/200-300, 200-301,
faks 066/200-305, soba št. 266.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: sanacija zaključne-
ga fasadnega sloja in predelava obsto-
ječih okenskih žaluzij.

3. Orientacijska vrednost naročila:
22,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 60 dni, predviden začetek
del: oktober 1998, predvideno dokončanje
del: december 1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 21. 9. 1998 do
11. ure, na naslov: Telekom Slovenije, d.d.,
Kolodvorska c. 9, 6000 Koper.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – ponudba
Sanacija zaključnega fasadnega sloja in pre-
delava obstoječih okenskih žaluzij” ter na-
vedba št. objave v Uradnem listu RS.

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

Javno odpiranje ponudb bo 21. 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. nadstropje po-
slovne stavbe Telekoma Slovenije, PE Ko-
per.

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

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

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Telekom Slovenije, d.d., PE
Koper, Kolodvorska c. 9, Koper, kont. ose-
ba Jovan Pupovac, tel. 066/200-300,

200-301, faks 066/200-305, soba
št. 266.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 5. 9. 1998.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko do 7. 9. 1998.
10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca z zbiranjem predlo-
gov.

Ponudba mora veljati 90 dni od dneva
objave javnega razpisa v Uradnem listu RS.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 23. 10. 1998.

Telekom Slovenije, d.d.,
PE Koper

Sklepi po 42. členu

Popravek

V sklepu o izbiri najugodnejšega ponud-
nika Občine Sevnica, objavljenem v Urad-
nem listu RS, št. 54 z dne 31. 7. 1998,
Ob-5110, se navedba vsebine v 2. točki
pravilno glasi: izgradnja vodovoda Nova
Gora s primarnim razvodom – II. faza.

Uredništvo

Ob-5785
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Telekom Slovenije, d.d., kont. oseba
Jelena Ronko, Cigaletova 15, Ljubljana,
tel. 061/304-225, faks 061/133-73-00,
soba št. 306.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: osebna varstvena

sredstva: oblačila in obutev v III. sklopih:
I. sklop: vodoodporna zimska oblačila:

bunda vodoodporna 950 kom, hlače 370
kom, telovnik 520 kom, kombinezon vo-
doodporen 380 kom, kapa zimska 500
kom, rokavice tople 650 kom.

Izbran: Gasilska oprema, Ljubljana.
Rok pričetka oziroma dobavni rok: sep-

tember 1998.
II. sklop: delovna obleka: hlače farmer

2380 kom, srajca delovna 1.600 kom, sraj-
ca KR 1100 kom, majica polo KR 5800
kom, kombinezon 620 kom, kapa letna
1220 kom, halja delovna 1000 kom.

Izbran: Blurent, Ljubljana.
Rok pričetka oziroma dobavni roki: ok-

tober 1998.
III. sklop: obutev delovna: čevlji visoki

zimski 600 kom, čevlji nizki zimski 520 kom,
čevlji nizki letni 1000 kom, čevlji antistatični
360 kom, škornji gumjasti 560 kom.

Izbran: ZAVAS, Ljubljana.
Rok pričetka oziroma dobavni rok: sep-

tember 1998.
3. Orientacijska vrednost naročila:

120,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek september 1998 in/ali zaključek sep-
tember 1999.
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5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudni-
ke.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: usposobljenost ponudnika, po-
nudbena cena, roki dobave, formalni, de-
lovni in tehnični pogoji, ocena vzorcev za III.
sklop.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 21. 7.
1998 ob 9. uri, na naslovu: Telekom Slove-
nije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 15,
najnižja cena: S I – 39,739.500 SIT, S II

– 47,191.100 SIT, S III – 12,982.000
najvišja cena: S I – 47,827.800 SIT, S II

– 53,054.100 SIT, S III – 18,327.600 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 46 z dne 19. 6. 1998;
Ob-3751.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 2. 8. 1998.

Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana

Št. 119/98 Ob-5786
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Mestna občina Novo mesto, Seidlova
c. 1, Novo mesto, kont. oseba Slavko Ja-
nežič, JP Komunala, Muzejska ul. 5, Novo
mesto, tel. 068/321-514, faks
068/324-115, soba št. 6.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: mestno pokopališ-
če Srebrniče, izvedba gradbeno-obrtniš-
kih in instalacijskih del pri gradnji I. faze
mestnega pokopališča Srebrniče pri No-
vem mestu.

3. Orientacijska vrednost naročila:
247,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 15. 8. 1998 in/ali zaključek 30. 9.
1999.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

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

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 16. 6.
1998 ob 12. uri, na naslovu: Mestna obči-
na Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo
mesto.

Število prispelih ponudb: 2, najnižja ce-
na: 243,262.838,70 SIT, najvišja cena:
247,297.780,70 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 37 z dne 15. 5. 1998;
Ob-2585.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 31. 7. 1998.

Mestna občina Novo mesto

S1-0026/98 Ob-5787
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o.,
kont. oseba Grčar Sandi, Grajska 2, Za-
gorje ob Savi, tel. 0601/64-100, faks
0601/61-078.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: javni razpis za iz-
biro izvajalca brez omejitev za moder-
nizacijo industrijske ceste Ruardi
1. del.

3. Orientacijska vrednost naročila:
20,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 30 dni, začetek 15. 8.
1998 in zaključek 15. 9. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji:

– celovitost opisa,
– skladnost vsebine ponudbe z zahteva-

mi naročila,
– dosedanje izkušnje, reference pred-

vsem na področju predmeta javnega razpi-
sa,

– dejavnost, ki jo opravlja ponudnik,
– kadrovska struktura in strokovne refe-

rence zaposlenih,
– razmerje cena/kvaliteta.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugod-

nejši ponudnik.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-

števane preference za domače ponudni-
ke.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: razmerje cena/kvaliteta, kakovost
ponujenih del, dosedanje reference izvajal-
ca na področju predmeta javnega razpisa,
dejavnost, ki jo opravlja ponudnik ter ka-
drovska struktura in strokovne reference za-
poslenih.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 23. 7.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Rudnik Zagor-
je v zapiranju, d.o.o., Grajska 2, Zagorje ob
Savi.

Število prispelih ponudb: 8 (5 neveljav-
nih), najnižja cena: 19,219.490 SIT, najviš-
ja cena: 24,424.145,20 SIT.

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

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 48-49 z dne 3. 7.
1998; Ob-4196.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 21. 8. 1998.

Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o.,
Zagorje

Št. 8120/98/1253 Ob-5788
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Elektro-Slovenija, d.o.o., kont. oseba
Marko Hrast, Hajdrihova 2, Ljubljana,
tel. 061/174-24-56, faks 061/174-24-42.

2. Predmet javnega naročila: dobava
odklopnikov in ločilnikov izmenične na-
petosti 110, 220, 400 kV.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa:
250,000.000 SIT, čas razpisa: 29. 5.
1998.

4. Rok izvedbe: 7 mesecev.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: merila,

ki so bila navedena v razpisni dokumenta-
ciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: skupna ponudbena cena, plačilni
pogoji, tehnični pogoji.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 1. 7.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Elektro-Slove-
nija, d.o.o., Hajdrihova ulica 2, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 5, najnižja ce-
na: 217,709.347,26 SIT, najvišja cena:
300,633.675 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 41 z dne 29. 5. 1998;
Ob-2693.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 21. 8. 1998.

Št. 81-00/153 Ob-5789

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Elektro-Slovenija, d.o.o., kont. oseba
Mirjan Trampuž, Hajdrihova 2, Ljubljana,
tel. 061/174-2746, faks 061/174-2707.

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

3. Orientacijska vrednost naročila:
8,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 45 dni.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga

merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Opis odločujočih meril za izbiro izbra-

ne ponudbe: najnižja ponudbena cena,
plačilni pogoji, dobavni rok, reference po-
nudnika.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 31. 7.
1998 ob 10. uri, v sejni sobi Elektro-Slove-
nija, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 2, najnižja ce-
na: 7,512.750 SIT, najvišja cena:
7,842.390 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).
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Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 50 z dne 10. 7. 1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 14. 8. 1998.

Elektro-Slovenija, d.o.o., Ljubljana

Ob-5790
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Vrtec Domžale, kont. oseba Milena Pe-
terka, Savska cesta 3, Domžale,
tel. 061/722-420, faks 061/721-248.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: redno čiščenje vrt-

ca Domžale.
3. Orientacijska vrednost naročila:

10,444.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: 24 mesecev, začetek
1. 10. 1998 in zaključek 30. 9. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: cena – najcenejša ponudba ni
najugodnejša; boniteta; reference – vrtci;
število in usposobljenost kadrov; finančno
stanje; strokovnost pripravljene ponudbe in
podanost njenih elementov, kompleksnost
ponudbe, druge ugodnosti.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 16. 7.
1998, na naslovu: Vrtec Domžale, Savska
cesta 3, Domžale.

Število prispelih ponudb: 6, najnižja ce-
na: 672.150 SIT, najvišja cena:
895.608,50 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 46 z dne 19. 6. 1998;
Ob-3767.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 14. 8. 1998.

Vrtec Domžale

Ob-5791
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Občina Škofja Loka, kont. oseba Janez
Štalec, Mestni trg 15, Škofja Loka,
tel. 064/624-050, 064/624-190, faks
064/624-193, soba št. 7.

2. Predmet javnega naročila: blago,
gradbena dela.

Navedba vsebine: dograditev in po-
sodobitev centralne čistilne naprave
Škofja Loka – podprojekt: dehidracija
blata.

3. Orientacijska vrednost naročila: 23
mio SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 90 dni, začetek 1. 9. 1998
in zaključek 30. 11. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena; druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudni-
ke.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: najugodnejša cena in plačilni po-
goji za ponudbo, ki v celoti ustreza razpi-
sanim pogojem po razpisni dokumentaciji
in ponujena naprava za dehidracijo blata,
ki v celoti ustreza tehničnim pogojem po
razpisni dokumentaciji ter ostalim merilom
po razpisni dokumentaciji.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 3. 8.
1998 ob 12.30, na naslovu: Občina Škofja
Loka, Poljanska cesta 2, Škofja Loka.

Število prispelih ponudb: 5, najnižja ce-
na: 18,960.000 SIT, najvišja cena:
53,777.101 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 50 z dne 10. 7. 1998;
Ob-4491.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 21. 8. 1998.

Občina Škofja Loka

Ob-5792
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Občina Šmarje pri Jelšah, kont. oseba
Anton Lah, Aškerčev trg 12, Šmarje pri Jel-
šah, tel. 063/821-007, faks
063/821-133.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: sanacija usadov in
plazu na cesti Lemberg–Pečica.

3. Orientacijska vrednost naročila:
13,500.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 2 meseca, začetek 10 dni
po sklenitvi pogodbe in dokončanje v dveh
mesecih po začetku del.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena, reference ponudnika, roki za izved-
bo, plačilni pogoji, druga merila, navedena
v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: cena, reference, rok izvedbe del,
plačilni pogoji.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 3. 8.
1998 ob 13. uri, na naslovu: Občina Šmar-
je pri Jelšah, Aškerčev trg 12, Šmarje pri
Jelšah.

Število prispelih ponudb: 5, najnižja ce-
na: 11,596.893 SIT, najvišja cena:
15,272.294,10 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 50 z dne 10. 7. 1998;
Ob-4393.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 21. 8. 1998.

Občina Šmarje pri Jelšah

Št. 0304-279/11-98 Ob-5793
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Javni zavod Splošna bolnišnica Jeseni-
ce, Jesenice, Cesta maršala Tita 112,
tel. 064/8680, faks 064/868-415.

2. Predmet javnega naročila: endoskop-
ska oprema.

Navedba vsebine: videokolonoskop,
klasični gastroskop, rektoskopski set,
dva stroja za čiščenje endoskopov, UZ
čistilec endoskopskega pribora.

3. Orientacijska vrednost naročila:
14,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 1 mesec po sklenitvi
pogodbe.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: naju-
godnejši ponudnik je bil izbran po merilih
za izbiro iz razpisa, pri čemer ponuja naju-
godnejše cene, plačilne pogoje in se je
najbolj sposoben prilagajati potrebam na-
ročnika.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 20. 7.
1998 ob 13. uri, v sejni sobi Splošne
bolnišnice Jesenice, Jesenice, Cesta mar-
šala Tita 112. Število prispelih ponudb:
8, število popolnih ponudb: 7-6 za celo-
ten sklop razpisane opreme in 1 za del
opreme, najnižja ponujena cena celotne
opreme 13,855.035 SIT, najvišja
27,121.643 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 47 z dne 29. 6. 1998;
Ob-3899.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila je 17. 8. 1998.

Splošna bolnišnica Jesenice

Št. 224/98 Ob-5794
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Srednja gostinska šola Bled, Radovlji-
ca, Kranjska c. 24, kont. oseba Slavko
Triplat, tel. 064/700-060, faks
064/7000-654.

2. Predmet javnega naročila: organiza-
cija in priprava šolskih malic in kosil za
dijake, študente in zaposlene na Srednji
gostinski šoli Bled – v Radovljici.

3. Orientacijska vrednost naročila:
25,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek: 1. 9. 1998, zaključek: 30. 6. 1999.
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5. Utemeljitev izbire ponudnika: merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.

Po analizi ponudb in na podlagi meril iz
razpisne dokumentacije je bilo kot najugod-
nejši ponudnik izbrano podjetje P. Dus-
smann, d.o.o.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 7. 8.
1998 ob 10. uri, v sobi 307 Srednje gostin-
ske šole Bled, Radovljica, Kranjska c. 24.

Število prispelih ponudb: 3.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št.51 z dne 17. 7. 1998.

Srednja gostinska šola Bled

Št. 10301/6/98 Ob-5795
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53,
Cerknica, kont. oseba Samo Mlinar in Ja-
nez Sterle, tel. 061/793-313, int. 38.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: novogradnja vodo-
voda Dolenje jezero–Otok.

3. Orientacijska vrednost naročila:
36,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek: avgust 1998, zaključek: november
1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika:
najugodnejše cene, ugodni plačilni pogoji,
rok izvedbe.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 14. 7.
1998 ob 12. uri, v prostorih župana Občine
Cerknica.

Število prispelih ponudb: 5, najnižja ce-
na: 30,485.212 SIT, najvišja cena:
32,983.105,60 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 42-43 z dne 5. 6.
1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 10. 8. 1998.

Št. 10301/5/98 Ob-5796
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53,
Cerknica, kont. oseba Samo Mlinar in Ja-
nez Sterle, tel. 061/793-313, int. 38.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: rekonstrukcija lokal-
nih cest Grahovo–Klance, odsek Goriči-
ca–G. jezero in Podslivnica–Otonica.

3. Orientacijska vrednost naročila:
58,134.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek: avgust 1998, zaključek: november
1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najugod-
nejše cene, ugodni plačilni pogoji, rok iz-
vedbe.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 13. 7.
1998 ob 12. uri, v prostorih župana Občine
Cerknica.

Število prispelih ponudb: 4, najnižja ce-
na: 55,464.697 SIT, najvišja cena:
59,380.070 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 42-43 z dne 5. 6.
1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 10. 8. 1998.

Občina Cerknica

Št. 2/98 Ob-5797
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o priznanju sposobnosti

1. Ime in sedež naročnika: Dijaški dom
Celje, Ljubljanska c. 21, Celje, kont. oseba
Čanžek Milena, Ljubljanska c. 21, Celje,
tel. 063/484-420, faks 063/484-421.

2. Predmet javnega naročila: živila in ma-
terial za prehrano po skupinah, kurilno olje.

Navedba vsebine:
Grupa A: živila in material za prehra-

no.
Skupina I.: meso in mesni izdelki –

19,000.000 SIT,
Skupina II.: kruh, pekovsko pecivo in

slaščice – 5,000.000 SIT,
Skupina III.: mleko in mlečni izdelki –

4,500.000 SIT,
Skupina IV.: sadje in zelenjava - sveža

– 3,700.000 SIT,
Skupina V.: zmrznjeni izdelki in zmrz-

njena zelenjava – 3,700.000 SIT,
Skupina VI.: testenine in mlevski iz-

delki – 1,000.000 SIT.
Skupina VII.: jajca – 300.000 SIT,
Skupina VIII.: jedilna olja – 600.000

SIT,
Skupina IX.: splošno prehrambeno

blago – 10,000.000 SIT.
Grupa B: kurilno olje – 8,500.000 SIT.
3. Dobavni rok oziroma rok za začetek

in dokončanje nabav: 12 mesecev od skle-
nitve pogodb z izbranimi ponudniki.

4. Število prispelih ponudb  po skupinah
za živila in material za prehrano:

Grupa A:
Skupina I.: 9,
Skupina II.: 7,
Skupina III.: 2,
Skupina IV.: 5,

Skupina V.: 3,
Skupina VI.: 4,
Skupina VII.: 2,
Skupna VIII.: 1,
Skupina IX.: 8.
Grupa B: 1.
5. Utemeljitev izbire ponudnikov:
Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-

vane preference za domače ponudnike in
kriteriji, navedeni v razpisni dokumentaciji.

Sposobnost se prizna:
I. skupina:
1. Celjske mesnine, d.d., Celje,
2. Jurmes, d.d., Šentjur,
3. Kmetijska zadruga Laško,
II. skupina:
1. Pekarstvo Brance Rafael, s.p., Celje,
2. Klasje, mlinsko predelovalna industri-

ja, Celje,
3. Nobis M., d.o.o., Ločica 51 J, Polze-

la,
4. Koroške pekarne, d.d., Dravograd,
III. skupina:
1. Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas 92,

Petrovče,
2. Ljubljanske mlekarne, d.o.o., Tolsto-

jeva 63, Ljubljana,
IV. skupina:
1. Center, Trgovsko podjetje, d.d., Lava

2, Celje,
2. Dobrina, d.o.o., trgovina z živili, Gori-

ca pri Slivnici,
3. ERA, d.d., Prešernova 10, Velenje.
V. skupina:
1. Ljubljanske mlekarne, d.o.o., Tolsto-

jeva 63, Ljubljana,
2. Veletrgovina Koloniale Maribor, d.d.,
VI. skupina:
1. ŽITO Ljubljana, pekarstvo in testeni-

narstvo,
2. Trgovsko podjetje Center, d.d., Lava

2, Celje.
VII. skupina:
1. Meja, Kmetijsko podjetje, Šentjur,

d.d.,
IX. skupina:
1. Vital Mestinje, d.d., Podplat,
2. Trgovsko podjetje Center, d.d., Lava

2, Celje,
3. Prehrambena industrija, d.d., Kolin-

ska Ljubljana, Šmartinska 30,
4. ERA, d.d., Velenje, Prešernova 10.
Čas priznanja sposobnosti: 12 mesecev,

od 1. 9. 1998 do 31. 8. 1999.
6. Javno odpiranje ponudb je bilo 8. 7.

1998 za grupo A: sicer I., II. in III. skupino,
9. 7. 1998 za IV., V., VI., VII., VIII., IX. sku-
pino in 10. 7. 1998 za grupo B, na sedežu
naročnika, Dijaški dom Celje, Ljubljanska
21, Celje.

7. Datum in številka objave javnega raz-
pisa: Uradni list, št. 42-43 z dne 5. 6. 1998;
Ob-3239.

Dijaški dom Celje

Ob-5798
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: JP EGS RI, d.d., Maribor in JP ELES,
d.o.o., Ljubljana, kont. oseba Jože Korit-
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nik, dipl. inž., Vetrinjska ul. 2, Maribor,
tel. 062/22-00-693, faks 062/221-189,
soba št. 503, e-mail: joze koritnik-
@egs-ri.si.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izdelava obratoval-

no sistemske študije: Raziskava nevar-
nosti feroresonance na objektih EES
Slovenije.

3. Orientacijska vrednost naročila:
11,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 10 mesecev, začetek
1998 in zaključek 1999.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudni-
ke.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe:

1. vsebina in obseg dela,
2. reference ponudnika,
3. metodologija dela,
4. cena,
5. rok.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 15. 7.
1998 ob 10. uri, na naslovu: JP EGS-RI,
d.d., Vetrinjska 2, Maribor.

Število prispelih ponudb: 1 (ponovni jav-
ni razpis), najnižja cena: 11,000.000 SIT,
najvišja cena: 11,000.000 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: zbiranje
predlogov (57. do 60. člen).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 47 z dne 29. 6. 1998;
Ob-3910.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 21. 8. 1998.

Ob-5799
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: JP EGS RI, d.d., Maribor in JP ELES,
d.o.o., Ljubljana, kont. oseba Jože Korit-
nik, dipl. inž., Vetrinjska ul. 2, Maribor,
tel. 062/22-00-693, faks 062/221-189,
soba št. 503, e-mail: joze koritnik-
@egs-ri.si.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izdelava obratoval-

no sistemske študije: Zagotavljanje ka-
kovosti mineralnih izolacijskih, mazalnih
in hidravličnih olj za elektroenergetske
postroje.

3. Orientacijska vrednost naročila:
9,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 10 mesecev, začetek
1998 in zaključek 1999.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe:

1. vsebina in obseg dela,
2. reference ponudnika,

3. metodologija dela,
4. cena,
5. rok.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 15. 7.
1998 ob 10. uri, na naslovu: JP EGS-RI,
d.d., Vetrinjska 2, Maribor.

Število prispelih ponudb: 1 (ponovljeni
javni razpis), najnižja cena: 9,000.000 SIT,
najvišja cena: 9,000.000 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: zbiranje
predlogov (57. do 60. člen).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 47 z dne 29. 6. 1998;
Ob-3910.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 21. 8. 1998.

Ob-5800
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: JP EGS RI, d.d., Maribor in JP ELES,
d.o.o., Ljubljana, kont. oseba Jože Korit-
nik, dipl. inž., Vetrinjska ul. 2, Maribor,
tel. 062/22-00-693, faks 062/221-189,
soba št. 503, e-mail: joze koritnik-
@egs-ri.si.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izdelava obratoval-

no sistemske študije: Možna proizvod-
nja moči in energije v HE za dolgoročno
planiranje obratovanja EES.

3. Orientacijska vrednost naročila:
9,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 10 mesecev, začetek
1998 in zaključek 1999.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe:

1. vsebina in obseg dela,
2. reference ponudnika,
3. metodologija dela,
4. cena,
5. rok.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 15. 7.
1998 ob 10. uri, na naslovu: JP EGS-RI,
d.d., Vetrinjska 2, Maribor.

Število prispelih ponudb: 2, najnižja ce-
na: 9,000.000 SIT, najvišja cena:
9,000.000 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: zbiranje
predlogov (57. do 60. člen).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 47 z dne 29. 6. 1998;
Ob-3910.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 21. 8. 1998.

Ob-5801
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: JP EGS RI, d.d., Maribor in JP ELES,
d.o.o., Ljubljana, kont. oseba Jože Korit-
nik, dipl. inž., Vetrinjska ul. 2, Maribor,
tel. 062/22-00-693, faks 062/221-189,
soba št. 503, e-mail: joze koritnik@egs-ri.si.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izdelava obratoval-

no sistemske študije: Analiza vpliva sta-
ranja elementa v EES Slovenije na raz-
voj proizvodno-prenosnega sistema.

3. Orientacijska vrednost naročila:
12,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 10 mesecev, začetek
1998 in zaključek 1999.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe:

1. vsebina in obseg dela,
2. reference ponudnika,
3. metodologija dela,
4. cena,
5. rok.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 15. 7.
1998 ob 10. uri, na naslovu: JP EGS-RI,
d.d., Vetrinjska 2, Maribor.

Število prispelih ponudb: 2, najnižja ce-
na: 11,928.000 SIT, najvišja cena:
12,780.700 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: zbiranje
predlogov (57. do 60. člen).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 47 z dne 29. 6. 1998;
Ob-3910.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 21. 8. 1998.

Javno podjetje
Elektrogospodarstvo Slovenije,

razvoj in inženiring, d.d., Maribor

Št. 78/98 Ob-5802
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Občina Črna na Koroškem, Center 101,
Črna na Koroškem, tel. 0602/38-170,
38-106, kont. oseba Vačun Nada.

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

skih otrok v Občini Črna na Koroškem v
šolskem letu 1998/99.

Ponudniki morajo dnevno prepeljati v šo-
le in nazaj šoloobvezne otroke (število otrok
je okvirno in se lahko spremeni) iz Občine
Črna na Koroškem.

3. Orientacijska vrednost naročila: ni bi-
la določena.

4. Dobavni rok začetka in dokončanja
del: od septembra 1998 do junija 1999,
začetek 1. 9. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
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Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: cene, usposobljenost.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 22. 6.
1998 ob 13. uri, na Občini Črna na Koroš-
kem, Center 101, Črna na Koroškem, v
prostorih sejne sobe.

Število prispelih ponudb: 4, najnižja ce-
na: 260 SIT/km, najvišja cena: 367,74
SIT/km.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 41 z dne 29. 5. 1998;
Ob-2943.

Občina Črna na Koroškem

Št. 8174/98/1262 Ob-5835
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Elektro-Slovenija, d.o.o., kont. oseba
Ivan Lozej, Hajdrihova 2, Ljubljana,
tel. 061/174-2427, faks 061/174-2432.

2. Predmet javnega naročila: montaža
vodnika z vgrajenim kablom OPPC in
obešalne ter spojne opreme za DV 2 ×
110 kV Divača–Koper.

3. Orientacijska vrednost naročila:
25,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja storitev:
začetek: oktober 1998, zaključek: novem-
ber 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: zagotavljanje kvalitete, skupna po-
nudbena cena, reference ponudnika, rok
plačila, rok izvedbe.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 22. 6.
1998 ob 13. uri, v sejni sobi Elektro-Slove-
nija, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 5, najnižja ce-
na: 10,797.248,98 SIT, najvišja cena:
24,491.379 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 39 z dne 22. 5. 1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 31. 7. 1998.

Elektro-Slovenija, d.o.o., Ljubljana

Ob-5858
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:

Slovenske železnice, d.d., Infrastruktura, kont.
oseba Miomir Lazić, dipl. inž. geol., Kolodvor-
ska 11, Ljubljana, tel. 061/29-14-587, faks
061/13-36-037.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izvedba sanacije po-
bočja v km 589+650/750 in 593+050
na progi Ljubljana–Sežana: odstranje-
vanje skalnatih blokov, podzidava, sidra-
nje, torkretiranje.

3. Orientacijska vrednost naročila:
14,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 1,5 meseca ali 45 dni.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja

cena, druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: ustrezne reference, cena ponud-
be, rok izvedbe.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 4. 8.
1998 ob 11. uri, na naslovu: Slovenske
železnice, d.d., Infrastruktura, Kolodvorska
11, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 2, najnižja ce-
na: 12,005.905 SIT, najvišja cena:
13,722.369,50 SIT.

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 50 z dne 10. 7. 1998;
Ob-4360.

Ob-5859
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Slovenske železnice, d.d., Infrastruktu-
ra, kont. oseba Zoran Jelovčan, Kolodvor-
ska 11, Ljubljana, tel. 061/29-14-593, faks
061/29-14-821.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: sanacija jeklenega
mostu v km 4+918 proge Ljubljana–
Kamnik.

3. Orientacijska vrednost naročila:
15,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 45 dni.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga

merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-

števane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: popolna ponudba, ustrezne zah-
tevane reference, cenovno najugodnejši.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 14. 7.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Slovenske
železnice, d.d., Infrastruktura, Kolodvorska
11, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 4, najnižja ce-
na: 18,593.148 SIT, najvišja cena:
23,072.000 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 45 z dne 12. 6. 1998;
Ob-3445.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 21. 8. 1998.

Slovenske železnice, d.d., Ljubljana
Infrastruktura

Ob-5860
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Telekom Slovenije, d.d., kont. oseba
Martin Lesar, dipl. inž., Cigaletova 15, Ljub-
ljana, tel. 061/130-48-15, 061/304-246,
faks 061/134-45-15, soba št. 302, e-mail:
martin.lesar@telekom.si.

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

Navedba vsebine: dobava in montaža
modemske opreme za Elastično omrež-
je – razširitev 3/2.

3. Orientacijska vrednost naročila:
130,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka del:
30 dni po podpisu pogodbe, začetek sep-
tembra 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena; druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbra-
ne ponudbe: ugodna cena, ugodni koli-
činski popusti, celovitost tehnične reši-
tve, izpolnjevanje tehničnih zahtev opre-
me, upoštevanje zatečenega stanja
omrežja.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 23. 6.
1998 ob 9. uri, na naslovu: Telekom Slove-
nije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 8, najnižja ce-
na: predračun: tč. 1 – 86,904.542 SIT,
tč. 2 – 22,766.108 SIT, najvišja cena: pre-
dračun: tč. 1 – 110,772.571 SIT, tč. 2 –
30,887.840 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 39 z dne 22. 5. 1998;
Ob-2646.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 8. 9. 1998.

Telekom Slovenije, d.d.

Št. 289/98 Ob-5869
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Mestna občina Nova Gorica, kont. ose-
bi Koglot Sergej in Furlan Janko, Trg Edvar-
da Kardelja 1, Nova Gorica,
tel. 065/21-271, faks 065/21-233, soba
št. 13/I.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: obnova sanitarij v
stavbi Mestne občine Nova Gorica.

3. Orientacijska vrednost naročila:
6,500.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 8. 1998 in zaključek 15. 9. 1998.
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5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe:

– cena,
– reference.
6. Kraj javnega odpiranja ponudb: Mest-

na občina Nova Gorica, kont. oseba Koglot
Sergij, Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gori-
ca.

Število prispelih ponudb: 2, najnižja ce-
na: 6,500.000 SIT, najvišja cena:
6,619.977 SIT.

Št. 289/98 Ob-5870
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Mestna občina Nova Gorica, kont. ose-
bi Koglot Sergej in Furlan Janko, Trg Edvar-
da Kardelja 1, Nova Gorica,
tel. 065/21-271, faks 065/21-233, soba
št. 13/I.

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

vozila GVC 16/80..
3. Orientacijska vrednost naročila:

21,639.600 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: 4 mesece, začetek avgu-
sta 1998 in zaključek 20.12. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena; druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe:

– cena,
– reference,
– krajši dobavni rok.
6. Kraj javnega odpiranja ponudb: Mest-

na občina Nova Gorica, kont. oseba Koglot
Sergij, Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gori-
ca.

Število prispelih ponudb: 13, najnižja ce-
na: 18,679.559 SIT, najvišja cena:
30,751.630 SIT.

Mestna občina Nova Gorica

Št. 192/98-1673 Ob-5871
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o., kont.
oseba Kržan Jože, dipl. inž. rud., Titova
106, Senovo, tel. 0608/71-300, faks
0608/71-879.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: sanacija ceste Sre-
botno–Šedem.

3. Orientacijska vrednost naročila:
30,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 3 mesece, začetek 1. 9.
1998 in zaključek 30. 11. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudni-
ke.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: ponudbena cena, reference, ga-
rancijski rok.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 3. 8.
1998 ob 11. uri, na naslovu: Rudnik Seno-
vo v zapiranju, d.o.o., Titova 106, Senovo.

Število prispelih ponudb: 5, najnižja ce-
na: 28,303.950,20 SIT, najvišja cena:
34,708.641,30 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 49 z dne 3. 7. 1998;
Ob-4197.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 21. 8. 1998.

Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o.

Ob-5872
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Mestna občina Celje, Zavod za informa-
tiko, kont. oseba Sandi Marzidošek, Trg
Celjskih knezov 9, Celje,
tel. 063/484-822, faks 063/484-559,
e-mail: Info@celje.si.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine:
Osebni računalniki: 9 kosov
Laserski tiskalniki: 2 kosa
Tiskalniški strežniki: 3 kosi
Zapisovalniki plošč CD/RW: 1 kos
MS Office 97 programska oprema:

15 kosov
3. Orientacijska vrednost naročila:

4,500.000 SIT.
4. Dobavni rok: 30 dni.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga

merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-

števane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: status ponudnika, tehnične last-
nosti ponujene opreme, servisiranje ponu-
jene opreme, komercialni pogoji, cena.

Izbrani ponudniki: osebni računalniki:
Lancom, d.o.o., Maribor, enote CD/RW:
Lancom, d.o.o., Maribor, laserski tiskalniki:
Maček, d.o.o., Celje, programska oprema:
Maček, d.o.o., Celje.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 22. 7.
1998, na naslovu: Mestna občina Celje,
Zavod za informatiko, Trg Celjskih knezov
9, Celje.

Število prispelih ponudb: 6, najnižja ce-
na: 3,159.526 SIT, najvišja cena:
4,396.468 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 47 z dne 29. 6. 1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 21. 8. 1998.

Mestna občina Celje

Ob-5873
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Občina Brežice, kont. oseba Maksimi-
lijan Pavlek, Cesta prvih borcev 18, Breži-
ce, tel. 0608/62-050, 62-051, faks
0608/61-850, soba št. 24.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izgradnja vodovoda
Pišece–Pavlova vas–Sv. Jedert, II. faza.

3. Orientacijska vrednost naročila:
35,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 3 mesece ali 90 dni, zače-
tek 15. 9. 1998 in zaključek 15. 12. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudni-
ke.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: cena, reference, lastna operati-
va, plačilni pogoji, strokovna usposoblje-
nost, strojna oprema.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 8. 7.
1998 ob 9.15, na naslovu: Občina Breži-
ce, Cesta prvih borcev 18, Brežice.

Število prispelih ponudb: 5, najnižja ce-
na: 44,987.488 SIT, najvišja cena:
53,224.026 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 43 z dne 5. 6. 1998;
Ob-3213.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 14. 8. 1998.

Podatki o izbranem najugodnejšem po-
nudniku: Vodnogospodarsko podjetje, p.o.,
Novo mesto, Trdinova 23, Novo mesto.

Ob-5874
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Občina Brežice, kont. oseba Maksimili-
jan Pavlek, Cesta prvih borcev 18, Brežice,
tel. 0608/62-050, 62-051, faks
0608/61-850, soba št. 24.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izgradnja vodovoda
Prilipe–Čatež ob Savi, II. faza.
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3. Orientacijska vrednost naročila:
45,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 3 mesece ali 90 dni, zače-
tek 15. 9. 1998 in zaključek 15. 12. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: cena, reference, lastna operati-
va, plačilni pogoji, strokovna usposoblje-
nost, strojna oprema.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 8. 7.
1998 ob 12. uri, na naslovu: Občina Breži-
ce, Cesta prvih borcev 18, Brežice.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-
na: 53,119.705 SIT, najvišja cena:
57,487.002 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 43 z dne 5. 6. 1998;
Ob-3214.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 14. 8. 1998.

Podatki o izbranem najugodnejšem po-
nudniku: Komunalno stanovanjsko podjet-
je, d.d., Brežice, Cesta prvih borcev 9, Bre-
žice.

Ob-5875
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Občina Brežice, kont. oseba Maksimi-
lijan Pavlek, Cesta prvih borcev 18, Breži-
ce, tel. 0608/62-050, 62-051, faks
0608/61-850, soba št. 24.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: modernizacija lokal-
ne ceste št. L-2240 Vinji vrh–Gadova
peč.

3. Orientacijska vrednost naročila:
25,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 3 mesece ali 90 dni, zače-
tek 15. 9. 1998 in zaključek 15. 12. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: cena, reference, lastna operati-
va, plačilni pogoji, strokovna usposoblje-
nost, strojna oprema.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 9. 7.
1998 ob 9.15, na naslovu: Občina Breži-
ce, Cesta prvih borcev 18, Brežice.

Število prispelih ponudb: 5, najnižja ce-
na: 16,010.506 SIT, najvišja cena:
23,784.650 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 43 z dne 5. 6. 1998;
Ob-3215.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 14. 8. 1998.

Podatki o izbranem najugodnejšem po-
nudniku: “Okarina” International LTD,
d.o.o., CKŽ 59, Krško.

Ob-5876
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Občina Brežice, kont. oseba Maksimili-
jan Pavlek, Cesta prvih borcev 18, Brežice,
tel. 0608/62-050, 62-051, faks
0608/61-850, soba št. 24.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: modernizacija lokal-
ne ceste št. L-2216 Veliki Obrež–Rako-
vec.

3. Orientacijska vrednost naročila:
45,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 3 mesece ali 90 dni, za-
četek 15. 9. 1998 in zaključek 15. 12.
1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudni-
ke.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: cena, reference, lastna operati-
va, plačilni pogoji, strokovna usposoblje-
nost, strojna oprema.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 9. 7.
1998 ob 12. uri, na naslovu: Občina Breži-
ce, Cesta prvih borcev 18, Brežice.

Število prispelih ponudb: 5, najnižja ce-
na: 30,343.903 SIT, najvišja cena:
43,138.933,30 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 43 z dne 5. 6. 1998;
Ob-3216.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 14. 8. 1998.

Podatki o izbranem najugodnejšem po-
nudniku: Cestno podjetje Novo mesto, d.d.,
Ljubljanska 47, Novo mesto.

Občina Brežice

Št. 422/98 Ob-5877
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Naročnik: Občina Beltinci, Občinska

uprava, kont. oseba Janez Senica, Mladin-
ska 2, Beltinci, tel. 069/421-264, faks
069/421-943.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
in montažna dela.

Navedba vsebine: izgradnja primarne-
ga vodovoda Ižakovci–Nemščak.

3. Orientacijska vrednost naročila:
25,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: julij
1998 in 31. avgust 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: ugodna
ponudbena cena, reference, druga merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: po razpisnih pogojih, predvsem
pa pozitivne izkušnje z izvajalcem pri po-
dobni investiciji.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 1. 7.
1998 ob 14. uri, v prostorih Občine Beltin-
ci, Mladinska 2, Beltinci.

Število prispelih ponudb: 7, najnižja ce-
na: PEHD 27,784.863,88 SIT, DUCTIL pa
29,332.284 SIT; najvišja cena: PEHD
35,116.146,70 SIT, DUCTIL pa
36,988.793,70 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 42-43 z dne 5. 6.
1998; Ob-3336B.

Občina Beltinci

Št. 79/98 Ob-5881
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Javno komunalno podjetje Radlje ob
Dravi, d.o.o., kont. oseba Hude Marija, Ma-
riborska c. 3, Radlje ob Dravi,
tel. 0602/71-105, faks 0602/71-317, so-
ba št. 6.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: gasilska 1 – izved-
ba sistema centralnega ogrevanja.

3. Orientacijska vrednost naročila:
7,000.000 SIT.

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

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.

Opis odločujočih meril za izbiro izbra-
ne ponudbe: prevladujoč vpliv pri izbiri je
ponudbena cena, ostala merila so izena-
čena.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 31. 7.
1998 ob 13. uri, na naslovu: Javno komu-
nalno podjetje Radlje ob Dravi, d.o.o., Ma-
riborska c. 3, Radlje ob Dravi.

Število prispelih ponudb: 4, najnižja ce-
na: 4,044.377,40 SIT, najvišja cena:
4,937.619,70 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 51 z dne 17. 7. 1998;
Ob-4559.
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Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 28. 8. 1998.

Št. 79/98 Ob-5882
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Javno komunalno podjetje Radlje ob
Dravi, d.o.o., kont. oseba Hude Marija, Ma-
riborska c. 3, Radlje ob Dravi,
tel. 0602/71-105, faks 0602/71-317, so-
ba št. 6.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: gasilska 1 – obnova
fasade.

3. Orientacijska vrednost naročila:
2,000.000 SIT.

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

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: prevladujoč vpliv pri izbiri je po-
nudbena cena, ostala merila so izenačena.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 31. 7.
1998 ob 13. uri, na naslovu: Javno komu-
nalno podjetje Radlje ob Dravi, d.o.o., Ma-
riborska c. 3, Radlje ob Dravi.

Število prispelih ponudb: 2, najnižja ce-
na: 2,090.714 SIT, najvišja cena:
2,317.500 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 51 z dne 17. 7. 1998;
Ob-4559.

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

Št. 79/98 Ob-5883
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Javno komunalno podjetje Radlje ob
Dravi, d.o.o., kont. oseba Hude Marija, Ma-
riborska c. 3, Radlje ob Dravi,
tel. 0602/71-105, faks 0602/71-317, so-
ba št. 6.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: gasilska 1 – menja-
va oken in okenskih polic.

3. Orientacijska vrednost naročila:
1,800.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: za-
četek 15. 8. 1998 in zaključek 30. 9.
1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.

Opis odločujočih meril za izbiro izbra-
ne ponudbe: prevladujoč vpliv pri izbiri je
ponudbena cena, ostala merila so izena-
čena.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 31. 7.
1998 ob 13. uri, na naslovu: Javno komu-
nalno podjetje Radlje ob Dravi, d.o.o., Ma-
riborska c. 3, Radlje ob Dravi.

Število prispelih ponudb: 5, najnižja ce-
na: 2,628.535,13 SIT, najvišja cena:
3,411.315,60 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 51 z dne 17. 7. 1998;
Ob-4559.

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

Št. 79/98 Ob-5884
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Javno komunalno podjetje Radlje ob
Dravi, d.o.o., kont. oseba Hude Marija, Ma-
riborska c. 3, Radlje ob Dravi,
tel. 0602/71-105, faks 0602/71-317, so-
ba št. 6.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: gasilska 1 – obnova
sanitarij.

3. Orientacijska vrednost naročila:
1,520.000 SIT.

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

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: prevladujoč vpliv pri izbiri je po-
nudbena cena, ostala merila so izenačena.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 31. 7.
1998 ob 13. uri, na naslovu: Javno komu-
nalno podjetje Radlje ob Dravi, d.o.o., Ma-
riborska c. 3, Radlje ob Dravi.

Število prispelih ponudb: 2, najnižja ce-
na: 1,652.882,20 SIT, najvišja cena:
2,544.941,70 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 51 z dne 17. 7. 1998;
Ob-4559.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 28. 9. 1998.

Št. 79/98 Ob-5885
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Javno komunalno podjetje Radlje ob
Dravi, d.o.o., kont. oseba Hude Marija, Ma-
riborska c. 3, Radlje ob Dravi,
tel. 0602/71-105, faks 0602/71-317, so-
ba št. 6.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: partizanska 42 – ob-
nova sanitarij.

3. Orientacijska vrednost naročila:
2,280.000 SIT.

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

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: prevladujoč vpliv pri izbiri je po-
nudbena cena, ostala merila so izenačena.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 31. 7.
1998 ob 13. uri, na naslovu: Javno komu-
nalno podjetje Radlje ob Dravi, d.o.o., Ma-
riborska c. 3, Radlje ob Dravi.

Število prispelih ponudb: 1, najnižja ce-
na: 4,071.534,20 SIT, najvišja cena:
4,071.534,20 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 51 z dne 17. 7. 1998;
Ob-4559.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 28. 9. 1998.

Št. 79/98 Ob-5886
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 Radlje ob Dravi,
d.o.o., kont. oseba Hude Marija, Mariborska
c. 3, Radlje ob Dravi, tel. 0602/71-105,
faks 0602/71-317, soba št. 6.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: Mariborska c. 5 –
izvedba sistema centralnega ogrevanja.

3. Orientacijska vrednost naročila:
9,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 24. 8. 1998 in zaključek 30. 9. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: prevladujoč vpliv pri izbiri je po-
nudbena cena, ostala merila so izenačena.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 7. 8.
1998 ob 13. uri, na naslovu: Javno komu-
nalno podjetje Radlje ob Dravi, d.o.o., Ma-
riborska c. 3, Radlje ob Dravi.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-
na: 7,197.230 SIT, najvišja cena:
9,151.350 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 52 z dne 24. 7. 1998;
Ob-4829.

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

Javno komunalno podjetje
Radlje ob Dravi, d.o.o.
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Št. VR/4118 Ob-5887
Na podlagi prvega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
izbranega na podlagi javnega razpisa za

izbiro dobavitelja kuhinjske opreme z
drobnim inventarjem in jedilnim pribo-
rom po samostojnih enotah (Ur. l. RS,
št. 48-49/98 z dne 3. 7. 1998,
Ob-4160A).

Kot najugodnejši ponudniki po samostoj-
nih enotah se izberejo:

Pod a) kuhinjski elementi za dom Kavka
in pod b) parnokonvekcijska peč in univer-
zalni kuhinjski stroj – za dom Fara: Kovina-
stroj gastronom, Tovarna gostinske opre-
me, d.d., Grosuplje, Adamičeva 36, Gro-
suplje.

Ponudnik je dolžan v roku 8 dni od do-
končnosti sklepa pristopiti k podpisu po-
godbe za najvišjo možno vrednost
7,541.390 SIT.

Pod b) parnokonvekcijska peč in univer-
zalni kuhinjski stroj – za dom Kavka: Krek
Ribno, d.o.o., Savska 35, Bled.

Ponudnik je dolžan v roku 8 dni od do-
končnosti sklepa pristopiti k podpisu po-
godbe za najvišjo možno vrednost
2,895.476 SIT.

Pod c) drobni inventar za domova Fara
in Kavka: Lesnina Inženiring, d.d., podjetje
za projektiranje, gradnjo in opremo objek-
tov, Parmova 33, Ljubljana.

Ponudnik je dolžan v roku 8 dni od do-
končnosti sklepa pristopiti k podpisu po-
godbe za najvišjo možno vrednost
415.282 SIT.

Pod d) jedilni in drugi servisni pribor za
domova Fara in Kavka: Stil Commerce,
d.o.o., Ljubljanska 27, Novo mesto.

Ponudnik je dolžan v roku 8 dni od
dokončnosti sklepa pristopiti k podpisu
pogodbe za najvišjo možno vrednost
1,162.019,70 SIT.

Št. IK/4119 Ob-5888
Na podlagi prvega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
izbranega na podlagi javnega razpisa za

izbiro izvajalca brez omejitev: izbira doba-
vitelja učne opreme, učil, učne tehnolo-
gije in projektne opreme po samostoj-
nih enotah (Ur. l. RS, št. 48/98 z dne 3. 7.
1998, Ob-4160 C).

Kot najugodnejši ponudniki po samostoj-
nih enotah so izbrani:

Pod a) Učna oprema in učila ter drobni
inventar za naravoslovje, pod c) Učna
oprema in učila ter drobni inventar za ŽvN
in pod e) Specialna projektna oprema: Le-
snina Inženiring, d.d., Parmova 53, Ljub-
ljana.

Ponudnik je dolžan v roku 8 dni od pre-
jema sklepa pristopiti k podpisu pogodbe
za najvišjo možno vrednost 3,901.034 SIT.

Pod b) Učna oprema in učila ter drobni
inventar za šport: Inventa, d.o.o., Alpska
cesta 42, Lesce.

Ponudnik je dolžan v roku 8 dni od pre-
jema sklepa pristopiti k podpisu pogodbe
za najvišjo možno vrednost 5,222.904 SIT.

Pod d) Avdio-video oprema: Mikro + Po-
lo, d.o.o., Lackova 78, Maribor.

Ponudnik je dolžan v roku 8 dni od pre-
jema sklepa pristopiti k podpisu pogodbe
za najvišjjo možno vrednost 701.575 SIT.

Center šolskih in obšolskih dejavnosti

Št. 10301/8/98 Ob-5889
Občina Cerknica izdaja na podlagi 42.

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma sedež naročnika: Obči-

na Cerknica, Cesta 4. maja 53, Cerknica,
kont. oseba Zvonka Ješelnik,
tel. 061/793-313 int. 38.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: rekonstrukcija ob-
jekta Knjižnica J. Udoviča Cerknica.

3. Orientacijska vrednost naročila:
29,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek avgust 1998, zaključek oktober 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najugod-
nejše cene, ugodni plačilni pogoji, rok iz-
vedbe.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 4. 8.
1998 ob 12. uri v prostorih župana Občine
Cerknica.

Število prispelih ponudb: 2, najnižja ce-
na: 55,032.905,90 SIT, najvišja cena:
58,734.703,70 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 48-49 z dne 3. 7.
1998; Ob-4153.

Občina Cerknica

Št. 340-03-1/98 Ob-5890
Na podlagi 42. člena zakona o javnih

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Občina Sežana, Partizanska c. 4, Seža-
na, kontaktna oseba Laura Strajnar,
tel. 067/31-401.

2. Predmet javnega naročila: prevozi
osnovnošolskih otrok v Občini Sežana.

3. Orientacijska vrednost naročila:
31,700.000 SIT za eno leto.

4. Šolski prevozi se s tem razpisom od-
dajajo za obdobje dveh let, zato si naročnik
pridružuje pravico do spremembe relacij in
števila otrok v posameznem šolskem letu.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: ponudbena cena in celovitost
ponudbe, izkušnje pri prevozu osnovno-
šolskih otrok (reference), lastna prevozna
sredstva.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 6. 8.
1998 ob 13. uri v prostorih male sejne dvo-
rane Občine Sežana, na naslovu: Sežana,
Partizanska c. 4, Sežana.

Število prispelih ponudb: 2, najnižja ce-
na: 3,519.300 SIT mesečno, najvišja cena:
5,320.000 SIT mesečno.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen zakona o javnih naročilih).

8. Datum in številka objave javnega raz-
pisa: Uradni list RS, št. 50, z dne 10. 7.
1998 Ob-4486.

Predviden datum objave dodelitve naro-
čila: 21. 8. 1998.

Št. 028-1/97 Ob-5891
Na podlagi 42. člena zakona o javnih

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Občina Sežana, Partizanska c. 4, Seža-
na, kontaktna oseba Nika Korošec,
tel. 067/31-401.

2. Predmet javnega naročila so: grad-
bena, obrtniška, inštalacijska dela in
oprema na objektu - Prostori za mlade.

3. Orientacijska vrednost naročila:
7,500.000 SIT.

4. Rok začetka del je predvidoma sep-
tember 1998, rok dokončanja pa predvido-
ma december 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.

Opis odločujočih meril za izbiro izbra-
ne ponudbe: ponujena cena, plačilni po-
goji, fiksnost cen, strokovna usposoblje-
nost izvajalca, reference in ostale ugod-
nosti.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 6. 8.
1998 ob 9. uri v prostorih male sejne dvo-
rane Občine Sežana, na naslovu: Sežana,
Partizanska c. 4, Sežana.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-
na 11,470.883 SIT s 3% prometnim dav-
kom, najvišja cena: 12,155.410 s 3% pro-
metnim davkom.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen zakona o javnih naročilih).

8. Datum in številka objave javnega raz-
pisa: Uradni list RS, št. 50, z dne 10. 7.
1998 Ob-4485.

Predviden datum objave dodelitve naro-
čila: 21. 8. 1998.

Občina Sežana

Št. 617-5/98 Ob-5892
Na podlagi 42. člena zakona o javnih

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Občina Sežana, Partizanska c. 4, Seža-
na, kontaktna oseba Nika Korošec,
tel. 067/31-401.

2. Predmet javnega naročila so: grad-
bena, obrtniška, inštalacijska dela in
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zunanja ureditev na objektu Kosovelove
hiše v Tomaju.

3. Orientacijska vrednost naročila:
13,000.000 SIT.

4. Rok začetka del je predvidoma av-
gust 1998, rok dokončanja pa predvidoma
november 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.

Opis odločujočih meril za izbiro izbra-
ne ponudbe: ponujena cena, plačilni po-
goji, fiksnost cen, strokovna usposoblje-
nost izvajalca, reference in ostale ugod-
nosti.

6. Kraj in datum javnega odpiranja po-
nudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 6. 8.
1998 ob 10. uri v prostorih male sejne dvo-
rane Občine Sežana, na naslovu: Občina
Sežana, Partizanska c. 4, Sežana.

Število prispelih ponudb: 2, najnižja ce-
na: 13,799.809 SIT s 3% prometnim dav-
kom, najvišja cena: 14,260.111 SIT s 3%
prometnim davkom.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen zakona o javnih naročilih).

8. Datum in številka objave javnega raz-
pisa: Uradni list RS, št. 51, z dne 17. 7.
1998 Ob-4764.

Predviden datum objave dodelitve naro-
čila: 21. 8. 1998.

Občina Sežana

Ob-5906A

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Družba za avtoceste v Republiki Slove-
niji, d.d., kont. oseba mag. Barbara Likar –
DDC, Einspielerjeva 6, Ljubljana,
tel. 061/13-22-241, faks 061/13-37-068.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: poročilo o vplivih na

okolje za AC odsek Vrba–Peračica.
3. Orientacijska vrednost naročila:

6,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del
Rok izdelave 1. faze PVO je 1 mesec po

podpisu pogodbe. Rok za zaključek PVO je
do razgrnitve LN, rok za dopolnitev pa do
izdelave predloga LN.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.

Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe

Na javni razpis so prispele tri ponudbe.
Eden od ponudnikov ni priložil pogodb s
podizvajalci, drugi ponudnik ni priložil po-
godb s podizvajalci, odločbe za opravljanje
dejavnosti, podatkov o opremi ter ni potrdil
projektne naloge. Na javni razpis je tako
prispela ena sama popolna ponudba v skla-
du z razpisnimi pogoji, zaradi česar razpis ni
uspel.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 24. 7.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Direkcija RS
za ceste, Tržaška 19, Ljubljana.

Naročnik: Družba za avtoceste v Repub-
liki Sloveniji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, Ce-
lje.

Število prispelih ponudb: 3.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 48-49 z dne 3. 7.
1998; Ob-4257A.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 21. 8. 1998.

Ob-5906B
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Družba za avtoceste v Republiki Slove-
niji, d.d., kont. oseba Vesna Sodja, dipl. jur.
– DDC, Einspielerjeva 6, Ljubljana,
tel. 061/13-22-241, faks 061/13-22-170

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

tev pridobivanja objektov in razreše-
vanje problematike rušencev za potre-
be gradnje AC odseka Slivnica–Pesni-
ca.

3. Orientacijska vrednost naročila:
125,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del

Rok dokončanja je 9 mesecev po preje-
mu dokumentacije.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: dru-
ga merila, navedena v razpisni dokumen-
taciji.

Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe

Ponudbi ponudnikov IMOS Inženiring in
odvetnika Kovač Franca Ljubljana ter Zavod
za prostorsko, komunalno in stanovanjsko
urejanje Grosuplje, sta v skladu z razpisnimi
pogoji, popolni in najcenejši.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 21. 7.
1998 ob 9. uri, na naslovu: Direkcija RS za
ceste, Tržaška 19, Ljubljana.

Naročnik: Družba za avtoceste v Repub-
liki Sloveniji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, Ce-
lje.

Število prispelih ponudb: 3.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 46 z dne 19. 6. 1998;
Ob-3754A.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 21. 8. 1998.

Ob-5906C
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Družba za avtoceste v Republiki Slove-
niji, d.d., kont. oseba Vesna Sodja, dipl. jur.
– DDC, Einspielerjeva 6, Ljubljana,
tel. 061/13-22-241, faks 061/13-22-170.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: opravljanje storitev

pridobivanja zemljišč za del zahodne ob-
voznice Maribora – desni breg od Ko-
roškega mostu do ceste Proletarskih bri-
gad.

3. Orientacijska vrednost naročila:
6,680.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del

Rok dokončanja je 6 mesecev po preje-
mu dokumentacije.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe

Ponudba ponudnikov GIPT, d.o.o. in
CESTERA, d.o.o., je v skladu z razpisnimi
pogoji, popolna in najcenejša.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 21. 7.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Direkcija RS
za ceste, Tržaška 19, Ljubljana.

Naročnik: Družba za avtoceste v Repub-
liki Sloveniji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, Ce-
lje.

Število prispelih ponudb: 3.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 46 z dne 19. 6. 1998;
Ob-5754B.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 21. 8. 1998.

Ob-5906D
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Družba za avtoceste v Republiki Slove-
niji, d.d., kont. oseba Bogdan Vrezner, dipl.
inž. – DDC, Ulica talcev 24, Maribor,
tel. 062/224-559, faks 062/224-549.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: AC Hoče–Arja vas;
odstranitev cestninskih postaj Fram, Slo-
venska Bistrica, Dramlje, Celje.

3. Orientacijska vrednost naročila:
40,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del

Rok za izvedbo del od postavitve zapore
do zaključka vseh del je za CP Fram, CP
Slovenska Bistrica in CP Dramlje največ 7
koledarskih dni, za CP Celje pa največ
14 dni.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.
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Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe

Ponudba ponudnika Integros, d.o.o.,
Šentjur, je v skladu z razpisnimi pogoji po-
polna in najcenejša.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 23. 6.
1998 ob 9. uri, na naslovu: Direkcija RS za
ceste, Tržaška 19, Ljubljana.

Naročnik: Družba za avtoceste v Repub-
liki Sloveniji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, Ce-
lje.

Število prispelih ponudb: 7.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 39 z dne 22. 5. 1998;
Ob-2737B.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 21. 8. 1998.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji, d.d.

Oddaja javnega naročila brez
javnega razpisa (55. člen)

Št. 40/98 Ob-5837

Na podlagi tretjega odstavka 55. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: PGD Velenje, kont. oseba Jože Drobež,
Žarova 2, Velenje, tel. 063/898-1650.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: HTRV (hitro tehnič-

no reševalno vozilo).
3. Vrednost dodeljenega naročila:

10,475.799 SIT.
4. Rok začetka del: začetek 31. 12.

1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-

števane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: najnižja cena.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb: 6. 7. 1998 ob 12. uri, PGD Vele-
nje, kont. oseba Jože Drobež, Žarova 2,
Velenje.

Število prispelih ponudb: 5, najnižja ce-
na: 10,475.799 SIT, najvišja cena:
15,449.459 SIT.

Izbrani ponudnik: Koda, Šempeter v Sa-
vinjski dolini, Koželj Darko, s.p.

Prostovoljno gasilsko
društvo Velenje

Ob-5838

Na podlagi tretjega odstavka 55. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Hidrometeorološki zavod RS, kont.
oseba mag. Marko Jurgele, Vojkova 1b,
Ljubljana, p. p. 2549, tel. 061/178-4219,
faks 061/133-1396, soba št. P65, e-mail:
Marko.Jurgele@rzs-hm.si.

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

2.1. vzdrževanje in nadgradnja infor-
macijskega sistema (IS LABOD),

2.2. oprema po specifikaciji za revi-
talizacijo plinskega omrežja.

3. Vrednost dodeljenega naročila:
– vzdrževanje in nadgradnja informacij-

skega sistema (IS LABOD) 1,440.000 SIT,
– dela in oprema po specifikaciji za revi-

talizacijo plinskega omrežja 4,918.971 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del:
– vzdrževanje in nadgradnja informacij-

skega sistema (IS LABOD), konec leta
1998,

– dela in oprema po specifikaciji za revi-
talizacijo plinskega omrežja, december
1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe:

– ponudnik je edini izdelovalec IS
LABOD,

– oprema se edina vključuje v obstoječo
plinsko napeljavo.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: Hidrometeorološki zavod RS, Voj-
kova 1b, Ljubljana, p. p. 2549.

Število alternativnih ponudb, najvišja in
najnižja cena: samo ena ponudba.

2. Predmet javnega naročila: blago.
2.2. objektiv PLANAPO 63x/1.40 Oil za

mikroskop DMRB – 1 kos,
2.3. izmenljiva kaseta za MPS za mikro-

skop MZ8 – 1 kos.
3. Vrednost dodeljenega naročila:
– objektiv PLANAPO 63x/1.40 Oil za mi-

kroskop DMRB: 1,046.400 SIT,
–  izmenljiva kaseta za MPS za mikro-

skop MZ8: 213.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: približno 4 tedne po podpi-
su pogodbe.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: dobavitelj je eksluzivni zastopnik
firme Leica.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: Hidrometeorološki zavod RS, Sek-
tor za varstvo okolja, Biološki laboratorij,
Vojkova 1b, Ljubljana, p. p. 2549.

Število alternativnih ponudb, najvišja in
najnižja cena: samo ena ponudba.

2. Predmet javnega naročila: blago.
2.4. Goriva in maziva.
3. Vrednost dodeljenega naročila:

2,700.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek: 1. 3. 1998, zaključek 31. 12. 1999.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga

merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: edini ponudnik na področju, kjer
imamo merilne postaje.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: Hidrometeorološki zavod RS, Voj-
kova 1b, Ljubljana, p. p. 2549.

Število alternativnih ponudb, najvišja in
najnižja cena: samo ena ponudba.

2. Predmet javnega naročila: blago.
2.5. Ročni vetromer – 20 kosov.
3. Vrednost dodeljenega naročila:

2,463.300 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: oktober 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga

merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: oprema se edina vključuje v ob-
stoječo meteorološko merilno mrežo, brez
spreminjanja delovnega procesa pri meteo-
roloških meritvah.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: Hidrometeorološki zavod RS, Voj-
kova 1b, Ljubljana, p. p. 2549.

Število alternativnih ponudb, najvišja in
najnižja cena: ročni vetromer 20 kosov; 3,
2,570.000 SIT, 3,748.800 SIT.

Ministrstvo za okolje in prostor,
Hidrometeorološki zavod RS

Ob-5839

Na podlagi tretjega odstavka 55. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Občina Gornji Petrovci, Gornji Petrovci
31/d, kont. oseba Franc Šlihthuber,
tel. 56-250.

2. Predmet javnega naročila: izbira iz-
vajalca brez omejitev za izvedbo koma-
sacijskih del na območju k. o. Adrijanci
in k. o. Košarovci.

3. Ocenjena vrednost naročila:
a) za komasacijska dela v k. o. Adrijanci

– 57,000.000 SIT,
b) za komasacijska dela v k. o. Košarov-

ci – 8,300.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: za-

četek in dokončanje del je v odvisnosti od
dodelitve nepovratnih finančnih sredstev
iz naslova intervencij za celostno urejanje
podeželja in obnovo vasi za leto 1998 –
javni razpis 7 (Ur. l. RS, št. 47/98) s stra-
ni Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: izbrani
ponudnik Geodetski zavod Slovenije, d.d.,
Ljubljana, Zemljemerska ulica 12, je bil iz-
med dveh ponudnikov, ki sta izpolnjevala
vse razpisne pogoje, glede na razmerje cen
in tudi izpolnjevanje ostalih razpisnih pogo-
jev najugodnejši.

Občina Gornji Petrovci

Ob-5856

Na podlagi tretjega odstavka 55. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97) objavljamo
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sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Slovenske železnice, d.d., Kolodvorska
ul. 11, Ljubljana.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: sanacija prostora v
km 3+830,78 na progi Pivka–Ilirska Bi-
strica.

3. Vrednost dodeljenega naročila:
3,950.861 SIT.

4. Dobavni rok: 1 mesec.
5. Utemeljitev izbire ponudnika
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-

števane preference za domače ponudni-
ke.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe:

– ugodna cena,
– reference,
– sprejemljiv rok izvedbe.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb: Slovenske železnice, d.d., Kolod-
vorska 11, Ljubljana, 26. 6. 1998 ob 10.
uri.

Število prispelih ponudb: 6, najnižja ce-
na: 2,811.076 SIT (nepopolna), najvišja ce-
na: 5,482.278 SIT.

Slovenske železnice, d.d.,
Ljubljana

Št. 2.0.-4084/9 Ob-5857

Na podlagi tretjega odstavka 55. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Slovenske železnice, d.d., Infrastruktu-
ra, kont. oseba Zoran Jelovčan, Kolodvor-
ska 11, Ljubljana, tel. 061/2914-593, faks
061/2914-821, soba št. 209.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: sanacija jeklenega
mostu v km 0+821 proge Jesenice–Se-
žana.

3. Vrednost dodeljenega naročila:
5,184.280 SIT.

4. Dobavni rok: 30 dni.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: dru-

ga merila, navedena v razpisni dokumen-
taciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudni-
ke.

Opis odločujočih meril za izbiro izbra-
ne ponudbe: popolna ponudba, ustrezne
reference, cenovno najugodnejša ponud-
ba.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: Slovenske železnice, d.d., Infra-
struktura, kont. oseba Zoran Jelovčan, Ko-
lodvorska 11, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 2, najnižja ce-
na: 5,184.280 SIT, najvišja cena:
5,606.900 SIT.

Slovenske železnice, d.d., Ljubljana
Infrastruktura

Javni razpisi

Št. 429/98 Ob-5894

Na podlagi določil odloka o dimnikarstvu
v Občini Brezovica (Ur. l. RS, št. 35/97) ter
na podlagi določil 12. člena statuta Občine
Brezovica, Občinski svet občine Brezovice
objavlja

javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje

dimnikarstva v Občini Brezovica
1. Raziskovalec koncesije: Občina Bre-

zovica, Tržaška c. 390, Brezovica.
2. Predmet razpisane koncesije: pre-

gledovanje, nadzorovanje in čiščenje ma-
lih in srednjih kurilnih naprav, dimnih vo-
dov in zračnikov, za področje Občine Bre-
zovica.

3. Koncesija za izvajanje dimnikarstva iz
2. točke tega javnega razpisa bo podeljena
najugodnejšemu ponudniku.

4. Koncesija za izvajanje dimnikarstva iz
druge točke tega javnega razpisa bo pode-
ljena za obdobje 5 let od dneva podpisa
koncesionarske pogodbe.

5. Ponudnik za pridobitev koncesije mo-
ra izpolnjevati naslednje razpisne pogoje:

– da je državljan Republike Slovenije,
– da je pravna oseba, vpisana v sodni

register ali samostojni podjetnik prijavljen
pri ustrezni davčni upravi Republike Slove-
nije,

– da je registriran za opravljanje
dimnikarske dejavnosti,

– da z ustreznimi listinami dokaže, da
ima na razpolago potrebne merilne inštru-
mente za opravljanje del iz naslova koncesi-
je, ki jo želi pridobiti,

– da z ustreznimi listinami dokaže, da
ima zagotovljene zadostne delovne kapaci-
tete za izvajanje del iz naslova koncesije, ki
jo želi pridobiti,

– da z ustreznimi listinami dokaže, da je
strokovno in kadrovsko usposobljen za
vzpostavitev in vodenje katastra emisij kuril-
nih naprav,

– da predloži reference o dosedanjem
svojem delu – dosedanje delo na območju
Občine Brezovica,

– da poda pismeno izjavo, da bo sklenil
zavarovanje proti odgovornosti za škodo, ki
jo z opravljanjem svoje dejavnosti lahko pov-
zroči tetji osebi.

6. Vsebina ponudbe mora vsebovati:
– dokazila o izpolnjevanju pogojev iz

5. točke javnega razpisa,
– predloge cen za opravljanje storitev.
7. Merila za izbor koncesionarja:
– ocenjeno najugodneje izpolnjevanje

pogojev iz 5. točke tega javnega razpisa.
– druge posebej ponujene ugodnosti

koncedentu.
8. Opis naselij s številom gospodinjstev,

ki tvorijo območje Občine Brezovica, po-
nudniki pridobijo na Občini Brezovica.

9. Način in roki za oddajo ponudb

Ponudbe s predpisano vsebino in doka-
zili morajo prispeti na naslov Občina Brezo-
vica, Tržaška c. 390, 1351 Brezovica, do
10. septembra 1998 do 12. ure. Ponudba
mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako
in naslovom ponudnika ter z oznako “Ne
odpiraj – Ponudba za koncesijo – dimni-
karstvo”.

Ponudbe, ki ne bodo ustrezale določi-
lom tega javnega razpisa, bo komisija izloči-
la iz postopka.

Javno odpiranje bo 10. septembra 1998
ob 13. uri.

10. Ponudniki bodo o izboru obveščeni
v roku 30 dni po roku za prijavo za javni
razpis.

Občina Brezovica
Odbor za varstvo okolja, urejanje

prostora in urbanizem

Št. 112/98 Ob-5895

Na podlagi sklepa Mestnega sveta MOL,
sprejetega na 31. seji 29. 1. 1998 o zača-
snem financiranju programov nevladnih or-
ganizacij s področja socialnega varstva v
Ljubljani za leto 1998 in sklepa, sprejetega
na 33. seji 9. 6. 1998 o imenovanju komisi-
je za izbiro prijavljenih programov društev s
področja socialnega varstva MOL ter v skla-
du z določili odredbe o načinu oddajanja
subvencij, dotacij in drugih transferov iz
sredstev proračuna RS (Ur. l. RS, št. 5/98)
objavlja Mestni svet mestne občine Ljublja-
na, Mestni trg 1, Ljubljana

javni razpis
za sofinanciranje programov nevladnih

organizacij s področja socialnega
varstva v Ljubljani za leto 1998

I. Predmet razpisa so:
A) programi redno oziroma občasno or-

ganizirane skrbi, nege, rehabilitacije, sveto-
vanja, pomoči ter zagotavljanja pogojev za
samopomoč vsem pomoči potrebni osebam
s posebnimi potrebami (v invalidskih druš-
tvih, društvih kroničnih bolnikov, društvih
uporabnikov psihiatričnih služb, društvih
zaupnih telefonov, društvih za prostovoljno
delo, v humanitarnih organizacijah in drugih
društvih ter ustanovah in zavodih s področja
socialnega varstva), da bi se zmanjšala nji-
hova izključenost iz socialnega okolja, da bi
se razbremenile njihove družine, da bi jim
ohranili vsaj minimalen obseg psihofizične-
ga zdravja:

1. organizirana skrb za pomoči potreb-
ne /osebe s posebnimi potrebami – tako
člane, kot tudi uporabnike teh programov v
društvih in ustanovah (invalidi, kronično bol-
ni, otroci, starejši, žrtve nasilja in drugi):

– svetovanje članom/uporabnikom in nji-
hovim svojcem,

– usposabljanje za čim samostojnejše
življenje,

– zagotavljanje možnosti za njihovo ob-
novitveno rehabilitacijo,

– razvijanje možnosti za njihovo medse-
bojno povezovanje in druženje,

– prizadevanje za urejanje njihovega sta-
tusa,

– izdajanje informativnega gradiva,
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– organiziranje oziroma omgočanje sku-
pin za samopomoč zanje,

– omogočanje zagovorništva zanje,
– organiziranje prostovoljnega dela z nji-

mi oziroma za njih,
– delovanje dnevnih centrov, klubov, de-

lavnic za rehabilitacijo in reintegracijo
članstva oziroma uporabnikov.

Pomoč organizatorjem socialnovarstve-
ne pomoči:

– usposabljanje kadra za te vrste stro-
kovnega in predvsem prostovoljnega dela,

– povezovanje organizatorjev te pomoči
in izmenjava informacij, vzpostavljanje enot-
ne evidence,

– promocija te vrste prostovoljnega so-
cialnovarstvenega dela,

– izdajanje strokovnega gradiva.
B) programi psihosocialnih, predvsem

terapevtskih oblik pomoči alkoholikom in
drugim zasvojencem v procesu priprav na
zdravljenje oziroma v procesu nadaljevanja
njihove socialne rehabilitacije po zdravlje-
nju in to tako v klubih ter skupinah, kot tudi v
dnevnih centrih zanje pri društvih in ustano-
vah s področja socialnega varstva, da bi se
jim omogočala njihova trajnejša reintegraci-
ja v socialno okolje:

1. zmanjševanje škode pri zasvojenih in
informiranje o možnostih zdravljenja, priprava
na vključitev v zdravljenje zasvojenosti, social-
na rehabilitacija, družinska obravnava in tera-
pevtsko delo kot nadaljevanje zdravljenja al-
koholizma in drugih zasvojenosti, delovanje
skupin za samopomoč zasvojenim in dopolnil-
no  izobraževanje ter strokovno usposabljanje
kadra za izvajanje teh programov:

– svetovanje in informiranje,
– zagovorništvo,
– izdaja in distribucija informativnega gra-

diva,
– zamenjava injekcijskih igel in delitev

kondomov,
– prvi terapevtski pogovori,
– organiziranje vključitve v zdravljenje in

spremljanje,
– terapevtsko in svetovalno delo z zdrav-

ljenci v klubih zdravljenih alkoholikov in sku-
pinah zdravljenih narkomanov,

– vzporedno strokovno delo z družinami
oziroma svojci zasvojenih,

– delovanje skupin za samopomoč,
– dopolnilno izobraževanje in usposab-

ljanje kadra za izvajanje teh programov,
– evalvacija rezultatov.
Za vse te programe s področja socialne-

ga varstva v mestu Ljubljana je orientacijska
vrednost razpisanih proračunskih sredstev
MOL za leto 1998 v višini 40,000.000 SIT
in morajo biti porabljena najkasneje do
31. 12. 1998.

II. Pogoji za izbiro sofianciranja progra-
mov:

Na razpis se lahko prijavijo društva in
ustanove, vpisane  v ustrezen register pri
pristojni upravni enoti oziroma Ministrstvu
za notranje zadeve, ter humanitarne organi-
zacije in zavodi.

Izpolnjevati morajo še naslednje pogoje:
1. v ustanovitvenih aktih imajo oprede-

ljeno tudi izvajanje socialnovarstvene dejav-
nosti,

2. izvajalci oziroma nosilci posamezne-
ga programa imajo izkušnje in/ali kvalifika-
cije  za delo na socialnovarstvenem po-
dročju,

3. programi imajo izdelan podroben plan
dela in jasno finančno konstrukcijo.

III. Splošna merila, po katerih bodo imeli
prednost pri sofinanciranju programi:

1. društev, ki so si pridobila status druš-
tva, ki deluje v javnem interesu (priložiti je
potrebno sklep o vpisu v register takih dru-
štev oziroma vsaj kopijo vloge za vpis v tak
register),

2. ki so že doslej imeli podporo za izva-
janje svojih programov v okviru MOL (prilo-
žiti je treba dokazilo o preteklem sofinanci-
ranju programa iz  kateregakoli dela sred-
stev mestnega proračuna),

3. ki imajo zagotovljeno delno sofinanci-
ranje iz lastnih sredstev oziroma sredstev
izven mestnega proračuna (priložiti je treba
dokazilo o lastnih sredstvih in/ali o vsaj že
zaprošenih, če ne že odobrenih sredstvih
tudi iz drugih virov),

4. ki imajo razvejano mrežo delovanja na
celotnem območju mesta Ljubljana (priložiti
je treba izvleček iz ustanovitvenega akta o
območju delovanja oziroma iz programa de-
la o članstvu in/ali uporabnikih, ki jim je
namenjen),

5. ki imajo zagotovljene prostorske mož-
nosti delovanja za potrebe meščanov Ljub-
ljane (priložiti je treba navedbo konkretne
lokacije za izvajanje programa in dokazilo o
lastništvu, najemu oziroma souporabi teh
prostorov),

6. pri katerih nevladne organizacije vklju-
čujejo v svoje metode dela predvsem pro-
stovoljstvo (kar mora biti jasno razvidno iz
opisa programa),

7. ki razvijajo različne skupnostne oblike
dela, samopomoč in samoorganizacijo (kar
mora biti jasno razvidno iz opisa programa).

IV. Izdelava in oddaja ponudb:
a) ponudba mora vsebovati:
1. izpolnjen obrazec za ta razpis,
2. dokazilo o registraciji v skladu z dolo-

čili zakona o društvih (Uradni list RS,
št. 60/95),

3. dokazilo o izvajanju tudi socialno-
varstvene dejavnosti,

4. dokazilo o izkušnjah in/ali kvalifikaciji
nosilca in drugih izvajalcev programa za de-
lo na socialnovarstvenem področju,

5. podroben vsebinski opis programa ter
plan dela in jasna finančna konstrukcija,

6. opis načina obračunavanja dela posa-
meznih redno ali honorarno zaposlenih iz-
vajalcev programov,

7. drugo dokumnetacijo, ki dokazuje iz-
polnjevanje posameznih prednosti za izbiro
programa (glej III. poglavje razpisa).

b) ponudbo je treba oddati:
1. na posebnem obrazcu, ki ga dobite

skupaj z ostalo razpisno dokumnetacijo v
Sekretariatu Mestnega sveta MOL, Ada-
mič-Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana, vsak
delovnik med 9. in 12. uro (soba št. 110),

2. z vsemi potrebnimi oziroma zahteva-
nimi prilogami,

3. vsak prijavljeni program mora biti sku-
paj z vso dokumentacijo v posebni kuverti,

ločen od ostalih prijavljenih programov iste-
ga pošiljatelja,

4. vsaka kuverta mora biti zaprta in nas-
lovljena na Sekretariat Mestnega sveta
MOL, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, Ljublja-
na,

5. vsaka kuverta mora biti v levem zgor-
njem kotu označena z imenom oziroma na-
zivom ter naslovom pošiljatelja,

6. vsaka kuverta mora biti v levem spod-
njem delu označena “za razpis – A” oziroma
“za razpis – B” in s pripisom “ne odpiraj –
vloga”,

7. rok za oddajo je 30 dni po objavi v
Uradnem listu RS,

8. vse dodatne informacije v zvezi z raz-
pisom dobite na tel. št. 306-10-49 v času
uradnih ur (ponedeljek in petek od 8. do
12. ure, v sredo pa od 8. do 12. in od 14.
do 16. ure).

V. Izbira ponudb
1. Upoštevali bomo samo ponudbe, ki

bodo prispele pravočasno in z zahtevanimi
oznakami, ostale pa bodo vrnjene neodprte
pošiljateljem. Šteje se, da je ponudba pris-
pela pravočasno, če je zadnji dan roka za
oddajo prijav do 13. ure oddana v Sekreta-
riatu Mestnega sveta MOL oziroma če je
najkasneje dan prej do 24. ure oddana na
pošti kot priporočena pošiljka.

2. Odpiranje ponudb bo opravila komisi-
ja za izvedbo celotnega razpisa tretji delovni
dan po zaključku zbiranja ponudb.

V primeru nepopolno izpolnjenih prijav
oziroma ponudb s pomanjkljivo  dokumen-
tacijo oziroma kuvert, bo ponudba v po-
stopku odpiranja izločena kot nepopolna po-
nudba. Za le-te bodo v roku 8 dni od odpi-
ranja ponudb prijavljenci pozvani, da jih v
roku 10 dni dopolnijo, v nasprotnem prime-
ru bodo zavržene.

3. Predloge za sofinanciranje bo prouči-
la komsiija za izvedbo celotnega razpisa, ki
jo je imenoval Mestni svet MOL, in v zakoni-
tem roku oblikovala tudi sklep o izbiri pro-
gramov z navedbo razlogov za dodelitev
sredstev ter o dinamiki izplačevanja odo-
brenih sredstev (dvanajstine, več obrokov,
plačilo po faznih poročilih oziroma po že
izvedenem programu,...).

Prijavljenci bodo o izbiri programov, ki
jih bo sofinancirala Mestna občina Ljubljana
iz sredstev socialnega varstva za leto 1998,
pisno obveščeni najkasneje v roku 8 dni po
sprejetju oziroma potrditvi sklepa s strani
predsednika Mestnega sveta, v skladu s
sklepom pa bodo izbrani prejemniki povab-
ljeni k podpisu pogodb v roku 8 dni od
prejema sklepa.

4. V primeru, da bo s sprejetim proraču-
nom mesta Ljubljane za leto 1998 zagotov-
ljen večji obseg namenskih sredstev za to
področje, bo lahko ista komisija pripravila
anekse k že sklenjenim pogodbam za sofi-
nanciranje v tem letu, in sicer takšne, ki
bodo vključevali večji delež povračil stroškov
za izvedbo že odobrenih oziroma izbranih
programov.

5. V primeru dolgoročnejših programov
bo Mestna občina Ljubljana posebej skle-
pala pogodbe o večletnem sodelovanju,
vsebinsko in finančno realizacijo za posa-
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mezno leto pa bo določala z letnimi po-
godbami o sofinanciranju in to v skladu s
finančnimi možnostmi, zagotovljenimi s
sprejetim mestnim proračunom ter v skla-
du z vmesnimi letnimi poročili o opravlje-
nem delu in letnimi programi dela za nada-
ljevanje oziroma dokončanje posamezne-
ga programa.

Mestni svet
Mestne občine Ljubljana

Št. 5163/98-MS Ob-5864

V skladu s pravili za promet z nepremič-
ninami, s katerimi gospodari Sklad kmetij-
skih zemljišč in gozdov Republike Sloveni-
je, Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS
objavlja

javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo

nezazidanega stavbnega zemljišča
Zaporedna št. 1 – Črnomelj: parc.

št. 318/1, k. o. Črnomelj, v izmeri 8.138
m2, ki leži ob Belokranjski cesti v Črnomlju
in je v prostorskem planu predvideno za
proizvodno dejavnost, izklicna cena je
11,270.000 SIT.

Zaporedna št. 2 – Gaj: parc. št. 580/2
v k. o. Gaj (kot celoto), v izmeri 3.415 in
1.673 m2, ki leži v opuščeni gramoznici,
izklicna cena je 4,416.500 SIT.

Zaporedna št. 3 – Velenje: parc.
št. 2874, k. o. Velenje, v izmeri 4.606 m2,
ki leži v ureditvenem območju naselij O 4/5
– morfološka enota 10G, izklicna cena je
3,850.400 SIT.

Pogoji sodelovanja
Na razpisu lahko sodelujejo domače fi-

zične in pravne osebe. Fizične osebe mora-
jo prijavi priložiti potrdilo o državljanstvu RS,
pravne pa izpis iz sodnega registra, ki ni
starejši od 30 dni.

Ponudbe z navedbo cene morajo pris-
peti na naslov: Sklad stavbnih zemljišč in
gozdov Republike Slovenije, Dunajska 58,
Ljubljana, najkasneje do 7. septembra 1998
do 11. ure. Na kuverti mora biti oznaka
“Ponudba za nakup – zaporedna št.... –
..... – Ne odpiraj!”, najpozneje v 15 dneh
po objavi tega razpisa.

Interesenti morajo v roku za oddajo po-
nudb vplačati varščino v višini 10% od iz-
klicne cene na žiro račun Sklada kmetij-
skih zemljišč in gozdov RS,
št. 50102-603-44803, s sklicevanjem na
št. 00 77-01-98 – za javni razpis. Ponud-
nikom, ki na razpisu ne bodo uspeli, bo
vplačani znesek brezobrestno vrnjen v pe-
tih dneh po odpiranju ponudb. Ponudb, ki
bodo nižje od izklicne cene ali s pogoji v
nasprotju s tem razpisom in ponudb, za
katere ne bo vplačana varščina, prodaja-
lec ne bo upošteval.

Kupec nepremičnine bo tisti ponudnik,
ki bo ponudil najvišjo ceno. Izbrani ponud-
nik mora skleniti pogodbo najpozneje v 15
dneh po končani dražbi, kupnino pa mora
plačati v celoti najkasneje v 8 dneh po ove-
ritvi podpisa prodajalca, pri čemer se polo-
žena varščina všteje v kupnino. Če kupec v
zgoraj določenem roku ne podpiše pogod-
be ali če ne plača celotne kupnine, varščina
zapade in velja, da je odstopil od pogodbe.

Stroške sestave notarskega zapisa,
stroške za vpis nepremičnine v zemljiško
knjigo, prometni davek in druge morebitne
stroške, plača kupec.

Pri komisijskem odpiranju ponudb, ki bo
9. 9. 1998 ob 12. uri, na sedežu sklada,
Dunajska 58, Ljubljana, lahko sodelujejo tu-
di ponudniki ali njihovi pooblaščenci s pi-
snim pooblastilom.

Interesenti lahko dobijo dodatne infor-
macije in si ogledajo razpoložljivo dokumen-
tacijo po predhodnem dogovoru (Suzana
Marolt, tel. 061/13-61-224).

Sklad kmetijskih zemljišč
in gozdov Republike Slovenije

Programi lastninskega
preoblikovanja podjetij

La-41

Na podlagi 19. člena zakona o lastnin-
skem preoblikovanju podjetij in 16. člena
uredbe o pripravi programa preoblikovanja
in o izvedbi posameznih načinov lastninske-
ga preoblikovanja podjetij objavljamo pro-
gram lastninskega preoblikovanja podjetja.

Program lastninskega preoblikovanja
podjetja je odobrila Agencija Republike Slo-
venije za prestrukturiranje in privatizacijo z
odločbo št. LP 01038/1998-GV/NGT z
dne 24. 7. 1998.

1. Splošni podatki o podjetju:
Firma: Elektrotehna ELEX internatio-

nal trade, p.o.
Skrajšana firma: ELEX, p.o.
Sedež: Ljubljana, Dunajska cesta 21.
Matična št.: 5002249.
Šifra dejavnosti: 070320 – zunanja trgo-

vina z neživilskimi proizvodi.
Osnovna dejavnost podjetja: osnovna

dejavnost podjetja je opravljanje zunanjetr-
govinskega prometa in posredovanje v zu-
nanjetrgovinskem prometu ter zastopanje tu-
jih firm.

Pravna oblika organiziranosti:
Podjetje je pri pristojnem sodišču v Ljub-

ljani registrirano pod registrskim vložkom
1/4349/00 kot podjetje s polno odgovor-
nostjo (p.o.) v 100% družbeni lastnini.

2. Predvidena lastniška struktura preob-
likovanega podjetja:

Kapitalski sklad pokojninskega in inva-
lidskega zavarovanja – 9,595%,

Slovenski odškodninski sklad – 9,595%,
Slovenska razvojna družba – 19,190%,
Udeleženci interne razdelitve –

19,190%,
Udeleženci notranjega odkupa –

38,380%,
Lastniški delež po 12. členu ZLPP –

4,050%.
3. Kombinacija načinov lastninskega

preoblikovanja:
– prenos navadnih delnic na sklade iz

22. člena zakona,
– interna razdelitev delnic,
– notranji odkup delnic.

4. Javni poziv za interno razdelitev del-
nic

Podjetje poziva vse zaposlene, bivše za-
poslene in upokojene delavce podjetja ter
zaposlene, bivše zaposlene in upokojene
delavce v družbah s sedežem v RS, ki so na
podlagi deležev v lasti podjetja (Melodija,
d.o.o., Mengeš, Extreme, p.o., Ljubljana,
Lina, p.o., Apače, Melos, p.o., Mengeš,
Renta, d.o.o., Ljubljana, Binar, d.o.o., Ljub-
ljana, Elex Unitrade, d.o.o., Ljubljana, Ex-
treme commerce, d.o.o., Ljubljana, Kon-
tor, d.o.o., Ljubljana), da v roku 30 dni od
objave javnega poziva v časopisu Delo pred-
ložijo svoje lastniške certifikate v zameno za
delnice ter tako sodelujejo v interni razdeli-
tvi delnic podjetja. Upravičenci lahko pred-
ložijo svoje lastniške certifikate v navede-
nem roku vsak delovnik od 8. do 12. ure na
blagajni podjetja. Rok je prekluziven.

Podjetje bo za interno razdelitev delnic
podjetja namenilo 20% družbenega kapita-
la. Delnice, ki bodo razdeljene v okviru in-
terne razdelitve, so navadne delnice, ki se
glasijo na ime in so neprenosljive dve leti od
njihove izdaje, razen z dedovanjem.

5. Javni poziv za notranji odkup delnic
Podjetje poziva vse zaposlene, bivše za-

poslene in upokojene delavce podjetja ter
zaposlene, bivše zaposlene in upokojene
delavce v družbah s sedežem v RS, ki so na
podlagi deležev v lasti podjetja (Melodija,
d.o.o., Mengeš, Extreme, p.o., Ljubljana,
Lina, p.o., Apače, Melos, p.o., Mengeš,
Renta, d.o.o., Ljubljana, Binar, d.o.o., Ljub-
ljana, Elex Unitrade, d.o.o., Ljubljana, Ex-
treme commerce, d.o.o., Ljubljana, Kon-
tor, d.o.o., Ljubljana), da v roku 30 dni od
objave javnega poziva v časopisu Delo vpla-
čajo delnice ter tako postanejo udeleženci
notranjega odkupa delnic podjetja.

Delnice bo mogoče vplačati na poseben
privatizacijski račun
št. 50102-698-000-0027520 z navedbo:
“Plačilo kupnine za delnice notranjega od-
kupa.” Rok za vplačila je prekluziven.

Podjetje bo za notranji odkup delnic na-
menilo 40% družbenega kapitala podjetja.
Delnice, pridobljene v okviru notranjega od-
kupa, imajo lastnosti iz 35. člena uredbe.

6. Pravni pouk
Vsakdo, ki meni, da so bile z odločbo

agencije o odobritvi zgoraj objavljenega pro-
grama preoblikovanja kršene njegove na za-
konu temelječe pravice oziroma pravna ko-
rist, ter se postopka pri agenciji ni udeleže-
val kot stranka, lahko uveljavlja varstvo svo-
jih pravic v roku 15 dni od dneva te objave s
pritožbo na Ministrstvo za ekonomske od-
nose in razvoj Vlade Republike Slovenije v
Ljubljani.

Pritožba zoper odločbo agencije o odo-
britvi programa preoblikovanja se vloži pri
Agenciji Republike Slovenije za prestruktu-
riranje in privatizacijo, Kotnikova 28, Ljub-
ljana.

7. Dodatne informacije
Upravičenci lahko dobijo dodatne infor-

macije po tel. 061/1324-261 ali osebno
na sedežu podjetja. Kontaktna oseba je Met-
ka Kleč.

Elektrotehna Elex, p.o., Ljubljana
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Objave
delniških družb

Javne prodaje delnic

Št. 906/98-3595 Ob-5907
Banka Celje, d.d., v skladu s svojim sta-

tutom objavlja

ponudbo
za prodajo delnic

Banke Celje, d.d.
Prodajalec: Stanovanjski sklad Republi-

ke Slovenije, Poljanska cesta 31, Ljubljana.
Predmet prodaje: 4617 navadnih delnic

Banke Celje, d.d., na ime po ceni 14.800
SIT za delnico.

Prednostno pravico imajo v skladu z do-
ločili statuta delničarji Banke Celje, d.d.,
imetniki delnic na ime, ki s pismenim sporo-
čilom izjavijo, da sprejmejo ponudbo.

Ponudba veže ponudnika vse dokler jo
prvi izmed obstoječih delničarjev ne akcep-
tira.

Delničarji lahko svojo predkupno pravi-
co uveljavljajo do vključno 11. 9. 1998. Po
preteku roka bodo delnice pod enakimi po-
goji ponujene ostalim kupcem.

Ponudbe zbira Banka Celje, d.d., Celje,
Sektor zakladništva, Vodnikova 2, Celje.

Banka Celje, d.d.

Sklepi o povečanju in zmanjšanju
kapitala

Ob-5896
V skladu s 454. členom zakona o gos-

podarskih družbah, direktor družbe Meblo
Kovinoplastika, d.o.o., Nova Gorica, Indu-
strijska 1, Nova Gorica, vpisana v sodni re-
gister pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici,
pod št. vložka 1/740/00, objavlja

sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala,
 ki je bil sprejet na skupščini družbe 27.

2. 1998
Osnovni kapital družbe se zmanjša za

14,242.856,50 SIT tako, da po zmanjšanju
znaša 705,757.143,50 SIT.

Direktor poziva upnike, da se zglasijo pri
družbi in izjavijo, ali soglašajo z zmanjša-
njem osnovnega kapitala.

Meblo Kovinoplastika, d.o.o.,
Nova Gorica

Sklici skupščin in nasprotni predlogi

Ob-5803
Uprava družbe Elan, podjetje za usta-

navljanje, financiranje in upravljanje z drugi-
mi podjetji, d.d., Begunje, Begunje 1, Be-
gunje na Gorenjskem, sklicuje

10. skupščino družbe,

ki bo dne 28. 9. 1998 v sejni sobi druž-
be Elan, d.d., Begunje, Begunje 1, Begu-
nje na Gorenjskem, s pričetkom ob 12.30.

Pogoji za udeležbo in glasovalno pravico
na skupščini družbe:

A) Skupščine družbe se lahko udeležijo
delničarji oziroma njihovi zakoniti zastopniki
in pooblaščenci, ki svojo udeležbo na
skupščini družbe prijavijo tako, da družba
popolno prijavo prejme najkasneje tri dni
pred dnem seje skupščine. Pisne prijave
sprejema Monika Lipovec, dipl. jur., na se-
dežu družbe. Gradivo za skupščino bo do-
stopno na sedežu družbe.

Prijava je popolna, če so ji priložena:
– za zakonitega zastopnika delničarja in

pooblaščenca delničarja, katerega poobla-
stitev je vpisana v sodnem registru: veljavni
overjeni izpisek iz sodnega registra,

– za pooblaščenca delničarja, katerega
pooblastitev ni vpisana v sodnem registru:
pisno pooblastilo zakonitega zastopnika del-
ničarja, potrjeno  s strani notarja, ki mu je
priložen veljavni overjeni izpisek iz sodnega
registra, iz katerega je razviden zakoniti za-
stopnik delničarja,

– pooblastilo zakonitega zastopnika ozi-
roma pooblaščenca delničarja mora biti
neomejeno in brezpogojno.

B) Glasovalna pravica za posameznega
delničarja se uresničuje glede na število del-
nic, izvršuje pa jo zakoniti zastopnik ali poob-
laščenec ob izpolnitvi pogojev iz točke A in
na podlagi vpisa v seznam udeležencev
skupščine družbe.

Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Ugotovitev sklepčnosti.
Predlog uprave in nadzornega sveta:

ugotovi se sklepčnost skupščine družbe.
2. Sprejem predlaganega dnevnega reda.
Predlog uprave in nadzornega sveta: v

nadaljevanju seje skupščine se sprejme
predlagani dnevni red.

3. Letno poročilo uprave družbe Elan,
d.d., Begunje, skupščini družbe, vključno z
bilanco uspeha in bilanco stanja ter konsoli-
dirano bilanco uspeha in konsolidirano bi-
lanco stanja družbe Elan, d.d., Begunje, za
leto 1997.

Predlog uprave in nadzornega sveta:
sprejmejo se: letno poročilo uprave družbe,
bilanca uspeha in bilanca stanja za leto
1997 ter konsolidirana bilanca uspeha in
konsolidirana bilanca stanja za leto 1997.

4. Mnenje nadzornega sveta družbe
Elan, d.d., Begunje, k letnemu poročilu
uprave družbe.

Predlog uprave in nadzornega sveta:
mnenje nadzornega sveta se sprejme.

5. Ugotovitev in razporeditev poslovne-
ga rezultata družbe Elan, d.d., Begunje, za
leto 1997.

Predlog uprave in nadzornega sveta: do-
biček iz leta 1997 v višini 29,241.445 SIT
ostane nerazporejen.

6. Določitev poslovnega leta družbe
Elan, d.d., Begunje.

Predlog uprave in nadzornega sveta: po-
slovno leto družbe se začne 1. aprila in se
konča 31. marca.

7. Imenovanje revizorja družbe.
Predlog nadzornega sveta: za revizorja

družbe Elan, d.d., Begunje, se imenuje

Podboršek revizijska družba, k.d., Ljublja-
na, Dunajska cesta 22, Ljubljana.

8. Odpoklic članov nadzornega sveta.
Predlog uprave in nadzornega sveta: od-

pokličejo se člani nadzornega sveta, katerih
odpoklic so upravi družbe predlagali delni-
čarji v zakonitem roku.

9. Izvolitev novih članov nadzornega sveta.
Predlog uprave in nadzornega sveta: nove

člane nadzornega sveta se izvoli izmed pred-
logov delničarjev, prejetih v zakonitem roku.

10. Razno.
Sklepčnost in ponovno zasedanje
Skupščina družbe veljavno odloča, če

so navzoči delničarji z glasovalno pravico,
ki predstavlja vsaj 15% zastopanega osnov-
nega kapitala družbe.

V primeru, da se ob prvem sklicu ne
doseže sklepčnosti bo ponovno zasedanje
skupščine družbe dne 2. 10. 1998 ob
13.30, na istem kraju in pod enakimi pogo-
ji. Na ponovnem zasedanju bo skupščina
družbe veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.

Elan, d.d., Begunje
uprava

Ob-5804
Na podlagi 34. člena statuta delniške

družbe Svila, d.d., Maribor, Ob Dravi 6,
sklicujem

3. redno skupščino
delniške družbe Svila, tekstilna

tovarna, trgovina in storitve, d.d.,
ki bo dne 24. 9. 1998 na sedežu druž-

be, s pričetkom ob 16. uri z naslednjim
dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in predhodna
ugotovitev sklepčnosti.

2. Imenovanje delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: imenujejo se predlagani

predsednik skupščine in dva preštevalca
glasov. Ugotovi se, da je na seji navzoča
vabljena notarka.

3. Ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je

skupščina sklepčna in da lahko veljavno od-
loča.

4. Obravnava strategije razvoja in letne-
ga poročila delniške družbe Svila, d.d., za
leto 1997.

Predlog sklepa: sprejme se revidirano
letno poročilo za leto 1997 v predloženi
vsebini.

5. Sprejem sklepov o kritju izgube iz pre-
teklih let in v letu 1997.

Predlog sklepa: 5.1.: ugotovljena nepokri-
ta izguba iz preteklih let v skupnem revalorizi-
ranem znesku 435,410.640,31 SIT na dan
31. 12. 1997 se pokrije iz sredstev rezerv
280,864.000 SIT in ostanek iz revalorizacij-
skega popravka rezerv 154,546.640,31 SIT.

Predlog sklepa 5.2.: ugotovljena izguba v
letu 1997 v znesku 367,375.143,71 SIT se
pokriva iz revalorizacijskega popravka rezerv
v višini 92,430.043,69 SIT, znesek
274,945.100,02 SIT pa se pokriva iz reva-
lorizacijskega popravka osnovnega kapitala.

6. Razrešitev člana nadzornega sveta
in imenovanje novega člana nadzornega
sveta.

Predlog skepa 6.1.: razreši se doseda-
nja članica nadzornega sveta mag. Lijana
Kocbek.
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Predlog sklepa 6.2.: izvoli se predlagani
član nadzornega sveta.

7. Imenovanje revizorja za leto 1998.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za

poslovno leto 1998 se imenuje revizijska
družba Pricewaterhouse Coopers, d.d.,
Ljubljana.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci. Pooblasti-
lo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastil-
nega razmerja shranjeno na sedežu družbe.

Pogoj za udeležbo na skupščini je pisna
prijava udeležbe, ki mora biti predložena v
službo splošne administracije družbe najka-
sneje tri dni pred skupščino.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumen-
tom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopni-
ki pravnih oseb pa še z izpisom iz sodnega
registra.

Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov
je na vpogled na sedežu družbe (soba
št. 203) vsak delovni dan od dneva objave
tega sklica do vključno dneva zasedanja
skupščine med 12. in 13. uro.

Vsak morebiten nasprotni predlog delni-
čarjev mora biti obrazložen in v pisni obliki
predložen upravi družbe v roku 7 dni po
objavi tega sklica.

Če je sklic skupščine neuspešen, se
skupščina ponovi isti dan ob 17. uri na se-
dežu družbe. Na ponovnem sklicu bo
skupščina veljavno odločala ne glede na
višino zastopanega kapitala.

Svila, d.d., Maribor
direktorica

Ob-5805
Na podlagi 41. člena statuta družbe SŽ

– Projektivno podjetje Ljubljana, d.d., upra-
va sklicuje

3. skupščino
družbe SŽ – Projektivno podjetje

Ljubljana, d.d.,
ki bo dne 25. 9. 1998 ob 12. uri v po-

slovnih prostorih družbe v Ljubljani, Vilhar-
jeva 16a, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa uprave: ugotovi se
sklepčnost skupščine.

Za predsedujočo skupščini se izvoli
Branka Neffat. Izvolita se dva preštevalca
glasov:

1. Danica Jesihar,
2. Matija Jerman.

Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Majda Lokošek.

2. Sprejem letnega poročila za leto
1997 z mnenjem revizorja.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta je predlog sklepa uprave: skupščina
sprejme letno poročilo za leto 1997 v pred-
loženem besedilu z mnenjem revizorja ter
ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta.

3. Sprejem sklepa o ugotovitvi in delitvi
dobička za leto 1994, 1995, 1996 in 1997.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta je predlog sklepa uprave:

Dobiček družbe za poslovna leta 1994,
1995, 1996 in 1997 v revalorizirani višini na
dan 31. 12. 1997 znaša 4,123.355,27 SIT.

Višina ustvarjenega revaloriziranega do-
bička v posameznih letih znaša:

– v letu 1994: 760.425,38 SIT,
– v letu 1995: 2,168.769,59 SIT,
– v letu 1996: 157.539,27 SIT,
– v letu 1997: 1,036.621,03 SIT.

1. Dobiček družbe SŽ – Projektivno
podjetje Ljubljana, d.d., iz let 1994, 1995
in 1996, v skupni višini 3,086.734,24 SIT,
se deli na:

– dividende – 100%.
Dobiček družbe SŽ – Projektivno pod-

jetje Ljubljana, d.d., iz leta 1997, v višini
1,036.621,03 SIT, se deli na:

– nerazporejeni dobiček – 100%.
2. Upravičenci do dividende so delni-

čarji, ki so vpisani na dan 25. 9. 1998 v
delniško knjigo. Dividenda znaša 107 SIT
bruto na delnico in se izplača delničarjem
najkasneje do 31. 10. 1998.

4. Imenovanje revizijske družbe za leto
1998.

Predlog sklepa nadzornega sveta: za
pooblaščeno revizijsko družbo za leto 1998
skupščina imenuje Plus Revizija, d.o.o.,
Ljubljana, Bežigrad 1.

5. Vprašanja in predlogi delničarjev
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

delničarjev so na voljo v tajništvu uprave na
sedežu družbe, vsak delovnik od 9. do 12.
ure v času od dneva objave dnevnega reda
do vključno dneva zasedanja skupščine.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic, ki so vpisani v delniško knji-
go, njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno.

Pogoj za udeležbo na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu upra-
ve na sedežu družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prev-
zema glasovnic za glasovanje na skupščini.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.

Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine. Če skupšči-
na ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
eno uro kasneje v istih prostorih.

Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

SŽ – Projektivno podjetje
Ljubljana, d.d.

direktor

Št. 2018/98 Ob-5806
Na podlagi 283. člena zakona o gospo-

darskih družbah in 37. člena statuta Kovina-
stroj Gastronom, Tovarna gostinske opre-
me, d.d., Grosuplje, uprava družbe sklicuje

3. redno zasedanje skupščine
družbe Kovinastroj Gastronom,

Tovarna gostinske opreme, d.d.,
Grosuplje,

ki bo 22. 9. 1998 ob 15. uri, na sedežu
družbe, Adamičeva ul. 36, Grosuplje.

Dnevni red skupščine:

1.Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles
skupščine.

Predlog sklepa: ugotovi se, da je
skupščina sklepčna. Skupščina na predlog
uprave izvoli predsedujočega skupščine,
preštevalca glasov in imenuje notarja.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la o poslovanju družbe za leto 1997.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-
log uprave ob pozitivnem mnenju nadzorne-
ga sveta, o poslovanju družbe za leto 1997.

3. Delitev dobička za leto 1997.
Predlog sklepa: skupščina na predlog

uprave in ob pozitivnem mnenju nadzorne-
ga sveta sprejme delitev dobička za leto
1997.

4. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: družba oblikuje iz rezerv

sklad lastnih delnic v predlagani višini.
5. Imenovanje pooblaščenega revizorja

družbe za poslovno leto 1998.
Predlog sklepa: za revizijo računovod-

skih izkazov se imenuje na predlog nadzor-
nega sveta predlagana revizijska družba.

6. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino je na vpogled del-

ničarjem na sedežu družbe Kovinastroj Ga-
stronom, d.d., Adamičeva ul. 36, Grosup-
lje, vsak dan med 10. in 12. uro.

Predlog delničarjev
Delničarji, njihovi pooblaščenci ali zako-

niti zastopniki lahko v sedmih dneh po obja-
vi sklica skupščine s priporočeno pošto poš-
ljejo upravi utemeljene nasprotne predloge
in dopolnilne predloge k dnevnemu redu.

Udeležba na skupščini in uresničevanje
glasovalne pravice

Skupščine se lahko udeležijo lastniki del-
nic oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti
zastopniki. Glasuje se z glasovnicami, ki jih
udeleženci prejmejo na skupščini. Poobla-
stilo za zastopanje mora biti pismeno in mo-
ra biti predloženo pred začetkom skupšči-
ne.

Pravico do udeležbe na skupščini in ure-
sničevanje glasovalne pravice imajo le del-
ničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki
bodo najkasneje 3 dni pred zasedanjem
skupščine upravi družbe pisno prijavili svojo
udeležbo na skupščini. Pooblaščenci mo-
rajo prijavi za udeležbo priložiti tudi pisno
pooblastilo. Kot datum prijave se šteje da-
tum, ko je družba prejela obvestilo.

Navodilo za glasovanje
Glasovanje o vseh točkah dnevnega re-

da je javno, glasuje se z glasovnicami, ki jih
delničarji prejmejo ob vstopu v sobo, kjer
bo zasedala skupščina.

Opozorila
Prostor, kjer bo zasedala skupščina bo

odprt 15 minut pred začetkom zasedanja.
Udeleženci se morajo identificirati, podpi-
sati seznam udeležencev in prevzeti glasov-
nice.

Drugi sklic
Kolikor skupščina ob uri sklica ne bo

sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne z istim dnevnim redom istega dne,
t.j. 22. 9. 1998 ob 17. uri na mestu prvega
sklica. Ob ponovnem sklicu bo skupščina
veljavno sklepala ne glede na višino zasto-
panega kapitala.
Kovinastroj Gastronom, d.d., Grosuplje

direktor uprave
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Št. 135/98 Ob-5807
Na podlagi določil 56. člena statuta del-

niške družbe Pekarna – slaščičarna Rogla,
d.d., uprava sklicuje

5. skupščino
delniške družbe Pekarna – slaščičarna

Rogla, d.d.,
ki bo v petek, 25. 9. 1998 ob 16. uri, v

konferenčni dvorani Konusove upravne
zgradbe v Slovenskih Konjicah, Mestni trg
18, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa uprave: izvoli se pred-
sednika skupščine, verifikacijsko komisijo
in potrdi vabljenega notarja.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la o poslovanju družbe v letu 1997 z mne-
njem pooblaščenega revizorja.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: sprejme se letno poročilo o poslova-
nju družbe za leto 1997 v vsebini kot ga je
predlagala uprava z mnenjem nadzornega
sveta in revizijskim poročilom.

3. Obravnavanje in odločanje o pokriva-
nju izgube iz preteklih let.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: potrdi se predlagano pokrivanje izgu-
be za leto 1997 v višini 10,692.026,83 SIT
in iz preteklih let v višini 94,605.648,51
SIT, v breme dobička leta 1994 v višini
1,378.209,31 SIT, v breme revalorizacije
dobička v višini 403.353,40 SIT in v
breme revalorizacije kapitala v višini
103,516.112,10 SIT. Ostane 481.782,90
SIT nepokrite izgube iz leta 1997.

4. Obravnava in sprejem sprememb in
dopolnitev statuta delniške družbe.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: sprejmejo se predlagane spremem-
be in dopolnitve statuta delniške družbe Pe-
karna – slaščičarna Rogla, d.d., v predlože-
nem besedilu. Nadzorni svet se pooblasti,
da izdela čistopis statuta, ki zajema uskladi-
tev s sprejetimi spremembami in dopolni-
tvami statuta.

5. Imenovanje revizorske družbe za leto
1998.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: za revizijo poslovanja v letu 1998 se
imenuje pooblaščeno revizijsko družbo RFR
– Ernst & Young, d.o.o.

6. Razno.
Seje skupščine se lahko udeležijo poob-

laščenci delničarjev, ki morajo udeležbo pri-
javiti družbi najmanj tri dni pred zasedanjem.
Prijava bo veljavna s predložitvijo pisnega
pooblastila. Pooblaščenci lahko glasovnice
za glasovanje prevzamejo eno uro pred za-
sedanjem skupščine na sedežu družbe.

Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov
je na vpogled vsem delničarjem vsak delov-
ni dan med 12. in 14. uro, na sedežu druž-
be. Delničarji lahko v sedmih dneh po obja-
vi sklica skupščine podajo na sedež družbe
predloge za dopolnitev dnevnega reda ozi-
roma nasprotne predloge.

Pekarna – slaščičarna Rogla, d.d.,
Slovenske Konjice

uprava družbe

Ob-5808
Direktor družbe Certius I., Pooblaščena

investicijska družba, d.d., Ljubljana, Voš-

njakova 8, Ljubljana, na podlagi zakona o
gospodarskih družbah, zakona o investicij-
skih skladih in družbah za upravljanje ter v
skladu s statutom družbe sklicuje

4. sejo skupščine
delničarjev družbe Certius I.,

Pooblaščene investicijske družbe, d.d.,
Ljubljana,

ki bo v torek, 22. 9. 1998 ob 8. uri, v
prostorih družbe Certius, družba za uprav-
ljanje, d.o.o., Ljubljana, Vošnjakova 8, z na-
slednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles
skupščine.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: za predsednika skupščine se izvoli
Matjaž Satler, za preštevalca glasov pa Sa-
mo Stonič in Majda Turščak. Seji skupščine
bo prisostvovala vabljena notarka mag. Ni-
na Češarek.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la družbe za leto 1997.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina sprejme letno poročilo
uprave o poslovanju družbe Certius I, d.d.,
v letu 1997, z mnenjem pooblaščenega
revizorja in mnenjem nadzornega sveta
družbe.

3. Obravnava in sprejem predloga o upo-
rabi dobička.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: dobiček družbe iz leta 1997 v višini
37,152.263,22 SIT ostane nerazporejen.

4. Obravnava in sprejem ugotovitvenega
sklepa o povečanju osnovnega kapitala
družbe na podlagi odobrenega kapitala
družbe.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina ugotovi, da se osnovni ka-
pital družbe poveča v skladu s členom
6.3.1. statuta družbe in sklepom uprave z
izdajo 36.825 novih delnic v skupni nomi-
nalni vrednosti 36,825.000 SIT iz
1.791,001.000 SIT na 1.827,826.000
SIT.

5. Obravnava in sprejem sprememb sta-
tuta.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina sprejme predlagane spre-
membe statuta v predloženi obliki.

6. Odpoklic članov nadzornega sveta in
imenovanje novih članov nadzornega sveta.

Predlog sklepa nadzornega sveta: na
podlagi odstopnih izjav skupščina odpokli-
če člane nadzornega sveta: Grošelj Jožico,
Janeza Miklavca in Gorazda Zemljariča. Za
dobo štirih let se imenujejo novi člani nad-
zornega sveta:

– dr. Dušan Zbašnik,
– Marjan Dovč in
– Matthias Eckert.
7. Imenovanje finančnega revizorja druž-

be za leto 1998.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za fi-

nančnega revizorja družbe za leto 1998 se
imenuje revizijska družba RFR – Ernst &
Young, d.o.o., Dunajska 111, Ljubljana.

Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino je skupaj s predla-

ganimi spremembami statuta družbe na vpo-
gled delničarjem na sedežu družbe v Ljub-
ljani, Vošnjakova 8, vsak delovni dan med
10. in 12. uro, do vključno 21. 9. 1998.

Udeležba in uresničevanje glasovalne
pravice

Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo delničarji, njihovi zakoniti zastop-
niki ali pooblaščenci, ki v skladu z 10.3.3.
členom statuta družbe svojo udeležbo pi-
sno prijavijo družbi vsaj 3 dni pred zaseda-
njem skupščine. Pooblaščenci delničarjev
morajo najkasneje pred začetkom zaseda-
nja skupščine pri predsedujočemu
skupščine deponirati notarsko overjeno
pooblastilo.

Sklepčnost skupščine
Če ob začetku zasedanja skupščina ne

bo sklepčna, bo ponovno zasedanje isti dan
ob 9. uri, na istem mestu. Na ponovnem
zasedanju skupščina veljavno odloča ne gle-
de na višino zastopanega osnovnega kapi-
tala.

Certius I, d.d., Ljubljana
direktor

Ob-5809
Na podlagi 47. člena statuta Meje, kme-

tijskega podjetja Šentjur, d.d., uprava druž-
be sklicuje

2. redno sejo skupščine
Meje, kmetijskega podjetja Šentjur,

d.d.,
ki bo v ponedeljek, 28. 9. 1998 ob 13.

uri, v Motelu Šentjur.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti, izvolitev delovnih teles in potr-
ditev notarja.

Predlog sklepa: za predsednika skupšči-
ne se imenuje Stanko Zupanc, za prešteval-
ki glasov Mojco Knez Šket in Faniko Le-
skovšek, za notarska opravila se potrdi iz-
brana notarka Jasna Bečaj Božičnik iz Šent-
jurja.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la uprave za leto 1997 z mnenjem nadzor-
nega sveta in revizorja.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta se sprej-
me letno poročilo za poslovno leto 1997.

3. Obravnavanje in sprejem predloga
uprave z mnenjem nadzornega sveta druž-
be o pokrivanju izgube za poslovno leto
1997.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sve-
ta se sprejme predlog kritja izgube iz leta
1997 v predloženem besedilu.

4. Obravnava in sprejem sklepa o ime-
novanju revizorja za leto 1998.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revidiranje računovodskih izka-
zov za leto 1998 imenuje Rating, d.o.o.,
Savinova 3, Celje.

Pravico udeležbe na skupščini in uresni-
čevanje glasovalne pravice na skupščini
imajo le delničarji, ki so vpisani v delniško
knjigo 7 dni pred sejo skupščine, ter delni-
čarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki
bodo najkasneje 3 dni pred dnem sklicane
skupščine na sedežu družbe vložili pisno
prijavo za udeležbo ali jo s priporočeno po-
što dostavili družbi, pri čemer se šteje dan
zasedanja 28. 9. 1998.

Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
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Udeleženci se prijavijo v sprejemni pi-
sarni skupščine najkasneje uro pred začet-
kom zasedanja, kjer bodo s podpisom potr-
dili svojo prisotnost ter prevzeli sredstva za
glasovanje.

Popolno gradivo za sejo skupščine je
delničarjem na vpogled na sedežu družbe
vsak delovni dan od 10. do 12. ure.

Morebitne nasprotne predloge z obraz-
ložitvijo lahko delničarji sporočijo upravi
družbe v sedmih dneh po objavi sklica.

Skupščina bo veljavno odločala, če bo na
seji prisotnih več kot 15% glasov zastopane-
ga kapitala (1. sklic). Če v prvem sklicu ne
bo zagotovljena sklepčnost, bo ponovno za-
sedanje skupščine istega dne, to je
28. 9. 1998 ob 14. uri. Skupščina bo takrat
veljavno odločala ne glede na višino zastopa-
nega kapitala.

Meja Šentjur, d.d.
uprava

Št. 136 Ob-5810

Na podlagi točke 9.3 statuta Komunale
Nova Gorica, d.d., Cesta 25. junija 1, Nova
Gorica, sklicujem

4. redno skupščino družbe,

ki bo v torek, 22. 9. 1998 ob 15.30, na
sedežu družbe v Novi Gorici, Cesta 25. ju-
nija 1.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev verifikacijske komisije in za-

pisnikarja ter določitev notarja.
3. Obravnava in sprejem letnega poroči-

la družbe za leto 1997.
4. Odločanje o delitvi dobička za leto

1997.
5. Odločanje o razrešitvi člana nadzor-

nega sveta in izvolitvi novega nadomestne-
ga člana nadzornega sveta.

6. Imenovanje revizorja za leto 1998.
7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Predlogi sklepov:
K 2. točki: izvolijo se predlagani člani

verifikacijske komisije, zapisnikar in določi
notarka Eva Lučovnik.

K 3. točki: sprejme se letno poročilo
družbe za leto 1997.

K 4. točki: sprejme se predlagana deli-
tev dobička za leto 1997.

K 5. točki: sprejme se odstopna izjava
člana nadzornega sveta in sprejme predla-
gano imenovanje novega člana nadzornega
sveta.

K 6. točki: za revizorja delniške družbe
za leto 1998 se imenuje Podboršek, revizij-
ska družba, k.d., Ljubljana.

Gradivo, o katerem odloča skupščina, je
delničarjem na vpogled v tajništvu družbe,
Cesta 25. junija 1, Nova Gorica, vsak de-
lovni dan od 8. do 12. ure.

Predlogi delničarjev so lahko le pisni,
obrazloženi in vloženi v 10 dneh po objavi
tega sklica, v tajništvu na sedežu družbe.

Seje skupščine se lahko udeležijo imet-
niki imenskih delnic, ki so kot delničarji vpi-
sani v delniško knjigo družbe najmanj 3 dni
pred sejo skupščine. Seznam delničarjev je
dostopen na vpogled vsakemu delničarju
dva delovna dneva pred sejo skupščine, na
sedežu družbe, od 8. do 12. ure.

Delničarji uresničujejo svoje pravice na
skupščini osebno ali po svojih pooblaščen-
cih oziroma zastopnikih s pismenimi poob-
lastili. Delničarji ali njihovi pooblaščenci se
lahko udeležijo skupščine, če najkasneje 3
dni pred zasedanjem skupščine pisno prija-
vijo svojo udeležbo v tajništvu družbe.

Prosim, da se pred pričetkom skupščine
udeleženci podpišejo v seznam prisotnih ude-
ležencev in prevzamejo glasovalne lističe.

Če skupščina ob napovedani uri (prvi sklic)
ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
skupščine eno uro pozneje v istem prostoru.

Skupščina bo takrat veljavno odločala,
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Komunala Nova Gorica, d.d.
direktor

Ob-5811
Na podlagi določila točke 7/1 statuta

družbe PIK, Tovarna perila in konfekcije,
d.d., Kraljeviča Marka 5, Maribor, sklicuje
uprava

4. skupščino
družbe PIK, Tovarna perila in

konfekcije, d.d.,
ki bo v petek, 25. 9. 1998 ob 12. uri, v

sejni sobi upravne zgradbe PIK, Tovarne
perila in konfekcije, d.d., Kraljeviča Marka
5, Maribor, z naslednjim dnevnim redom in
predlogi sklepov, ki jih podajata uprava in
nadzorni svet:

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti, potrditev dnevnega reda in iz-
volitev delovnega telesa skupščine.

Predlog sklepa: skupščina ugotovi
sklepčnost, sprejme predlagani dnevni red,
izvoli predsednika skupščine, imenuje no-
tarja in določi dva preštevalca glasov.

2. Obravnava in sprejem zaključnega sku-
pinskega računovodskega izkaza družbe in
poročilo revizorja za poslovno leto 1997.

Predlog sklepa: skupščina ob pozitivnem
mnenju nadzornega sveta sprejme zaključni
skupinski računovodski izkaz za leto 1997 in
poročilo revizorja v predloženem besedilu.

3. Sprejem sprememb in dopolnitev sta-
tuta družbe PIK, Tovarna perila in konfekci-
je, d.d.

Predlog sklepa: skupščina sprejme spre-
membe in dopolnitve statuta družbe v pred-
lagani vsebini.

Skupščina pooblašča nadzorni svet, da
na osnovi sprejetih sprememb in dopolnitev
statuta izda njegovo prečiščeno besedilo.

4. Uvrstitev PIK, Tovarne perila in kon-
fekcije, d.d., v program prestrukturiranja s
prenosom upravljalskih upravičenj na Slo-
vensko razvojno družbo, d.d.

Predlog sklepa: skupščina delničarjev
družbe PIK, Tovarna perila in konfekcije,
d.d., za čas izvajanja programa prestrukturi-
ranja družbe v sodelovanju s Slovensko raz-
vojno družbo na Slovensko razvojno druž-
bo, d.d., začasno prenaša naslednja upravi-
čenja delničarjev do udeležbe pri upravlja-
nju družbe iz pristojnosti skupščine oziroma
nadzornega sveta:

– imenovanje in razrešitev uprave družbe,
– imenovanje in razrešitev posameznih

članov nadzornega sveta, izvoljenih s strani
delničarjev, vendar ne več kot polovico,

– odločanje o poenostavljenem zmanj-
šanju osnovnega kapitala zaradi pokrivanja
izgub ter povečanju osnovnega kapitala z
novimi vložki z izključitvijo prednostne pravi-
ce dosedanjih delničarjev do vpisa novih
vložkov.

Upravljalska upravičenja delničarjev se
prenese na način in pod pogoji, določenimi
v pogodbi o prenosu posameznih upravi-
čenj, ki jo podpiše predsednik skupščine.

5. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina izvoli člane

nadzornega sveta v predlaganem sestavu.
6. Imenovanje revizijskega organa za le-

to 1998.
Predlog sklepa: skupščina imenuje revi-

zijsko hišo Auditor, d.o.o., za revizorja druž-
be za leto 1998.

7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki.
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci,
ki najkasneje 3 dni pred skupščino pisno
napovejo svojo udeležbo, ter deponirajo
pooblastila na sedežu družbe.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni,
kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisot-
nost. Popolno gradivo za skupščino, vključ-
no z besedilom predlaganih sprememb in
dopolnitev statuta, je delničarjem na vpo-
gled na sedežu družbe, soba št. 302.

Nasprotne predloge k posameznim toč-
kam dnevnega reda delničarji pisno sporo-
čijo upravi v sedmih dneh od objave sklica
skupščine.

Organizirano zbrana pooblastila morajo
biti izdana po postopku in z vsebino, sklad-
no z določbami zakona o prevzemih.

Če skupščina ob času sklica ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne istega dne ob 13. uri, na mestu prvega
sklica. Na ponovnem zasedanju bo skupšči-
na družbe veljavno odločala, ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.

PIK, Tovarna perila
in konfekcije, d.d., Maribor

uprava

Ob-5820
Na podlagi 7.3. točke statuta delniške

družbe IMP Klima montaža, d.d., Ljubljana,
vabi uprava družbe delničarje na sejo

skupščine
družbe IMP Klima montaža, d.d.,

ki bo v torek, 22. 9. 1998, s pričetkom
ob 12. uri, v prostorih Občine Vič.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in imenovanje organov skupšči-
ne.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in začasnega nadzornega sveta se
sprejme naslednji sklep: za predsednika
skupščine se imenuje Matjaž Logar, za pre-
števalca glasov se imenujeta Silva Škoda in
Matjaž Bohte. Notar na skupščini bo Marjan
Kotar.

2. Sprejem poslovnika o delu skupšči-
ne.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in začasnega nadzornega sveta se
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sprejme naslednji sklep: sprejme se poslov-
nik o delu skupščine v predlaganem bese-
dilu.

3. Seznanitev s poročilom o lastninskem
preoblikovanju podjetja.

4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog začasnega

nadzornega sveta se sprejme naslednji
sklep: za revizorja družbe za poslovno leto
1998 se imenuje revizijska družba ITEO re-
vizija, d.o.o., Ljubljana.

5. Seznanitev s poslovanjem v poslovnih
letih 1993, 1994, 1995, 1996 in potekom
prisilne poravnave z osnovnimi elementi na-
črta finančne reorganizacije ter sprejem let-
nega poročila za poslovno leto 1997 s pro-
jekcijami zaključka sanacije.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in začasnega nadzornega sveta se
sprejme naslednji sklep: skupščina sprej-
me letno poročilo za poslovno leto 1997 s
projekcijami zaključka sanacije.

6. Sprejem sklepa o delitvi dobička za
poslovna leta 1993, 1994, 1995, 1996 in
o pokrivanju izgube, ugotovljene po zaključ-
nem računu za poslovno leto 1997.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in začasnega nadzornega sveta se
sprejme naslednji sklep: dobiček iz poslov-
nih let 1993, 1994, 1995 in 1996, v višini
39,075.678,55 SIT, s pripadajočo revalo-
rizacijo v višini 10,294.091,57 SIT, se v
celoti nameni za pokrivanje izgube, ugotov-
ljene po zaključnem računu za poslovno le-
to 1997 v višini 755,005.080,24 SIT.

Del nepokrite izgube v višini
705,635.310,12 SIT se pokrije iz rezerv
družbe in njihove revalorizacije do dne
31. 12. 1997 v višini 245,500.438,60 SIT.

Del izgube v višini 460,134.871,52 SIT
se pokrije iz pozitivnih učinkov prisilne po-
ravnave v višini 187,703.043,33 SIT.

Preostali del izgube v višini
272,431.828,19 SIT se bo pokril s prihod-
ki poslovanja v naslednjih petih letih.

7. Sprejem sprememb statuta družbe.
Predlog sklepa: na predlog začasne

uprave in začasnega nadzornega sveta se
sprejme naslednji sklep: sprejmejo se spre-
membe statuta, kot sledi: doda se nova toč-
ka 5.7., ki glasi:

Uprava je upravičena do udeležbe na
dobičku. Sklep o udeležbi uprave na dobič-
ku na predlog nadzornega sveta sprejme
skupščina. Uprava lahko del udeležbe na
dobičku nameni za delavce s posebnimi
pooblastili.

Točki 7.9. se doda nov odstavek, ki gla-
si:

Uprava lahko v sklicu skupščine pogoju-
je udeležbo na skupščini s tem, da delničar-
ji pisno na sedežu družbe najavijo svojo ude-
ležbo najkasneje tri dni pred sejo skupšči-
ne.

Prvi stavek točke 8.2. se spremeni tako,
da glasi:

Uprava mora najkasneje do 30. junija
tekočega leta pripraviti in predložiti nadzor-
nemu svetu letno poročilo za preteklo leto.

8. Obravnava in sprejem sklepa o dolo-
čitvi višine sejnine za člane nadzornega sve-
ta.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave se sprejme naslednji sklep: članom
nadzornega sveta pripada za njihovo delo

sejnina v višini 15.000 SIT na sejo neto za
člana nadzornega sveta in 18.000 SIT neto
na sejo za predsednika nadzornega sveta.
Sejnine se usklajujejo z inflacijo od dneva
sprejema tega sklepa.

9. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog začasnega

nadzornega sveta se sprejme naslednji
sklep: razrešijo se člani začasnega nadzor-
nega sveta. Za člana nadzornega sveta se
imenujeta:

1. Zvezdan Žlebnik,
2. Bojan Banfi.

Skupščina je seznanjena, da je svet
delavcev imenoval v nadzorni svet Iztoka
Planinca.

Udeležba na skupščini in glasovanje
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničijo delničarji, nji-
hovi zastopniki in pooblaščenci, ki svojo
identiteto izkažejo z osebno izkaznico ali
drugo ustrezno javno listino s sliko ali z izpi-
som vpisa pravne osebe v register in ustrez-
nim pooblastilom.

Delovno gradivo pa bo po objavi sklica
skupščine na vpogled na sedežu družbe do
seje skupščine vsak delovni dan od 9. do
12. ure.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo skupščina ponovno zasedala
istega dne v istih prostorih, z istim dnevnim
redom, ob 13. uri. V tem primeru je skupšči-
na sklepčna ne glede na število prisotnih
delnic.

IMP Klima montaža, d.d.,
Ljubljana

uprava družbe

Ob-5821
Uprava družbe Avtotehna, d.d., na pod-

lagi 59. člena statuta družbe sklicuje

10. zasedanje skupščine
delničarjev delniške družbe Avtotehna,

d.d.,
ki bo v sredo, 23. septembra 1998 ob

14. uri, v prostorih Kulturnega doma Špan-
ski borci na Zaloški c. 61 v Ljubljani.

Dnevni red:
1. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
V delovno predsedstvo 10. zasedanja

skupščine delničarjev Avtotehne, d.d., se
izvolijo poleg Štefana Krajnca, ki je pred-
sednik po funkciji kot predsednik nadzorne-
ga sveta še:

– Saša Faganel Ilčenko – članica,
– Marjan Kolenbrand – član.
V verifikacijsko komisijo 10. zasedanja

skupščine delničarjev Avtotehne, d.d., se
izvolijo:

– Polona Križaj Krajnik – predsednica,
– Kapus Aleksander – član,
– Marjeta Frelih – članica.
2. Sprejem letnega poročila:
– poročilo uprave Avtotehne, d.d., o po-

slovanju družb skupine Avtotehna v letu
1997,

– mnenje nadzornega sveta Avtotehne,
d.d.,

– konsolidirani letni obračun družb sku-
pine Avtotehne za leto 1997.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo o poslovanju družb skupine Avtotehne v
letu 1997.

3. Sprejem sklepa o razporeditvi dobič-
ka.

Predlog sklepa:
Ugotovi se čisti dobiček družbe Avtoteh-

na, d.d., za poslovno leto 1997 v višini
346,960.284,65 SIT. Po izvršeni konsoli-
daciji znaša čisti dobiček družb skupine Av-
totehna (delež, ki pripada skupini Avtoteh-
na) 317,865.000 SIT.

Dobiček Avtotehne, d.d., iz leta 1997
ostane nerazporejen.

Iz nerazporejenega dobička preteklih let
se nameni za izplačilo dividende
203,524.000 SIT oziroma po 800 SIT bru-
to na delnico, za povečanje sklada lastnih
delnic 24,691.023,69 SIT, ter se izplača
nagrada članom nadzornega sveta in upra-
ve v skladu s statutom družbe.

4. Sprejem sklepa o povečanju sklada
lastnih delnic.

Predlog sklepa: sklad lastnih delnic se
poveča od 56,122.200 SIT na
152,000.000 SIT, in sicer iz presežka vpla-
čanega kapitala 4,059.054,07 SIT, iz pre-
sežka rezerv nad 10% predpisane višine od
osnovnega kapitala v višini 67,127.722,24
SIT in iz nerazporejenega dobička preteklih
let 24,691.023,69 SIT.

5. Izvolitev nadzornega sveta Avtotehne,
d.d.

Predlog sklepa: za člana nadzornega
sveta Avtotehne, d.d., izvoljena s strani del-
ničarjev, se izvolita Štefan Krajnc in Tomaž
Jančar.

6. Imenovanje pooblaščenega revizorja.
Predlog sklepa: za pooblaščenega revi-

zorja letnih računovodskih izkazov za leto
1998 se imenuje družba KPMG Slovenija,
d.o.o.

Gradivo s predlogi sklepov bo na vpo-
gled v tajništvu uprave družbe na Celovški
c. 175, od dneva objave sklica v Uradnem
listu RS dalje, vsak delovni dan med 8. in
14. uro.

Kolikor v napovedanem času skupščina
ne bo sklepčna v skladu s prvim odstavkom
61. člena statuta družbe, bo zasedanje
skupščine istega dne ob 15. uri, na istem
kraju, ko bo skupščina v skladu z drugim
odstavkom 61. člena statuta družbe veljav-
no sprejemala odločitve ne glede na število
prisotnih glasov.

Za izvajanje pravic na skupščini morajo
delničarji predložiti pred zasedanjem
skupščine originalno pooblastilo, ki ga prej-
mejo na svoj naslov po stanju v delniški
knjigi na dan objave sklica skupščine v Urad-
nem listu RS. Navedeno ne velja v primeru
organiziranega zbiranja pooblastil, za kate-
rega mora pooblaščenec predložiti doku-
mente v skladu z zakonom o prevzemih (Ur.
l. RS, št. 47/97). Podrobnejša navodila v
zvezi z udeležbo in zastopanjem na skupšči-
ni bodo navedena na obrazcu pooblastila.

Avtotehna, d.d., Ljubljana
predsednik uprave

Ob-5822
Vabilo delničarjem Finmedie, d.d., Ljub-

ljana, na

skupščino,

ki bo v sredo, 23. septembra 1998 ob
13. uri, v dvorani Zavoda za zdravstveno
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zavarovanje Slovenije, Ljubljana, Miklošiče-
va 24, Ljubljana.

Registracija udeležencev skupščine se
bo pričela 30 minut pred začetkom zaseda-
nja.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Volitve organov skupščine.
3. Pripojitev Finmedie, d.d., Ljubljana, k

DZS, d.d., Ljubljana.
3.a. Seznanitev skupščine z rezultati pri-

pojitvene revizije, ki jo je izdelala pooblašče-
na revizijska hiša P & S Revizija, d.o.o.,
Ljubljana, k pogodbi o pripojitvi družbe Fin-
media, d.d., Ljubljana, k DZS, d.d., Ljublja-
na.

3.b. Poročilo uprav družb o pripojitvi Fin-
medie, d.d., Ljubljana, k DZS, d.d., Ljublja-
na.

3.c. Sklep o pripojitvi Finmedie, d.d.,
Ljubljana, k DZS, d.d., Ljubljana.

3.d. Potrditev pogodbe o pripojitvi Fin-
medie, d.d., Ljubljana, k DZS, d.d., Ljublja-
na.

3.e. Imenovanje zastopnika za prejem
delnic.

4. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlogi sklepov
K 1. točki dnevnega reda: ugotovi se

sklepčnost skupščine.
K 2. točki dnevnega reda: izvolijo se

predsednik skupščine in dva preštevalca
glasov, seji bo prisostvoval vabljeni notar.

K 3. točki dnevnega reda:
3.a. Skupščina se seznani z rezultati pri-

pojitvene revizije, ki jo je izdelala pooblašče-
na revizorska hiša P & S Revizija, d.o.o.,
Ljubljana, k pogodbi o pripojitvi družbe Fin-
media, d.d., Ljubljana k DZS, d.d., Ljublja-
na.

3.b. Skupščina soglaša s poročilom
uprav o pripojtvi Finmedie, d.d., Ljubljana, k
DZS, d.d., Ljubljana, ki postane kot priloga
sestavni del tega sklepa.

3.c. Sklep o pripojitvi Finmedie, d.d.,
Ljubljana, k DZS, d.d., Ljubljana.

I. Finmedia, upravljanje, financiranje in
kapitalske naložbe, d.d., Šmartinska 152,
Ljubljana, se pripoji k DZS, založništvo in
trgovina, d.d., Mali trg 6, Ljubljana.

II. DZS, d.d., bo povečala svoj osnovni
kapital za največ 257,152.000 SIT in izdala
največ 257.152 delnic s pogojem, da bo-
sta skupščini DZS, d.d. in Finmedia, d.d.,
potrdili pripojitev Finmedie, d.d., k DZS,
d.d. V 10 dneh po prejemu obvestila Fin-
medie, d.d., o imenovanju zastopnika za
prejem delnic bo DZS, d.d., izdala nalog za
vpis delnic DZS, d.d.

III. Delnice DZS, d.d., ki bodo izdane za
namen pripojitve Finmedie, d.d., k DZS,
d.d., se izročijo tistim osebam, ki bodo na
osmi delovni dan po vpisu pripojitve pri prev-
zemni družbi vpisane kot lastniki delnic Fin-
medie, d.d., v centralnem registru nemate-
rializiranih vrednostnih papirjev pri klirinško
depotni družbi.

IV. Tistim osebam, ki izpolnjujejo pogoj iz
3. točke tega sklepa, se izročijo delnice DZS,
d.d., v takem razmerju, da za 3 delnice Fin-
medie, d.d., dobijo 16 delnic DZS, d.d.

V. Delnice DZS, d.d., ki jih osebe iz 3.
člena tega sklepa dobijo v zameno za delni-
ce Finmedie, d.d., so navadne, prosto pre-

nosljive delnice, se glasijo na ime in imajo
nominalno vrednost 1.000 SIT. Imetnikom
daje naslednje pravice:

– pravico do udeležbe pri upravljanju
družbe,

– pravico do dela dobička, namenjene-
ga za izplačilo dividend,

– pravico do ustreznega dela preostalega
premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe.

VI. Kolikor se izkaže, da ima oseba, ki
izpolnjuje pogoje iz 3. člena tega sklepa, v
lasti tako število delnic, da jih, glede na
razmerje iz 4. točke tega sklepa, ni mogoče
v celoti izplačati v delnicah DZS, d.d., se
razlika izplača v denarju. Razlika lahko zna-
ša eno tretjino vrednosti delnice DZS, d.d.,
kar znese 964,21 SIT ali dve tretjini vredno-
sti delnice DZS, d.d., kar znese 1.928,41
SIT. Noben posamezen delničar tako ne
more dobiti v denarju izplačano več kot
1.928,41 SIT. Vrednost delnice DZS, d.d.,
izhaja iz pogodbe o pripojitvi družbe Finme-
dia, d.d., k DZS, d.d.

VII. Delnice DZS, d.d. in denar, ki ga
delničarji Finmedie, d.d., pridobijo na pod-
lagi te pogodbe, se prenesejo v last posa-
meznega upravičenca preko zastopnika za
prejem delnic, ki ga imenuje skupščina Fin-
medie, d.d.

3.d. Potrdi se pogodba o pripojitvi druž-
be Finmedia, d.d., Ljubljana, k DZS, d.d.,
Ljubljana.

3.e. Za zastopnika za prejem delnic in
denarja po drugem odstavku 521. člena
zakona o gospodarskih družbah se imenuje
Klirinško depotna družba, d.d., Trg republi-
ke 3, Ljubljana.

K 4. točki dnevnega reda:
Ugotovi se, da s 30. 9. 1998 preneha

mandat naslednjim članom nadzornega sve-
ta: Jurij Detiček, Žiga Jelenec, Tomaž Je-
zerc, Mojmir Ocvirk, Jože Mermal, Anton
Mohorič in Tadej Počivavšek.

Imenuje se nove člane nadzornega sve-
ta: Jurij Detiček, Žiga Jelenec, Tomaž Je-
zerc, Mojmir Ocvirk, Jože Mermal, Anton
Mohorič in Tadej Počivavšek, ki nastopijo
mandat 30. 9. 1998.

Pravico udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo delničarji, ki bodo vpisani v
delniški knjigi na dan 18. 9. 1998 in bodo
ostali vpisani do konca zasedanja skupšči-
ne. Za uresničevanje glasovalnih pravic na
skupščini lahko pooblastite poslovno spo-
sobno fizično osebo ali borzno-posredniško
družbo, da vas zastopa na skupščini. Poob-
lastilo za zastopanje izpolnite in podpišite
na obrazcu, ki ga bo vaš pooblaščenec od-
dal pred sejo skupščine. Delničarje – prav-
ne osebe zastopa na skupščini zastopnik ali
pooblaščenec, ki se mora izkazati s poobla-
stilom za zastopanje.

Vse spremembe glede podatkov, ki se
vpisujejo v delniško knjigo (spremembe last-
ništva, davčno številko firme ali imena, se-
deža firme oziroma prebivališča, žiro raču-
na, občine bivanja...), obvezno pisno javite
na naslov: Centralna klirinško depotna druž-
ba, d.d., Ljubljana, Trg republike 3.

Gradivo v zvezi s predlaganim dnevnim
redom je na vpogled vsem delničarjem druž-
be v tajništvu, na sedežu družbe, vsak dan
med 9. in 12. uro.

Finmedia, d.d., Ljubljana
uprava

Št. 2488 Ob-5823
Na podlagi 17. člena statuta delniške

družbe Trgoavto – Trgovina, d.d., sklicuje
uprava

2. sejo skupščine
delniške družbe Trgoavto – Trgovina,

d.d.,
ki bo 25. 9. 1998 ob 13. uri, na sedežu

družbe v Kopru, Pristaniška 43/a in skupaj
z nadzornim svetom predlaga naslednji
dnevni red in sklepe skupščine:

1. Otvoritev skupščine, izvolitev delov-
nih organov in ugotovitev sklepčnosti.

Predlog sklepa: izvolijo se delovni orga-
ni skupščine, za predsednika se izvoli Orel
Rajmund, v komisijo za ugotavljanje sklepč-
nosti in štetje glasov se izvolijo: Falkner Ni-
ko, Hlaj Patricij in Raščan Veronika. Za no-
tarko se določi Nevenka Kovačič.

2. Sprejem letnega poročila za leto
1997 z revizijskim poročilom.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
mnenja nadzornega sveta se sprejme letno
poročilo družbe za leto 1997.

3. Delitev dobička za leto 1997.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

mnenja nadzornega sveta se dobiček v viši-
ni 68,746.862,10 SIT razporedi:

1. v višini 62,746.862,10 SIT v pro-
ste rezerve,

2. v višini 6,000.000 SIT za nagrade
upravi, vodilnim delavcem in članom nad-
zornega sveta.

Sklep o razporeditvi sredstev med upra-
vičence iz 2. točke sprejme nadzorni svet.

Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov
je na vpogled vsem delničarjem v splošnem
sektorju, na sedežu družbe.

Udeležba na skupščini
Seje skupščine se lahko udeležijo imet-

niki delnic, ki so dne 22. 9. 1998 vpisani v
delniški knjigi pri Klirinško depotni družbi
sami ali po svojih pooblaščencih oziroma
zakonitih zastopnikih. Delničarji oziroma
pooblaščenci, ki se bodo udeležili skupšči-
ne, morajo predhodno pisno prijaviti ude-
ležbo, najpozneje tri dni pred zasedanjem
skupščine, v splošnem sektorju, na sedežu
družbe.

Pooblaščenci morajo hkrati s prijavo po-
slati tudi pisna pooblastila.

Sklepi se sprejmejo z navadno večino
oddanih glasov.

Ponovno zasedanje
Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepč-

na, se ponovi istega dne ob 13.30, v istih
prostorih. Skupščina bo takrat veljavno od-
ločala ne glede na višino zastopanega kapi-
tala.

Trgoavto, d.d., Koper
uprava družbe

Ob-5861
Na podlagi 6.2. točke statuta delniške

družbe SP Polskava, stavbno pohištvo, d.d.,
Spodnja Polskava, uprava vabi delničarje na

2. sejo skupščine
delniške družbe SP Polskava, stavbno

pohištvo, d.d.,
ki bo v torek, 29. septembra 1998, ob

15. uri na sedežu družbe v Spodnji Polska-
vi, z naslednjim dnevnim redom:
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1. Otvoritev skupščine delniške družbe,
ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih te-
les skupščine in sprejem predlaganega
dnevnega reda.

Predlog sklepa: za predsednika skupšči-
ne se imenuje Adi Zunec, za preštevalca
glasov Katica Hrastnik in Dragica Sirc.
Sprejme se predlagani dnevni red. Skupšči-
ni bo prisostvovala vabljena notarka Sonja
Kralj iz Slovenj Gradca.

2. Obravnava in sprejem poslovnega po-
ročila za leto 1997 SP Polskava stavbno
pohištvo d.d.

Predlog sklepa: sprejme se revidirano
poslovno poročilo za leto 1997.

3. Delitev dobička družbe SP Polskava
stavbno pohištvo, d.d., iz 1993, 1994,
1995, 1996 in 1997 leta.

Predlog sklepa: na predlog uprave se
sprejme predlagana delitev dobička. Dobi-
ček iz leta 1993 v višini 1,999.000 SIT se
razporedi za izplačilo dividend v višini 50
SIT, bruto po delnici, ostanek dobička iz
leta 1993 s pripadajočo revalorizacijo se
razporedi v rezerve. Dobiček iz leta 1994,
1995, 1996 in 1997 leta v skupni višini
24,553.036,14 SIT s pripadajočo revalori-
zacijo ostane nerazporejen. Dividende bo-
do izplačane najkasneje do 20. 12. 1998
vsem delničarjem, ki so na dan seje skupšči-
ne vpisani v delniško knjigo.

4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
1998.

Predlog sklepa: na predlog uprave se za
revizorja družbe za poslovno leto 1998 ime-
nuje revizijska družba Valuta, Družba za re-
vizijo, d.o.o., Strossmayerjeva 13, Maribor.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.

Pooblastilo mora biti pisno, sestavljeno
skladno z določbami zakona o prevzemih in
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno v tajništvu uprave na sedežu druž-
be. Pooblastilo mora biti dostavljeno najka-
sneje 3 dni pred začetkom skupščine v taj-
ništvu uprave na sedežu družbe.

Pravico udeležbe na skupščini in uresni-
čevanje glasovalne pravice na skupščini
imajo le delničarji, njihovi zastopniki in poob-
laščenci, ki bodo najkasneje 3 dni pred se-
jo skupščine v tajništvu uprave na sedežu
družbe pisno prijavili svojo udeležbo in ki so
vpisani v delniško knjigo pri Klirinško depot-
ni družbi na dan 26. 9. 1998.

Vljudno prosimo udeležence, da se pri-
javijo v sprejemni pisarni skupščine eno uro
pred začetkom zasedanja, kjer bodo s pod-
pisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli
gradivo, potrebno za glasovanje.

Gradivo za posamezne točke dnevnega
reda sklicane skupščine je na vpogled vsem
delničarjem v tajništvu uprave na sedežu
družbe, in sicer vsak delovni dan od 9. do
12. ure v času od dneva objave tega sklica
do vključno dneva zasedanja skupščine.

V primeru, da ob napovedani uri skupšči-
na ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
skupščine istega dne ob 16. uri, z istim
dnevnim redom, v istih prostorih. Skupšči-
na bo takrat ponovno odločala ne glede na
višino zastopanega kapitala.

SP Polskava, stavbno pohištvo, d.d.,
uprava

Ob-5862
Na podlagi 7. člena statuta Unitex trgovi-

na, d.d., Ljubljana, Dunajska 51, in zakona
o gospodarskih družbah začasna uprava –
direktor sklicuje

1. skupščino
delniške družbe Unitex, d.d., Ljubljana,

ki bo v torek, 22. 9. 1998, ob 12. uri v
prostorih družbe Unitex, d.d., na Dunajski
51 v Ljubljani.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotavljanje

sklepčnosti, izvolitev delovnih teles in potr-
ditev dnevnega reda skupščine.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in nadzornega sveta se ugotovi
sklepčnost, izvoli predsednika skupščine,
preštevalce glasov in zapisnikarja.

Seji bo prisostvoval vabljeni notar.
Potrdi se predlagani dnevni red.
2. Seznanitev s poročilom o poteku last-

ninske preobrazbe podjetja.
Predlog sklepa: na predlog začasne

uprave in nadzornega sveta se skupščina
seznani s poročilom uprave o poteku last-
ninske preobrazbe podjetja v predlaganem
besedilu.

3. Seznanitev o poslovanju po letih za
obdobje 1993 do 1996.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in nadzornega sveta se skupščina
seznani s že sprejetimi letnimi poročili (za-
ključni računi in poslovna poročila) za ob-
dobje od leta ¸1993 do 1996.

4. Sprejem letnega poročila o poslova-
nju za leto 1997.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in nadzornega sveta sprejme
skupščina letno poročilo uprave o poslova-
nju za leto 1997 z mnenjem nadzornega
sveta in mnenjem revizorja v predloženem
besedilu.

Na predlog začasne uprave in nadzorne-
ga sveta sprejme skupščina sklep o pokri-
vanju ugotovljene izgube po letih za obodb-
je od leta 1993 do 1997 delno iz rezerv in
delno v petletnem zakonskem roku.

5. Razrešitev začasnega nadzornega
sveta in izvolitev članov nadzornega sveta.

Predlog sklepa: na predlog začasnega sve-
ta skupščina ugotavlja, da je članom nadzor-
nega sveta prenehal mandat, zato jih razreši.

Skupščina sklene, da se za člane nad-
zornega sveta – predstavnike delničarjev iz-
volijo:

1. Danilo Škoflek, dipl. inž.
2. Mateja Primc, dipl. ek.

Skupščina se seznani, da je bil za člana
nadzornega sveta predstavnika delavcev iz-
voljen:

3. Andrej Maher, dipl. ek.
6. Imenovane revizorja.
Predlog sklepa: na predlog začasnega

nadzornega sveta se za pooblaščeno revi-
zijsko družbo imenuje Constantia, MT&D,
d.o.o., Ljubljana, Vilharjeva 27.

7. Določitev nagrad članom nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in nadzornega sveta se sprejme
sklep o določitvi nagrade za člane nadzor-
nega sveta.

Predsedniku nadzornega sveta pripada
sejnina v znesku 30.000 SIT neto, članom

nadzornega sveta pa sejnina v znesku
25.000 SIT neto.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
zakoniti zastopniki delničarjev in njihovi
pooblaščenci. Pooblastilo mora biti pisno in
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.

Pravico do udeležbe na skupščini in gla-
sovalno pravico lahko uresničujejo delničar-
ji, zakoniti zastopniki delničarjev in njihovi
pooblaščenci, ki se bodo pisno prijavili
osebno ali s priporočeno pošiljko najkasne-
je 3 dni pred sejo skupščine.

Udeležence prosimo, da pridejo na
skupščino pol ure pred začetkom zaseda-
nja, da bodo s podpisom potrdili svojo pri-
sotnost in prevzeli gradivo, potrebno za gla-
sovanje.

Delničarji, zakoniti zastopniki delničarjev
in njihovi pooblaščenci so se ob prijavi po
potrebi dolžni izkazati z osebnim dokumen-
tom.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
k posameznim točkam dnevnega reda je na
vpogled v tajništvu družbe vsak delovni dan
od 10. do 12. ure od dneva objave dnevne-
ga reda do vključno dneva zasedanja
skupščine.

Delničarje prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo začasni
upravi v sedmih dneh po objavi tega sklica.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 13. uri; v tem primeru bo skupščina
sklepčna ne glede na večino zastopanega
kapitala.

Unitex, d.d., trgovina, Ljubljana
začasna uprava – direktor

Ob-5819
Uprava Loške komunale, d.d., Škofja Lo-

ka, skladno z 20. členom statuta sklicuje in
vabi delničarje na

1. izredno skupščino
delniške družbe Loška komunala,

oskrba z vodo in plinom, d.d., Škofja
Loka, Kidričeva c. 43 A

ki bo v ponedeljek 21. 9. 1998 ob 10.
uri v poslovni stavbi Loške komunale, d.d.,
Kidričeva c. 43 A, Škofja Loka, z nasled-
njim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.

2. Izvolitev delovnih teles.
Predlogi sklepov
– izvolijo se predlagani predsednik

skupščine in dva preštevalca glasov,
–za sestavo notarskega zapisnika se

imenuje predlagani notar.
3. Sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani

dnevni red.
4. Delitev dobička.
Predlog sklepa: sprejme se predlagana

delitev dobička.
5. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: oblikuje se sklad lastnih

delnic, kot izhaja iz pisnega predloga.
Zasedanja skupščine se lahko udeleži-

jo imetniki imenskih delnic, ki so kot delni-
čarji vpisani v delniško knjigo oziroma pri
KDD najmanj 3 dni pred zasedanjem
skupščine.
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Seznam delničarejv je na vpogled vsake-
mu delničarju dva delovna dneva pred zase-
danjem skupščine na sedežu družbe od
7. do 13. ure.

Delničarji uresničujejo svoje pravice na
skupščini osebno ali po svojih pooblaščen-
cih oziroma zastopnikih.

Pooblaščenci morajo predložiti pisna
pooblastila skladna z veljavno zakonodajo.

Vsaka navadna imenska delnica ima en
glas.

Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov
so na vpogled vsem delničarjem pri pravnici
Gabrovi vsak dan od 7. do 13. ure.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo po-
novno zasedanje istega dne t.j. 21. 9. 1998
ob 10.30 v istem prostoru.

Skupščina bo takrat veljavno odločala,
ne glede na višino zastopanega kapitala.

Loška komunala, d.d.,
Škofja Loka uprava družbe

Popravek
V objavi sklica redne skupščine delniške

družbe Kompas Holidays, turistično podjetje
d.d., Slovenska cesta 36, Ljubljana,
objavljeni v Uradnem listu RS, št. 54 z dne
31. 7. 1998, Ob-5199, se spremeni:

Gradivo za skupščino bo delničarjem na
vpogled na sedežu družbe od 24. 8. 1998
dalje vsak delovni dan med 12. in 14. uro.

Uredništvo

Objave
po 42. členu zakona

o javnih glasilih

Ob-5897
Ime javnega glasila: Motorevija.
Izdajatelj: Avto-moto zveza Slovenije.
Viri financiranja: članarina in oglasi.
Lastništvo: 100% lastnik revije je Avto-mo-

to zveza Slovenije, Dunajska 128, Ljubljana.
Organ upravljanja: predsedstvo Avto-mo-

to zveze Slovenije.

Ob-5898
Ime javnega glasila: Gorenjska televizi-

ja Tele-TV Kranj.
Viri financiranja: prihodki iz poslovanja.
Izdajatelj: Tele-TV komunikacijski engi-

neering, d.o.o., Kranj, Nikole Tesle 2, Kranj.
Lastniki z več kot 10% kapitala oziroma

upravljalskih pravic: Iztok Škofic, Golniška
c. 113, Kranj.

Organ upravljanja – direktor: Iztok Škofic.
V. d. odgovornega urednika: Suzana

Podgoršek-Kovačič.
Predsednik nadzornega sveta: Peter

Orehar.

Ob-5911
Ime glasila: RADIO CITY.
Ime izdajatelja: M. H., d.o.o., Slovenska

20, Maribor.
Viri financiranja: trženje komercialnih og-

lasov.
Firma in sedež pravne osebe, ki ima v

lasti več kot 10% kapitala oziroma nad 10%
upravljalskih pravic: M. H., d.o.o., Sloven-
ska 20, Maribor.

Ime in priimek članov organa upravljanja
oziroma uprave in nadzornega sveta izdaja-
telja javnega glasila: Miroslav Hoelbl, Varlo-
vo naselje 7, Maribor.

Ob-5912
Ime glasila: RADIO TARTINI.
Imetniki deležev nad 10%: Ivo Šuto, Trg

1. maja 3, Piran, Žiga Šuto, Trg 1. maja 3,
Piran, Traffic Design, Velika čolnarska 15,
Ljubljana, Matija Zajec, Preradovičeva ulica
8, Ljubljana.

Viri financiranja: sponzorstva, dotacije,
lasten epp, produkcija, založništvo...

Razne objave

Št. 284/98 Ob-5900
Obrtna zbornica Slovenije preklicuje li-

cenco: serijska številka: OZS 0002734, iz-
dana dne 13. 11. 1998, številka:
002680/3067-ZR/1997, lastnik: Škofic
Andrej, Trstenik 32, 4204 Golnik.

Ob-5901
Assistance Coris, d.o.o., Ljubljana, pre-

klicuje police zdravstvenega zavarovanja
Coris: od št. 0044351–0044380 (30 kom-
pletov polic), 0043444, 0043445,
0043454, 0043458, 0043480, skupaj 35
kompletov polic.

Ob-5902
KPL – gradnje, rast, inženiring, družba

za projektiranje, gradnjo in vzdrževanje cest
ter zelenih površin, d.d., Tbilisijska 61, Ljub-
ljana, preklicuje štampiljko velikosti 5 × 1,8
cm, z vsebino: 26 + logotip (KPL –
GRADNJE, RAST, INŽENIRING, d.d., Tbili-
sijska 61, 1000 Ljubljana).

Ob-5913
Marijan Rabič preklicuje žig Inženirske

zbornice Slovenije. Izgubljeni žig je bil okro-
gel, v sredini je imel napis IZS in pod tem
Ljubljana. Na obodu žiga je bilo izpisano
ime v celoti – INŽENIRSKA ZBORNICA
SLOVENIJE. Imel je številko 1.

Club Paladij -bife, Dolenjska cesta 11,
Ljubljana, preklicuje original priglasitveni list,
opravilna št. 28-1026/94. s-59147

Ganin Afrim, Mariborska 18, Selnica ob
Dravi, preklicuje priglasitveni list, opravilna
št. 064-2082/94. m-1467

Knuplež Elizabeta, Močna 10, Pernica,
preklicuje priglasitveni list, opravilna št.
21-0367/95. m-1503

Kralja Jolanda, Koroška 104, Maribor,
preklicuje priglasitveni list, opravilna št.
068/0600/96. m-1465

Kristina-Kralj Sandra, Plevančeva 31,
Ljubljana, preklicuje štampiljko z napisom
KRISTINA Trgovina na debelo in drobno
Sandra Kralj s.p. Plevančeva 31, 1000 Ljub-
ljana. s-59309

Novak Ludvik, Dolenja vas 10, Otočec,
preklicuje duplikat priglasitvenega lista,
opravilna št. 038/0990-94. g-59102

Sklad kmetijskih zemljišč RS, Dunajska
58, Ljubljana, preklicuje štampiljko okrogle
oblike premera 3 cm z napisom Sklad kme-
tijskih zemljišč in gozdov Republike Slove-
nije Ljubljana, št. 1. s-59153

Turner Kosta, Kamniška ul. 50, Maribor,
preklicuje priglasitveni list, opravilna št.
064/2953. m-1422

Izgubljene listine
preklicujejo

Potne listine in osebne izkaznice

Ajdinovič Edin, Cesta železarjev 34, Je-
senice, potni list št. AA 196858. p-59174

Arnuš Albina, Klinetova 8, Maribor, pot-
ni list št. AA 809781. p-59024

Baltić Besim, Vevška 46, Ljubljana, pot-
ni list št. AA 274755. s-59234

Bavec Branka, Puterlejeva 51, Ljublja-
na, potni list št. BA 636102. s-59314

Bavec Jasna, Rožna dolina c. X/17,
Ljubljana, potni list št. BA 589481. s-59315

Bavčer Natalija, Šmartinska 7, Ljublja-
na, potni list št. BA 313109. s-59026

Bašić Sedina, Ulica Matije Tomca 2,
Domžale, potni list št. BA 366103. s-59156

Bolfek Ivan, Kresnica 31 a, Šentilj, pot-
ni list št. AG 15672. m-1520

Brvar Alojz Leopold, Ul.Sallaumine 10/
A, Trbovlje, potni list št. AA 67800.
s-59226

Ceraj Ema, Prekorje 58, Celje, potni list
št. BA 358745. p-59050

Cerar Dušan, Študlajnska 31, Domžale,
potni list št. AA 961918. s-59033

Cuznar Nina, Puharjeva 5, Ljubljana,
potni list št. BA 102149. s-59246

Čebulj Kokl Klementina, Šmartno 42,
Šmartno pod Šmarno goro, potni list št. BA
664210. s-59235

Čičigoj Jadran, Cankarjeva 54, Nova
Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI
8313. g-59100

Debevec Ivan, Slamnikarska 4, Mengeš,
potni list št. BA 174771. s-59030

Delić Džengis, Jakopičeva ul. 13, Kam-
nik, potni list št. BA 270959. s-59195

Delić Edisa, Tekavčeva 14, Šoštanj, pot-
ni list št. BA 495674. p-59025

Dizdarević Mustafa, Moškričeva 32, Ljub-
ljana, potni list št. AA 303126. s-59229

Dobaj Karmen, Matije Blejca 2, Kam-
nik, potni list št. AA 294607. s-59257

Drobnič Marija, Moškričeva 8, Ljublja-
na, potni list št. BA 67014. s-59041

Dumanič Anamarija, Jadranska c. 66 a,
Ankaran, potni list št. BA 574477. g-59150

Fabjančič Alenka, Ižanska 167, Ljublja-
na, potni list št. BA 589499. s-59149

Fajdiga Brigita, Klunova ulica 18, Ljub-
ljana, potni list št. BA 589255. s-59050

Flis Veljko, Stranska ulica 7, Domžale,
potni list št. AA 035922. s-59231

Fujan Tomaž, Valburga 46A, Smlednik,
potni list št. AA 291604. s-60027
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Gabron Valbonnia, Herbesteionova 14,
Ljubljana, potni list št. BA 455763. s-59316

Golob Martin, Sajovčeva 5, Ljubljana,
potni list št. BA 557267. s-59062

Gorenc Tina, Kunaverjeva ulica 6, Ljub-
ljana, potni list št. BA 662629. s-59241

Gregorič Bruno, Kidričeva 25/A, Nova
Gorica, maloobmejno prepustnico št. AI
97229. p-59031

Gregorič Zdenka, Kidričeva 25/A, Nova
Gorica, maloobmejno prepustnico št. AI
96303. p-59032

Hribar Gabrijela, Smrtnikova 3, Ljublja-
na, potni list št. AA 595974. s-59042

Hribar Zdenka, Ul. Mirka Jurce 8, Ljub-
ljana, potni list št. BA 15557. s-59003

Jager Beba, Cesta na Dobrovo 27,
Celje, potni list št. BA 595856. s-60014

Jakša Stanko, Oskoršnica 5, Črnomelj,
potni list št. AA 552023. p-59087

Jakše Tomaž, Sojerjeva 52, Ljubljana,
potni list št. BA 248137. s-59148

Janković Ljubisav, Planina 23, Kranj, pot-
ni list št. BA 718031. s-59243

Jankovič Nadja, Ziherlova 4, Ljubljana,
potni list št. BA 479084. s-59291

Kadragić Samir, Kajuhova 4, Črnomelj,
potni list št. BA 263517. p-59008

Kadunc Tomaž, Peske 3, Trzin, potni list
št. BA 716483. s-59162

Keber Boris, Podpeca 71, Črna na Ko-
roškem, potni list št. BA 073070. p-59168

Kelemen Aleksandra, Tugomerjeva 2,
Ljubljana, potni list št. AA 978234. g-59072

Knafelj Ivor, Kocljevo naselje 1, Beltinci,
potni list št. BA 669005. p-59021

Kodrič Iztok, Ul. Vinka Vodopivca 152,
Nova Gorica, potni list št. BA 149557.
g-59305

Kolarič Samo, Prvomajska 18, Murska
Sobota, potni list št. AA 106354. p-59009

Kontrec Miljenko, Čebelarja Močnika
12, Miklavž, potni list št. AA 611492.
p-59030

Koren Mateja, Cesta Proletarskih brigad
62, Maribor, potni list št. BA 695462.
p-59119

Kovačič Marjana, Podlubnik 272, Škofja
Loka, potni list št. AA 54425. s-59295

Krajšek Vili, Škofja vas 63, Škofja vas,
potni list št. AA 564786. p-59086

Kramar Dušan, Ul. Marija Kogoja 28,
Nova Gorica, potni list št. AA 161561.
g-59290

Lalić Ismeta, Kopališka 21, Škofja Loka,
potni list št. BA 414821. s-59244

Levičar Tatjana, Rusjanov trg 3, Ljublja-
na, potni list št. AA 979225. s-59114

Likar Tea, Brunov drevored 26, Tolmin,
potni list št. BA 519685. g-59097

Lužaić Milan, Pot k Savi 29, Ljubljana,
potni list št. AA 63815. s-59236

Ludvik Barbara, Sabinijeva 1, Koper, pot-
ni list št. AA 179429. g-59222

Maksimovič Velibor, Grajzarjeva 28,
Ljubljana, potni list št. AA 460025. s-59055

Marinšek Miha, Gregorčičeva 33, Ma-
ribor, potni list št. BA 674587. p-59172

Maselj Ivanka, Levstikova 32, Domžale,
potni list št. AA 87634. s-59159

Maselj Peter, Levstikova 32, Domžale,
potni list št. AA 87611. s-59160

Matičič Marko, Cesta na Ozare 8, Ljub-
ljana, potni list št. AA 248114. s-59015

Maver Helena, Zavrti 39, Mengeš, potni
list št. AA 034577. s-59044

Maver Špela, Zavrti 39, Mengeš, potni
list št. BA 686250. s-59043

Mitrović Srdžan, Ul. Gradnikove brigade
17, Vipava, potni list št. AA 428606. g-59224

Moškun Zlata, Povšetova 104/D, Ljub-
ljana, potni list št. AA 456710. s-59002

Ovčak Jože, Gerbičeva 31, Ljubljana,
potni list št. AA 303090. s-59213

Ovčak Zdenka, Gerbičeva 31, Ljubljana,
potni list št. AA 303088. s-59212

Pak Anton, Grajska c. 4, Mengeš, potni
list št. BA 174596. s-59249

Pavlica Tadej, Vodnikova 42, Dornberk,
potni list št. BA 43121. g-59095

Pavlovič Verica, Depača vas 49, Domža-
le, potni list št. BA 366146. s-59175

Peternelj Radivoj, Zakriž 4, Idrija, potni
list št. AA 523527. p-59023

Petrovčič Lučana, Orehovlje 34, Miren,
maloobmejno prepustnico, št. AI 05630.
g-59094

Pivk Milan, Virmaše 83, Škofja Loka, pot-
ni list št. BA 254691. s-59294

Planinc Ana, 1. maja 1, Metlika, potni list
št. AA 339656. g-59308

Podgoršek Marijan, Trdinova 10, Kam-
nik, potni list št. BA 220142. s-59227

Polak Mihael, Polica 2 A, Naklo, potni
list št. AA 925501. s-59168

Pongrac Vladimir, Koroškega bataljona
13, Ljubljana, potni list št. AA 878400,izda-
la UE Ljubljana. s-59176

Počivavšek Matjaž, Na delih 7, Ljublja-
na, potni list št. AA 316095. s-59163

Prešeren Matjaž, Ul. Padlih borcev 24,
Šempeter pri G., potni list št. AA 96208.
g-59223

Reberšak Milan, Šempeter v Sav. dolini
292, Šempeter v Sav. dolini, potni list št. AA
150235. p-59006

Regancin Goran, Cesta zmage 14, Za-
gorje, potni list št. BA 532040. p-59121

Rijavec Vanja, Gradnikove brigade 9,
Nova Gorica, maloobmejno prepustnico, št.
AI 64843. g-59304

Rok Leon, Ul. 30. divizije 19 B, Nova
Gorica, potni list št. AA 0095953. g-59045

Sečkar Metka, Krivec 80, Ljubljana, pot-
ni list št. BA 379027. s-59238

Skubic Igor, Kunaverjeva ulica 14, Ljub-
ljana, potni list št. AA 768412. s-59174

Stanič Helena, Bodrež 28, Kanal, pre-
klic potnega lista, objavljeno v UL RS, št.
44/98. g-59092

Stanič Helena, Bodrež 28, Kanal, pre-
klic prepustnice, objavljeno v UL RS, št.
44/98. g-59093

Strah Samo, Štantetova 20, Maribor,
potni list št. BA 294125. p-59115

Suaša Anton, Karteljevo 5, Novo mesto,
potni list št. BA 471986. s-59201

Suhadolnik Milenka, Selnica ob Muri
107 c, Ceršak, potni list št. AA 250529.
m-1522

Šafarič Darka, Berkovci 9, Ljutomer, pot-
ni list št. BA 709909. p-59007

Šajbler Jožef, Vas 35, Radlje ob Dravi,
potni list št. BA 50546. p-59089

Šešerko Boštjan, Ul. Bratov Učakar 122,
Ljubljana, potni list št. BA 110932. s-59005

Šonaja Lidija, Trg Slavka Osterca 6, Ver-
žej, preklic potnega lista, objavljen v UL RS,
št. 52/98. p-59155

Šoštarič Daniel, Trubarjeva ul. 26, Mur-
ska Sobota, potni list št. AA 701194.
p-59011

Šplajt Jože, Cankarjeva 13, Celje, potni
list št. AA 565292. p-59088

Štrumbelj Primož, Vrhovci c. 3/3, Ljub-
ljana, potni list št. BA 666072. s-59242

Šukurica Damir, Preglov trg 1, Ljubljana,
potni list št. BA 814410. s-59220

Šukurica Salem, Preglov trg 1, Ljublja-
na, potni list št. BA 521053. s-59221

Šuligoj Maja, Mački 4, Rob na Dolenj-
skem, potni list št. BA 708352. s-59157

Talič Elvedin, Rusjanov trg 3, Ljubljana,
potni list št. BA 334958, izdala UE Ljublja-
na. s-57103

Tomičič David, Zg. Škofije 72, Koper,
potni list št. BA 403422. g-59302

Tomovič Dušanka, Koželjeva 8/A, Ljub-
ljana, potni list št. BA 799675. s-59185

Tomšič Nadja, Perovo 16 B, Kamnik,
potni list št. AA 814459. s-59307

Trškan Zlatka, Podgorje 30 E, Kamnik,
potni list št. BA 000062920. s-59125

Tukič Edhem, Hladilniška pot 26 a, Ljub-
ljana, potni list št. AA 593541, izdala UE
Ljubljana. s-59104

Venta Danijel, Sp. Velka 2 a, Maribor,
potni list št. BA 210880. m-1528

Vižintin Čargo Aljoša, Banjšice 28, Kal
nad Kanalom, potni list št. BA 463084.
s-59155

Vodopivec Adrijana, Opatje selo 2 F, Mi-
ren, potni list št. AA 983045. p-59015

Vodopivec Kristina, Opatje selo 2/F, Mi-
ren, potni list št. AA 983046. p-59016

Vodopivec Sašo, Opatje selo 2 F, Mi-
ren, potni list št. AA 982961. p-59017

Vuković Ivo, Gradnikova c. 62, Radovlji-
ca, potni list št. AA 0173633. g-59091

Vuković Milva, Prešernova cesta 8, Izo-
la, potni list št. AA 503240. p-59002

Zadnikar Filip, Deteljica 6, Tržič, potni
list št. AA 190082. p-59125

Zakrajšek Jože, Mački 4, Rob na Do-
lenjskem, potni list št. BA 708341. s-59158

Zerezghi Habtemariam, Ul. Gradnikove
brigade 39, Nova Gorica, maloobmejno pre-
pustnico, št. AI 83825. g-59303

Živec Ivan, Šempas 25, Šempas, potni
list št. AA 779611. g-59096
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Druge listine

Adanič Marjan, Rihtarovci 19, Radenci,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 13056.
g-59263

Ajdnik Kristjan, Zbelovo 35 a, Loče pri
Poljčanah, spričevalo 2. letnika Srednje ži-
vilske šole Maribor, šolsko leto 1994/95.
m-1516

Antaver Gregor, Pod klancem 21, Lim-
buš, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
86912. m-1475

Ašenberger Matej, Železno 5/A, Žalec,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S
1005778. p-59175

Aškerc Matjaž, Ustje 23, Šmartno pri Li-
tiji, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št. S
108507. s-59107

Bajrović Iso, Ul. Gorenjskega odreda 2,
Kranj, diplomo Frizerske šole v kraju Zve-
čan, izdana leta 1965. s-59210

Balažič Gabrijela, Savska c. 2, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1224100, št. reg. 49373, izdala UE Kranj.
g-59017

Barbič Gorazd, Bratovševa ploščad
17, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 849900, št. reg. 167345.
s-59313

Baš Jože, Belca 20 A, Mojstrana, voz-
niško dovoljenje, kat. BCGH, št. S 301735.
s-59292

Beganovič Hašim, Cankarjeva 14, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH.
g-59078

Bem Saša, Pot Ilegalcev 1, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 620131, izdala Za-
varovalnica Tilia. s-59111

Berger Biserka, Pod Ostrim vrhom 1 a,
Trbovlje, diplomo Fakultete za elektrotehni-
ko, izdana leta 1986. s-59031

Bigec Dušan, Dogoška c. 164, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 36666.
m-1446

Bislimaj Fatmir, Linhartova 35, Ljublja-
na, osebno delovno dovoljenje, št.
0424475565, izdano leta 1998, na ime
Bislimaj Jetmir. s-59144

Blažič Sandra, Ljubljanska 86 b, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
88189. m-1478

Bleiweis Trsteniški Jorg, Rjava cesta 16,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 767608, št. reg. 84592. s-59192

Bleiweis Trsteniški Jorg, Rjava cesta 16,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. ADR
508368. s-59193

Bole Tina, Kidričeva 16, Ajdovščina, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1236008.
g-59130

Bolfek Ivan, Kresnica 31 a, Šentilj, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 3785.
m-1519

Brecl Iztok, Zadobrova 14, Škofja vas,
vozniško dovoljenje, št. 31623. p-59003

Brelih Bernarda, Gradnikova 83, Radov-
ljica, spričevalo 1., 2., 3. letnika in spriče-

valo o zaključnem izpitu Srednje trgovske
šole v Kranju. m-1447

Brezočnik Simona, Šolska ulica 14, Lo-
vrenc/Pohorje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 6850. m-1450

Bucik Irena, M. Štrukelj 9, Solkan, voz-
niško dovoljenje. g-59272

Ceraj Ema, Prekorje 58, Celje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 19460. p-59049

Cerar Aleš Matija, Mošnje 54, Radovlji-
ca, spričevalo OŠ Antona Tomaža Linharta
v Radovljici. s-59254

Cerkvenik Matjaž, Laze pri Dolskem 6,
Dol pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 1012415, št. reg. 125401.
g-59011

Cerovšek Mojca, Toneta Melive 2, Slo-
venske Konjice, potrdilo o usposobljenosti
za trg. poslovodjo, št. 1601-2039/94, iz-
dano leta 1994. g-59024

Cigoj Primož, Valantičevo 11 A, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
778542, št. reg. 22627, izdala UE Novo
mesto. g-59286

Cimperšek Milan, Frenkova 124, Pobe-
gi, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolnov, št. 02/13-4402/16. g-59020

Ciuha Marko, Gregorčičeva 18, Domža-
le, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
700991, št. reg. 28805. s-59099

Colja Marvin, Preserje 4 B, Branik, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH. g-59187

Ćorić Aleksander, Knafljev trg 5, Ribni-
ca, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 7882.
s-59293

Čakš Iztok, Bratov Greif 36, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 114302.
m-1469

Časar Zora, Lackova c. 42 a, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 4840.
m-1423

Čemažar Srečko, Lukovica 24 b, Luko-
vica, osebno izkaznico, št. 9573. s-59038

Černe Ivan, Miren 142 D, Miren, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 23329.
g-59116

Černenšek Marta, Zrkovci 89, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 91994.
m-1494

Čičigoj Jadran, Cankarjeva 54, Nova Go-
rica, vozniško dovoljenje, kat. BGH.
g-59076

Dagarin Breda, Jama 50, Mavčiče, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1055916,
št. reg. 45945, izdala UE Kranj. g-59260

David Aleksandra, Portorož, vozniško do-
voljenje, kat. BGH, št. 16967. g-59124

Derlink Gregor, Osojnik 1, Železniki, de-
lovno knjižico. s-59184

Dečman Zdenka, Savlje 52, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
292845, št. reg. 100547. s-59151

Djordjević Duško, Ulica Angelce Ocep-
kove 15, Ljubljana, vozno karto, št. 358 s
100 procentnim popustom. s-59049

Djordjević Duško, Ulica Angelce Ocep-
kove 15, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.

ABGH, št. 3955, S 1076473, izdala UE
Ljubljana. s-59136

Dobaj Melita, Srednje 4, Kamnica, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 87192.
m-1495

Dodič Marko, Kalce 4, Logatec, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 472309,
št. reg. 3572. s-59039

Dolanc Elizabeta, Dobovec 245, Dobo-
vec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
4770. g-59133

Dolenc Marko, Gabrovo 5, Škofja Loka,
listino. g-59034

Dolinar Matjaž, Brode 16 A, Škofja Lo-
ka, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 24136.
s-59318

Draksler Milan, Mavčiče 96, Mavčiče,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
272660, št. reg. 5768, izdala UE Kranj.
g-59289

Drame Anton, Titova 33, Slovenska Bi-
strica, potrdilo o usposobljenosti za vodite-
lja čolnov, št. 02/13-3101/95. m-1483

Duša Vajsa, Trg generala Maistra 3, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
3087. m-1444

Ejupi Majda, Nadgoriška cesta 80, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
168838, št. reg. 85449. s-59036

Erman Gregor, Cesta na Ježah 30, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S23523, št. reg. 171217. s-59108

Fabjančič Alenka, Ižanska cesta 167,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1164970, št. reg. 218552. s-59117

Fejzula Robert, Cesta dveh cesarjev
370, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 585282, št. reg. 193541.
s-59172

Ferenc Srečko, Osterčeva 2, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
873375. m-1501

Ferlež Maja, Zakova 10, Kamnik, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 20088.
g-59132

Fetahi Šefcet, Šarhova 58, Maribor, de-
lovno knjižico, št. 3741. m-1463

Fideršek Bogdan, Gosposvetska 51,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
94958. m-1429

Flis Matic, Groharjeva ulica 7, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 18072,
izdala UE Kamnik. s-5920

Fortunat Bernarda, Modrejce 32, Most
na Soči, vozniško dovoljenje, št. S
000793703, izdala UE Tolmin. g-59014

Fortunat Sebastjan, Volče 18/a, Tolmin,
vozniško dovoljenje, kat. S 001200066.
g-59206

Frank Aleš, Tbilisijska 2, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 932489,
št. reg. 143053. s-59138

Franko Angela, Nasipna ul. 61, Maribor,
diplomo Gostinskega šolskega centra Mari-
bor, št. 2132, izdana leta 1976. m-1456

Gabrič Denis Manuel, CPB 25, Bresta-
nica, spričevalo 1. letnika Srednje šole
Krško, izdano leta 1997. g-59127
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Gabrovšek Natalija, Novo Polje cesta XI
19 A, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 893138, št. reg. 199458.
s-59037

Gajser Egidij, Ul. borcev 27, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
14284. m-1498

Gerlič Goran, Maistrova 26, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 106118.
m-1509

Gladovič Tanja, Kardeljeva 58, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 91980.
m-1477

Glavica Irena, Ul. Ilije Gregoriča 7, Mi-
klavž na Dravskem pol, delovno knjižico, št.
12109. m-1496

Gluhovič Zoran, Trg 4. julija 8, vozniško
dovoljenje, št. 2781. p-59095

Golež Olga, Ragovska 30, Novo mesto,
spričevalo Srednje medicinske šole, izdano
leta 1965, na ime Jakelj Olga. g-59082

Golčman Andrej, Gradnikova cesta 33,
Radovljica, vozniško dovoljenje, kat.
BGHI, št. 15560, izdala UE Radovljica.
s-59311

Gorjup Franc, Kukulik 20, Hruševje, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH. g-59268

Gorjup Slavko, Trg revolucije 9, Trbov-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10878. g-59218

Gotzl Daša, Krivec 26, Ljubljana, spriče-
valo 4. letnika, izdala Srednja šola za obli-
kovanje in fotografijo v Ljubljani leta 1998.
s-59217

Gradišnik Jure, Reboljeva ulica 13, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
512363, št. reg. 182786. s-59319

Grajner Boštjan, Jurčičeva 19, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 582341.
m-1448

Gril danilo, Sp. Vrtiče 31, Zgornja Kun-
gota, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
2696. m-1506

Grof Valerija, Prvomajska 18, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje. p-59013

Guzelj Igor, Ul. Heroja Rojška 38, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. H, št. 42713.
p-59022

Habjanič Anton, Podgorci 133, Podgor-
ci, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9305,
izdala UE Ormož. g-59023

Hafner Ivan, Pot na Gorjance 22, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
16272. g-59083

Harb Gregor, Gradiška 528, Pesnica,
zaključno spričevalo OŠ Ivana Cankarja, šol-
sko leto 1992/1993. m-1489

Hartman Marijan, Legen 111, Šmartno,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11038.
g-59198

Hauptman Petra, Dvorjane 29/c, Spod-
nji Duplek, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 112803. m-1479

Hiasat Lana, Ulica Angelce Ocepkove 2,
Ljubljana, delovno knjižico. s-59312

Hild Peter, Herbersteinova 14, Ljublja-
na, delovno knjižico. s-59056

Hlebec Bojan, Polje 27, Zagorje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 655324.
p-59120

Horvat Božidar, Muretinci 37 c, Gorišni-
ca, vozniško dovoljenje, kat. F, št. 11-1/
1998. m-1440

Horvat Suzana, Plat 3, Rogaška Slatina,
vozniško dovoljenje, kat. H. p-59173

Hostej Drago, Pokoše 27 a, Zgornja Pol-
skava, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
št. 7868. m-1492

Hozjan Simon, Trnje 48 d, Črenšovci,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 14515.
p-59171

Hočevar Anica, Trebinjska 13, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
112549, S 848682, izdala UE Ljubljana.
s-59165

Hribar Janja, Gašperšičeva ulica 6, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
217991, št. reg. 157191. s-59177

Hribar Janja, Gašperšičeva 6, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 0089692, izdala Za-
varovalnica Tilia. s-59248

Hribar Peter, Ješetova 27, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 736229,
št. reg. 34530, izdala UE Kranj. g-59285

Hudoklin Andrej, Njivška cesta 14, Ra-
deče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
9363. p-59028

Huseinbašić Izudin, Bokalova 2, Jeseni-
ce, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
gradbene šole Ivana Kavčiča, izdano leta
1981. s-59063

Ivković Staniša, Ul. Bratov Rozmanov 12,
Ljubljana, delovno knjižico. s-59046

Jagodič Snežana, Obrežje 10, Jesenice
na Dolenjskem, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 14579. p-59014

Jagodič Vladimira, Prinatova 52, Limbuš,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 37960.
m-1434

Jakopin Drago, Smetanova 84, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 86915.
m-1442

Jakše Tomaž, Sojerjeva ulica 52, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
168461, št. reg. 184732. s-59116

Jamnikar Martin, Zg. Voličina 67, Voliči-
na, vozniško dovoljenje, kat. G, št.
S1173075, št. reg. 10519. m-1490

Janković Ljubisav, Planina 23, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1078522, št. reg. 41103, izdala UE Kranj.
s-59208

Jež Vladimir, Utik 47, Medvode, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. SA 405782,
št. reg. 118563. s-59171

Jekše Ivan, Selo 42, Črniče, vozniško
dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S 329195.
g-59306

Jelerčič Jože, Jakovce 2, Sežana, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 6133.
g-59188

Jenko Renata, Dekani 72, Dekani, zava-
rovalno polico, št. 0578271. g-59191

Jerman Jasna, Zvirče 65, Tržič, vozniško
dovoljenje, št. 7119. g-59256

Jeza Irena, Vogljanska 24, Vodice, zava-
rovalno polico, št. 1059604. s-59137

Jezernik Alenka, Podkraj 7, Velenje, štu-
dentsko izkaznico, št. 01097111. s-59194

Južna Polonca, Cesta VIII 9, Ribnica,
delovno knjižico, reg. št. 545, ser. št.
0166315. s-59110

Jurak Kristina, Prežihova 3, Žalec, de-
lovno knjižico. p-59091

Jurcan Nives, Vojkova 87, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1165043,
št. reg. 218607. g-59262

Jus Denis, Kvedrova ul. 6, Rogaška Slati-
na, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 16968,
izdala UE Šmarje pri Jelšah. p-59033

Kadiš Matej, Robindvor 49, Rodica, voz-
niško dovoljenje, št. 6054. p-59169

Kajin Miran, Kortine 30, Črni Kal, delov-
no knjižico. g-59269

Kamenšak Franc, Spodnja Velka 109,
Velka, vozniško dovoljenje, kat. ABFHG, št.
2822. m-1473

Kamnikar Aleš, Breg 50, Žirovnica, voz-
niško dovoljenje. g-59035

Kamnšek Rudi, Mali vrh pri Šmarju 77,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat.
BCEFGH, št. 141. s-59071

Kastelic Franjo, Tržiška 8, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
7536. g-59084

Kastelic Maja, Športna ulica 3, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
845685, št. reg. 176804. s-59164

Katan Darko, Bregorčičeva 2, Radenci,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
12312. g-59281

Katan Denis, Panonska ulica 3, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 10354. g-59065

Keber Boštjan, Zagradišče 6, Dobrunje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1010292. s-59098

Kelc Marko, Med vrtovi 14, Miklavž na
Dravskem pol, vozniško dovoljenje, kat.
AGH, št. S 177399. m-1499

Kiker Gorazd, Gabernik 77 a, Zgornja
Polskava, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 20883. g-59197

Kirbiš Adolf, Sp. Dobrenje 3 a, Pesnica
pri Mariboru, spričevalo OŠ v Pesnici, letnik
1985. m-1425

Kirbiš Ivan, Rošpoh Del 70, Kamnica,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 1479.
m-1449

Klarič Nataša, Cesta na Breg 12, Brezo-
vica, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
6034, izdala UE Vrhnika. s-59060

Klarič Ruža, Dogoška c. 79, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
875016. m-1500

Klavora Tilen, Posavec 45, Podnart, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 14070.
g-59086

Knez Janez, Zg. Bitnje 160, Žabnica,
osebno izkaznico, št. 000002710. g-59022

Knez Lidija, Loka pri Framu 5, Fram,
zavarovalno polico, št. AO 157165.
m-1482
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Kožar Maja, Nušičeva 27b, Celje, za-
ključno spričevalo OŠ Celje, izdano leta
1994. m-1485

Kobe Franc, Dole 13, Straža, vozniško
dovoljenje, kat. ABCDEFGH, št. 5756.
s-59202

Kobilšek Pavel, Frana Albrehta 3, Kam-
nik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
15981. s-59181

Kobilšek Sonja, Jamova 15, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10890.
s-59182

Kolar Andrej, Gradnikova cesta 89, Ra-
dovljica, spričevalo o plovnosti zrakoplova,
073. s-59232

Kolar Andrej, Gradnikova cesta 89, Ra-
dovljica, potrdilo o vpisu v register, 073.
s-59233

Kolarič Samo, Prvomajska 18, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, št. 21850.
p-59010

Kopavnik Uroš, Kurirska pot 12, Moj-
strana, vozniško dovoljenje, kat. H, št. S
231805. g-59267

Koren Angela, Radvanjska c. 45, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
55133. m-1524

Koritnik Mladen, Morava 43, Kočevska
Reka, vozniško dovoljenje, št. 9670.
g-59280

Kos Darja, Kardeljeva 57, Maribor, di-
plomo Trgovske šole Maribor, izdana leta
1994. m-1517

Kos Mitja, Bohoričeva 19, Krško, voz-
niško dovoljenje. p-59012

Kos Mitja, Bohoričeva 19, Krško, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 15208.
p-59019

Kovaleva Olga, Moše Pijade 38, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
111759. m-1510

Kovač Franjo, Vinarska ul. 7/a, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 39786.
m-1507

Kovačič Igor, Volče 90, Tolmin, vozniško
dovoljenje, št. S 1054801, izdala UE Tol-
min. g-59255

Košorok Boštjan, Ul. Bratov Učakar 76,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 565691, št. reg. 193312. s-59146

Koštrun Milka, Jakčeva ulica 5, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
890182, št. reg. 175390. s-59273

Krajnc Marija, Mladinska 23, Maribor,
spričevalo 2. letnika Srednje gostinske šole
Radenci, šolsko leto 1977/78. m-1493

Kralj Andrej, Selo pri Ihnu 40, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
000461975, št. reg. 820. s-59059

Kralj Igor, Vrablova 26, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 104227.
m-1424

Krek Bogdan, Prečna 5, Bohinjska Bi-
strica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
18303. g-59279

Križnik Danilo, Lepodvorska ulica 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 266080, št. reg. 40336. s-59253

Kristan Bogdan, Kersnikova 5, Velenje,
spričevalo RŠV Velenje, šolsko leto 82/83
in 83/84. g-59066

Kristina Dokleja, Vaneča 77 a, Puconci,
spričevalo 2. letnika Srednje gimnazije in
kemične šole, šolsko leto 1996/97.
m-1455

Kugonič Franc, Lepe njive 58, Mozirje,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 3823.
p-59170

Kuks Ivan, Prvomajska 7/a, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 14196.
m-1484

Kunstelj Mitja, Ul. Gubčeve brigade 21,
Ljubljana, delovno knjižico. s-59237

Kunstler Barbara, Rozmanova ulica 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 644803. s-59275

Kunstler Barbara, Rozmanova ulica 2,
Ljubljana, potrdilo za voditelja čolnov, št.
02/13-2101/3-86. s-59276

Lah Klemen, Vrhovci c. X 10, Ljubljana,
indeks Filozofske fakultete v Ljubljani, št.
18930151. s-59298

Lazarevič Tatjana, Gradnikove brigade
11, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH. g-59080

Leben Janez, Sp. Duplje 56, Duplje, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 359646,
št. reg. 35632, izdala UE Kranj. g-59207

Lederer Metka, Bistriška c. 19 a, Poljča-
ne, zaključno spričevalo Trgovske šole v
Mariboru, letnik 1980. m-1512

Lemež Jožef, Erjavčeva cesta 4, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
846422, št. reg. 198630. s-59228

Lečnik Vera, Tržaška cesta 55, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S928923, št. re. 68851. s-59001

Lipovšek Franc, Črešnjevc 78, Sloven-
ska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 8173. m-1441

Lipuš Simona, Razvanjska 81, Maribor,
diplomo Srednje trgovske šole v Mariboru,
št. 8188. m-1526

Loboda Robert, Pot na Fužine 31, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
847556, št. reg. 174731. s-59317

Lorber Mateja, Majcigerjeva 11, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
89808. m-1452

Lužnik Tadeja, Šentjanž 130, Šentjanž,
vozniško dovoljenje, št. 6179. p-59005

Mahmutović Jasmina, Vogelna ulica 8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1135078, št. reg. 214847. s-59173

Mahnič Ksenija, Hrpelje, Borova 4, Ko-
zina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
14234. g-59073

Mahtota Resnik Marija, Šaranovičeva
33, Domžale, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 786756, št. reg. 22346.
s-59070

Majal Miran, Bukovec 129, Polskava,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 18950.
m-1468

Majcen Olga, Regentova 18, Maribor,
potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za

razrednega učitelja, izdano leta 1991.
m-1525

Majer Suzana, Trg Dušana Kvedra 12,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
102457. m-1462

Majerič Sandi, Žabjak 67, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. 38933. g-59118

Malalan Andreja, Šmarje 11, Sežana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 14105,
izdala UE Sežana. g-59090

Malovrh Tomaž, Galetova 15, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 475951,
št. reg. 42074, izdala UE Kranj. g-59129

Mamec Marija, Ul. Gradnikove brigade
31, Nova Gorica, listino. g-59101

Mankoč Anton, Gornje Ležeče 13, Vrem-
ski Britof, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 5511. g-59069

Marin Robert, Kuršinci 53, Murska So-
bota, vozniško dovoljenje, kat. BCDEFGH,
št. 10461. p-59048

Martelanc Lučano, Vogrsko 156, Volčja
Draga, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
41932. g-59068

Maselj Peter, Levstikova 32, Domžale,
potrdilo o statusu žrtve vojnega nasilja B
005523. s-59161

Mastnak Simon, Črnoliška 2, Šentjur pri
Celju, zaključno spričevalo 4. letnika
Elektrotehniške šole v Celju, šolsko leto
97/98. p-59177

Matijašič Damir, Dobrava 22, Izola, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 8248.
g-59287

Matko Vladislav, Trg svobode 30, Trbov-
lje, spričevalo Srednje gostinske šole, šol-
sko leto 91/92. g-59087

Matoski Mirela, Radvanjska 95, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 21011229.
m-1481

Maučec Monika, Gančani 80, Beltinci,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje eko-
nomske šole v Murski Soboti, izdano leta
1997. p-59140

Maučec Vesna, Velika Polana 82, Velika
Polana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
23094. p-59176

Mavrič Tanja, Miren 142 xc, Miren, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH. g-57186

Mazovec Ladislav, Berčičeva ulica 5 a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 411709, št. reg. 90867. s-59154

Maček Boris, Malečnik 200, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BCDEGH, št.
104977. m-1523

Maček Marinka, Marinča vas 27, Zagra-
dec, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
166. s-59169

Medved Benjamin, Cirkovce 63/a, Cir-
kovce, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
40044. s-59077

Medvedić Milena, Pretnarjeva ulica 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 766319, št. reg. 42734. s-59140

Mehmedović Alija, Lukavac, spričevalo
Srednje gradbene šole Ivana Kavčiča, izda-
no leta 1985. s-59199
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Mencigar Jožica, Jamova cesta 62, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1106809, št. reg. 178085. s-59170

Mencingar Marcel, Ferkova 18, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 94208.
m-1443

Mercelj Metka, Pobreška 38, Maribor,
delovno knjižico, št. 24883. m-1472

Meserko Matjaž, Šmartinska cesta 24,
Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti za vo-
ditelja čolnov, št. 02/13-4754/98.
s-59139

Mesiček Igor, Sp. Dobrenje 37 e, Pe-
snica, delovno knjižico, št. 12083. m-1518

Mezgec Srečko, Konšakova 44, Mari-
bor, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolnov, št. 02/13-913-43-82. m-1470

Mikulin Simona, Biljana 30, Dobrovo,
spričevalo 1. letnika Srednje kemijske šole
v Ljubljani, izdano leta 1978, na ime Miklav-
čič Simona. s-59299

Mikulić Borka, Ižanska cesta 438 F,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 448761, št. reg. 179626. s-59122

Milenković Peter, Gestrinova ulica 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1049229, št. reg. 207657. s-59052

Miuc Maksimiljan, Industrijska 16, Ru-
še, vozniško dovoljenje, kat. BGE, št.
25864. m-1420

Mladenovič Radovan, Trg Prešernove
brigade 7, Kranj, vozniško dovoljenje, kat.
ABCEFGH, št. S 599803, št. reg. 23972,
izdala UE Kranj. g-59007

Mlakar Aleksander, Ragovska 6 a, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
36729, izdala UE Novo mesto. g-59205

Može Jana, Ivana Vadnala 1, Prestra-
nek, potrdilo o higienskem minimumu, št.
106-0/97. g-59180

Mohorko Leonida, Rimska ploščad 7,
Ptuj, spričevalo 1. in 2. letnika SZŠ J. Polak
- indeks, št. 478, šolsko leto 84/85 in 85/
86. m-1464

Molan Marina, Libna 18, Krško, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. 2599, izdala UE
Krško. p-59001

Mozet Asja, Malnarjeva ulica 30, Ljublja-
na, indeks Fakulte za sociologijo, politične
vede in novinarstvo, izdan leta 1986, na
ime Mozetič Barbara. s-59025

Moškun Zlata, Povšetova ulica 104,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 217969, št. reg. 35211. s-59134

Murat Denis, Ul. 5. prekomorske 16,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
36686, izdala UE Ptuj. g-59264

Naglič Joško, Cesta na Brdo 76, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1167790, št. reg. 48390, izdala UE Kranj.
g-59032

Nemec Boštjan, Sveti Jurij 14/a, Roga-
šovci, vozniško dovoljenje, št. 31345.
p-59018

Neubauer Simona, Trčova 195, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 106525.
m-1438

Nikolič Klavdija, Agrokombinatska 48 D,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1049467, št. reg. 207863. s-59252

Oberski Ivanka, Zeppelinstr 14, 84478
Waldkreiburg, delovno knjižico. p-59029

Oblak Vinko, Šmihel 33, Mozirje, delov-
no knjižico, reg. št. 9953. p-59026

Oblak Vinko, Krnica 17, Luče, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 9136. p-59027

Obrulj Aleš, Mariborska c. 59, Lovrenc/
Pohorje, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
7808. m-1431

Ograjenšek Gregor, Ul. Bratov Vošnjka-
kov 6, Celje, spričevalo o končani OŠ, št.
60/95. p-59004

Ogrin Marijan, Cesta na Markovec 7,
Koper, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
27234. s-59105

Okroglič Srečko, Gregorčičeva 42,
Deskle, vozniško dovoljenje. g-59274

Ovčak Jože, Gerbičeva ul. 31, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S144842, št. reg. 60667. s-59214

Ovčak Zdenka, Gerbičeva ulica 31, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
144841, št. reg. 40153. s-59215

Pajk Alan, Ponikve 53, Videm Dobrepo-
lje, spričevalo 4. letnika, spričevalo o za-
ključnem izpitu Gimnazije Kočevje, izdana
leta 1997. s-59113

Pavlič Jožef, Repnje 10 c, Vodice, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
481243, št. reg. 48904. s-59010

Pavšič Matjaž, N. Pirnata 1, Idrija, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. S 2256815,
št. reg. 11057. p-59117

Pecl Janko, Tomšičeva 36, Slovenska
Bistrica, spričevalo 1. letnika Srednje Kovi-
narske šole, šolsko leto 1995/96. m-1454

Pejović Petra, Pod hribom 12, Ljubljana,
duplikat diplome, izdala Srednja zdravstve-
na šola v Ljubljani na ime Kovačič Petra.
s-59135

Pelc Janez, Puhova ulica 14, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
768420, št. 79836. s-59211

Peric Marko, Vojkova 10, Sežana, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 15945, izdala
UE Sežana. g-59019

Perič Željko, Fazanska ul. 8, Lucija, Por-
torož, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
10142. g-59074

Perko Mojca, Seliškarjeva 4, Poljčane,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 19302.
g-59075

Petrič France, Jezero 69 A, Preserje,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S
1215918, št. reg. 62722. s-59250

Pešl Bernard, Pernice 6, Muta, vozniško
dovoljenje, kat. BCGH, št. 5759. p-59090

Pirec Drago, Bevkova 4, Ankaran, spri-
čevalo Pomorske šole . g-59067

Pirnat Peter, Zgornji Tuštanj 1, Morav-
če, indeks Srednje kovinarske in usnjarske
šole v Domžalah. s-59300

Pirnat Peter, Zgornji Tupštanj 1, Morav-
če, diplomo, izdala Univerzum Ljubljana, iz-
dana leta 1992. s-59301

Plahuta Klavdij, Marezige 22 B, Marezi-
ge, vozniško dovoljenje, kat. AB, št. 8643.
g-59009

Planinc Ana, 1. maja 1, Metlika, vozniško
dovoljenje, kat. BGH. g-59203

Ploj Franci, Ljubljanska 88 a, Maribor,
spričevalo 4. letnika in diplomo Srednje tek-
stilne tehnične šole Maribor, letnik 1983.
m-1514

Požar Matjaž, Rošpoh 165, Kamnica,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 11172.
m-1439

Podsedenšek Tadej Mihael, Nove trate
55, Mozirje, spričevalo 3. letnika Srednje
šole za gostinstvo in turizem v Celju, šolsko
leto 1996-97. g-59283

Polajnar Gregor, Gozdna 77, Hoče, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 112348.
m-1487

Polanec Sebastjan, Ulica 5. prekomor-
ske 1, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat.
ABCEFGH, št. 29881. g-59259

Poljanec Milena, Idrijska Bela 15 c, Idri-
ja, diplomo Akademije za duševno prizade-
te otroke, izdana leta 1997. g-59016

Ponjavič Marko, Titova 71, Jesenice,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
001046234. g-59008

Popovič Jadranka, Metelkova 22, Mari-
bor, spričevalo 1. letnika Srednje družbo-
slovne šole v Mariboru. m-1471

Predovnik Vesna, Brilejeva ulica 6, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1135009, št. reg. 214788. s-59006

Prelc Bojan, Podgrad pri Vremah 17,
Vremski Britof, vozniško dovoljenje, kat.
ABCDEFGH, št. 9766. g-59261

Pretnar Janja, Topniška ulica 45, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
157778. s-59061

Pretnar Matjaž, Gradnikova 91, Radovlji-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
25112. g-59284

Prša Jožef, Kranjčeva ul. 93, Lendava,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 14987.
p-59092

Pušnik Vlado, Pirnatova 35, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 4677.
m-1511

Radulović Danica, Bratovševa ploščad
38, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 850716, št. reg. 95439.
s-59310

Rajh Marjan, Vršnik 27/a, Zgornja Kun-
gota, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
4536. m-1474

Rakar Damir, Cesta na Agrarno 47, Ore-
hova vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 94091. m-1457

Raščan Vincenc, Martina Krpana ul. 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGFH,
št. S 1243919, št. reg. 217041. s-59123

Renko Draga, Mavčiče 121, Mavčiče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 85442,
št. reg. 34104, izdala UE Kranj. p-59114

Resnik Ljudmila, Mrčna sela 35, Kopriv-
nica pri Brestani, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 17388. p-59094
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Rihar Damjan, Hruševo 6, Dobrova, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. S 1010439,
št. reg. 205258. s-59054

Ristič Vesna, Ul. Milana Skrbinška 11,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 717944. m-1428

Ritlop Marjan, Poljanska c. 54, Orehova
vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
2031. m-1521

Rizvanović Ema, Šišenska cesta 44,
Ljubljana, delovno knjižico. s-59166

Rožman Andrej, Machova 5, Maribor,
spričevalo SERŠ v Mariboru, letnik 1995.
m-1432

Rode Marko, Sv. Duh 64, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 21337.
g-59189

Rojc Kristjan, Groharjeva ulica 18, Kam-
nik, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
18444, izdala UE Kamnik. s-59109

Rojs Borut, C. zmage 76, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCDGH, št. 71659.
m-1508

Rozman Mira, Erjavčeva 22, Ljubljana,
spričevalo Poklicne gostinske šole v Ljub-
ljani, izdano leta 1981. s-59240

Rošer Kristina, Pot na Dobrotin 10,
Vojnik, spričevalo Ekonomsko administra-
tivne šole Maribor, izdano leta 1978.
m-1458

Sagadin Ana, Varoš 11, Makole, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 17693.
g-59131

Salaj Robert, Bratov Greif 16, Maribor,
spričevalo SERŠ v Mariboru, šolsko leto
1991/92. m-1435

Selan Alenka, Gorenja vas 17 A, Ivančna
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
13224. s-59167

Selimović Andreja, Spodnji trg 3, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, št. 25895.
g-59021

Semenič Zlatko, Ljubljanska 88 a, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
9766. m-1451

Skerbinjek Simona, Ul. Josipa Priola 28,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
77265. m-1488

Skerbiš Božidar, Stranske Makole 20 a,
Makole, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 17357. m-1426

Sladič Tomaž, Pečice 9, Gabrovka, voz-
niško dovoljenje, kat. H, št. S 859906.
s-59143

Slamar Robert, Ulica borcev 18, Porto-
rož, vozniško dovoljenje, št. 27310.
g-59271

Slevec Anita, Dolenjska cesta 45 B, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1193199, št. reg. 186844. s-59183

Smolar Viktorija, Slovenska ul. 8, Ma-
ribor, zaključno spričevalo Trgovske šole
za blagovni promet, izdano leta 1970.
m-1497

Smrtnik Bernarda, Žabnica 93, Notra-
nje Gorice, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 849058, št. reg. 161353.
s-59004

Sobočan Igor, Podrečje 90, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
00785736, št. reg. 15092. s-59121

Spasić Igor, Verje 16, Medvode, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1049438,
št. reg. 207835. s-59029

Srdinšek Anton, Veliki vrh 19, Cirkolane,
delovno knjižico, št. 29038. g-59178

Starčevič Ivan, C. prol. brigad 77, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
45590. m-1466

Stenko Irena, Praprotna polica 1, Cer-
klje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1146709, št. reg.47858, izdala UE Kranj.
g-59128

Stibrič Uroš, Polje cesta XXX 16, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1105716, št. reg. 212005. s-59277

Strmljan Janez, Dane pri Sežani 36 c,
Sežana, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. 5592. s-59141

Susuri Fadilj, Linhartova 35, Ljubljana,
osebno delovno dovoljenje, št.
0424475969. s-59179

Šalamija Vinko, Goriška 5, Maribor, za-
ključno spričevalo Srednje trgovske šole v
Mariboru, letnik 1975. m-1527

Šarman Robert, Prušnikova 52, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 70050.
m-1502

Šavs Tavčar Vesna, Ljubeljska ulica 22,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije
Poljane, izdano leta 1981, na ime Tavćar
Vesna. s-59225

Šečić Sanela, Ferkova ul. 15, Maribor,
indeks EPF, št. 81450462. m-1505

Šifrer Bor, Francarija 28, Preddvor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 360482,
št. reg. 41307, izdala UE Kranj. g-59013

Šinkovec Franci, Šmihel pri Žužemberku
4, Žužemberk, overjene kopije licence za
vozilo NM-4609A, TIP-1853 LS. s-59216

Širovnik Milan, Dragomelj 14, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
786867, št. reg. 19533. s-59115

Škerjanec Marija, Ljubljanska 83, Dom-
žale, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 486435, št. reg. 4942. s-59239

Škoflek Danilo, Pot v smrečje 1, Ljublja-
na, delovno knjižico. g-59196

Šmajger Mihael, Aljaževa 4, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 92027.
m-1460

Šolaja Zoran, MDS 1, Leskovec, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. 12121.
m-1433

Šorc Peter, Pivska 2, Postojna, vozniško
dovoljenje, kat. H, št. 13920. g-59012

Šoštarič Franc, Hrenca 11, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. 68753.
m-1470/a

Špeh Slavko, Borova vas 23, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 92009.
m-1480

Štampahar Matejka, Gregorčičeva ulica
25, Ljubljana, diplomo Srednje gradbene in
ekonomske šole v Ljubljani, izdana leta
1996. s-59230

Štancar Srečko, Idrijska 16 c, Ajdovšči-
na, spričevalo o zaključnem izpitu Tehnično
strojne šole, šolsko leto 1959/60. g-59085

Štefe Milica, Slovenčeva ulica 76, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1696638, št. reg. 12304. s-59047

Štefe Milica, Slovenčeva ulica 76, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 1972144, iz-
dala Zavarovalnica Triglav. s-59048

Štemberger Filip, Linhartova cesta 86,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 1026234, št. reg. 206055. s-59053

Štrumbelj Boštjan, Pot v Smrečje 16 A,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 654047, št. reg. 195558. s-59057

Štumpfl Katarina, Podgorje 81, Podgor-
je, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
12652. g-59282

Šuen Franc, Juršinci 88, Juršinci, za-
ključno spričevalo Poklicne avtomehanske
šole v Mariboru, šolsko leto 1976/77.
m-1515

Šukurica Salem, Preglov trg 1, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S100142, št. reg. 150792. s-59219

Šušteršič Jure, Pod kostanji 49, Ljublja-
na, spričevalo 3. letnika Gimnazije Poljane,
izdano leta 1997. s-59112

Tavčar Alojz, Ljubljanska 103, Domžale,
vozniško dovoljenje. g-59278

Tavčar Vesna, Dutovlje 50, Dutovlje, voz-
niško dovoljenje, kat. BH, št. 6339, izdala
UE Sežana. s-59152

Teršan Matjaž, Sattnerjeva ulica 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 848260, št. reg. 47902. s-59079

Tkavc Gabrijela, Zg. Roje 22, Šempe-
ter, spričevalo 3. razreda Srednje trgovske
šole, izdano leta 1972. g-59027

Tomav Milan, Partizanska 2, Piran, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 8428, izdala
UE Piran. g-59190

Tominšek Janko, Vrečarjeva 11, Žalec,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 904088.
p-59093

Tomičič David, Zg. Škofije 72, Koper,
vozniško dovoljenje, št. 39375. g-59266

Tomšič Robert, Knežak 163, Ilirska Bi-
strica, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
št. S 416039, št. reg. 5675. s-59251

Trelc Srečko, Strug 4, Makole, delovno
knjižico, št. 50077, izdala UE Ptuj. g-59258

Trifunović Maja, Koroška 10, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 114268.
m-1461

Trtnik Boštjan, Retače 15, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 19264.
s-59058

Trškan Zlatka, Podgorje 30 E, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 16613.
s-59126

Turk Aljaž, Ilirska ulica 30, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1044066,
št. reg. 80681. s-59265

Udovič Boštjan, Obala 119, Portorož,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 37603,iz-
dala UE Piran. g-59270
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Ul Jožica, Zg. Gradišče 4, Zgornja Vel-
ka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 5402.
m-1486

Urbancl Simon, Straže 86, Mislinja, spri-
čevalo 4. letnika - smer elektrotehnik.
g-59200

Učakar Boštjan, Senožeti 41 c, Dol pri
Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 1189641, št. reg. 219884. s-59040

Vajda Franc, Sokolska 44, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BCDEGH, št. 66157.
m-1529

Valentinčič Melita, Titova 90, Senovo,
indeks PF v Mariboru, št. 71103878.
m-1453

Vašl Stojan, V Voje 16, Notranje Gorice,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
890385, št. reg. 61246. s-59245

Vekuš Franc, Bistriška c. 58, Poljčane,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 181370.
g-59064

Vidic Janez, Gorenjesavska 23, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
601994, št. reg. 43043, izdala UE Kranj.
g-59081

Vinceković Jože, Ob železnici 8, Prager-
sko, indeks, št. 360 . m-1436

Vičič Vonder Magdalena, Principova 7,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
29354. m-1427

Vnuk Gregor, Prekmurska 44, Maribor,
spričevalo 5., 6., 7. in 8. razreda OŠ Marti-
na Konšaka v Mariboru. m-1437

Vogelnik Alenka, Ljubljanska 51, Radov-
ljica, spričevalo o zaključnem izpitu Gimna-
zije Jesenice, št. D 394. g-59089

Volavšek Igor, Avguštinčičeva ulica 7,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 734291, št. reg. 154173. s-59247

Volavšek Petra Aleksandra, Menardova uli-
ca 61, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 934456, št. reg. 174480, izdano
na ime Kovačič Petra Aleksandra. s-59320

Volk Emil, Ivana Regenta 33, Nova Gori-
ca, vozniško dovoljenje. g-59297

Volčanšek Andrej, C. Borisa Kidriča 7,
Jesenice, preklic vozniškega dovoljenja,ob-
javljen v UL RS, št. 57/98. g-59088

Vončina Bojan, Rudarska 22/A, Idrija,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
532065, št. reg. 2878. p-59020

Vovko Mirko, Gor. Brezovica 9, Šentjer-
nej, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
22730, izdala UE Novo mesto. g-59204

Vozel Aleš, Mošenik 2, Moravče, voz-
niško dovoljenje, kat. H, št. 29474, S
945127, izdala UE Domžale. s-59145

Vrhovnik Irena, Seča 179/, Portorož,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 2564,
izdala UE Piran. g-59018

Vrtarić Ivan, Trstenjakova 6, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 5274.
m-1430

Vrtačnik Hinko, Vinterca 53, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
133931, št. reg. 135221. s-59106

Vrščaj Aleš, Gosposvetska 12, Maribor,
indeks, št. 82105761 EPF Maribor.
m-1445

Zadnikar Filip, Deteljica 6, Tržič, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 5003.
s-59126

Zajec Aleksander, Slovenska ul. 5, Mari-
bor, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
trgovske šole v Mariboru, izdano leta 1991.
m-1491

Zemljarič Gorazd, Krekova ul. 8, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
40215. m-1504

Zorc Nives, Gornji trg 18, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 731724,
št. reg. 176258. s-59142

Zorec Franc, Cirkulane 20, Cirkulane,
delovno knjižico. g-59028

Zorko Danica, Na Boč 44, Poljčane,
spričevalo Trgovske šole, letnik 1981.
m-1513

Zorko Jožef, Marija Godca 12, Laško,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, izdala
Laško. p-59118

Zupančič Aleksander, Na Klisu 5, Vrhni-
ka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
11267. s-59296

Zupančič Tanja, Ziherlova ulica 18, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. AO
00101126054, izdala Zavarovalnica Slove-
nica. s-59119

Zupančič Tanja, Ziherlova ulica 18,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 930515, št. reg. 178923. s-59120

Žnidarčič Benjamin, Matavun 3 b, Diva-
ča, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
13561. g-59288

Žugec Miroslav, Goriška 16, Maribor,
delovno knjižico, št. 1462. m-1421
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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

PrPrPrPrPraaaaavkvkvkvkvkar izšloar izšloar izšloar izšloar izšlo

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

9 771318 918011
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